


VAN DE REDACTIE
__________________________________________________________

Jaargang 39                                               No. 4                                         december 2016
Redactie:               Cees Dubbeld                    Sjoerd van der Werf                    Hans Zijm

Wel even goed lezen deze aflevering van ons clubblad!  Er staan opzettelijke drukfouten 
in. Deze behoren bij een puzzel. Hoe die puzzel werkt? Nou, met goed lezen kom je daar 
wel achter. 
En er valt genoeg te lezen: uitgebreide notulen van de laatste ledenvergadering; een leuk 
interview en een uitgebreid reisverslag. 
    

Prettige Feestdagen  en de juiste koers in 2017 ! 
En we zien elkaar natuurlijk tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zondagmiddag 8 januari.

De volgende clubkrant verschijnt in maart 2017.  Kopij graag inleveren vóór 1 maart.



Vanuit de preekstoel

Wat vliegt de tijd. We naderen alweer het einde van het jaar.  Over het weer kan ik kort zijn; het 
kan vriezen, het kan dooien.

Een blik in de haven zegt ons dat een groot deel leeg is. De meeste boten liggen in de 
winterstalling. 
Bovendien is een deel leeggehaald vanwege uit te voeren werkzaamheden die in de kerstvakantie 
gaat plaatsvinden. Een groep enthousiaste vrijwilligers zal dan na een lange voorbereidingsperiode
ondermeer de grootte van de ligboxen aanpassen, nieuwe meerpalen plaatsen en bolders 
installeren en vingersteigers aanbrengen.

Nog steeds is er intensief overleg met gemeente Hollands Kroon in verband met het beheer, 
onderhoud en huurovereenkomst van onze haven. In dit stadium zetten wij alle zeilen bij. Het 
streven is om u meer concrete informatie te kunnen geven tijdens komende ALV in voorjaar 2017.

In november vond de Vrijwilligersavond plaats. Voor de tweede keer werden alle vrijwilligers op 
deze manier in het zonnetje gezet. De avond werd muzikaal ondersteund door onze eigen huis-dj. 
Tijdens de ontspannen avond met een lekker hapje en drankje werd het afgelopen jaar nog eens 
doorgenomen. Uitgaande van de vrolijke sfeer zeker voor herhaling vatbaar. Dus een ieder die 
zich voor de vereniging heeft ingezet, op welke manier dan ook, is van harte welkom om het 
volgend jaar weer met elkaar te vieren. 

Nieuw in 2017 is het vervallen van de BTW-vrijstelling voor motorbootbezitters. Voor diegenen die 
met hun boot in een verenigingshaven liggen komt namelijk de vrijstelling te vervallen. 
W.V.A. zoekt uit wat de consequenties zijn voor onze vereniging en haar leden. Vooralsnog 
streven wij ernaar om de huidige regelingen te handhaven.

HELP !
Hierbij wil ik bij u onder de aandacht brengen dat ons bestuur helaas niet compleet is. Een oproep 
voor een nieuwe secretaris is helaas nog niet beantwoord. De functie is vacant en dit levert de 
nodige obstakels op. Uiteraard tracht het bestuur om binnen eigen gelederen een kandidaat te 
vinden. Gezien de situatie is een secretaris van buiten onze vereniging ook welkom. Het bestuur 
houdt zich aanbevolen voor uw aanmelding of tip.

De feestmaand is in volle gang. Voor u ligt de laatste editie van het clubblad 2016. Graag wil ik u 
namens het bestuur hele fijne dagen toewensen met een veilige en spetterende  jaarwisseling.

Hopelijk treffen we elkaar tijdens de Nieuwjaarsreceptie of anderszins in de haven.

Met vriendelijke groet,

Peter Oudhuis
Voorzitter W.V. Amstelmeer



NOTULEN

Algemene ledenvergadering van de 
Watersportvereniging Amstelmeer

d.d. 28 oktober 2016

Opening 
Voorzitter Peter Oudhuis opent om 20.00 uur de vergadering.
Aanwezig: 41  stemgerechtigde leden. 

Met kennisgeving afwezig: Frans Schreuder, Marian Eeken, Bram de Goede, Rein van der Sluijs, 
Peter en Caroline Verschoor, Jan Bethbeder.

Mededelingen van het bestuur
- De werf van Van Zoonen is overgenomen en wordt voortgezet als stalling c.q. werf. Dit is goed

nieuws en er is al contact met de nieuwe eigenaar.
- Het overleg met de gemeente over het accommodatiebeleid en onderhoud van de haven is 

binnen de gemeente overgedragen aan een ander persoon. Kortgeleden is er kennis gemaakt 
en binnenkort vindt het eerste gesprek plaats. Het loopt inmiddels al erg lang. De gemeente 
lijkt niet erg happig om in te gaan op de vraag om de huur tussen de WVA en MWV gelijk te 
trekken.

- In de krant heeft gestaan dat er plannen zijn voor een open vaarverbinding van het 
Amstelmeer naar het IJsselmeer. Elbert Volkers geeft aan dat dit niet zo maar kan, omdat er 
dan een sluis en brug nodig is. Dat is een erg kostbare zaak.

- In 2015 is de ecotax afgeschaft wat erg nadelig was voor onze vereniging. Dit scheelt namelijk
zo’n € 1000 per jaar. Door de zonnepanelen is op de energiekosten erg bespaard. De 
zonnepanelen renderen meer dan 100%. De energiekosten zijn de afgelopen jaren van € 7000
naar € 350 per jaar gedaald.

- De Europese Commissie heeft de Hiswa in het gelijk gesteld dat alle jachthavens, zowel 
commercieel als verenigingen, BTW-plichtig zijn. Hoe dat gaat uitpakken is nog niet bekend.

- Hannie Meskers is met Sjoerd van der Werf, Jos Halsema en Jan Boersma een workshop 
gaan volgen voor het werven van vrijwilligers. Ze zijn nu druk bezig met huiswerk en plannen 
opzetten en willen in januari gaan starten met het werven van vrijwilligers.

- Commissaris Opleidingen (tevens PR, huishoudelijke dienst en Kantinecommissie) Hannie 
Meskers meldt: Bij de huishoudelijke dienst gaat het goed, maar er kunnen nog vrijwilligers bij.
De PR loopt ook goed. De opleidingen hebben het dit jaar goed gedaan. Jeugdzeilers hebben 
een leuke terugkomdag gehad en hebben aan diverse wedstrijden meegedaan, zoals de 
Sneekweek en Combi Zuiderzee. De Combi Zuiderzee gaat uitbreiden en er is ook een plan 
voor een Combi op zout water in combinatie met Sail Den Helder 2017. De voorbereidingen 
voor 2017 zijn begonnen en de CWO-normen vragen dit keer wat extra aandacht.
In mei is er een incident geweest met een Centaur die water maakte. De MWV heeft adequaat
gehandeld en het is goed afgelopen. De kielbootcursisten wilden voor het eerst ook een 
terugkomavond en dit is gecombineerd met de diploma-uitreiking en evaluatie met de 
zeilinstructeurs.
De cursussen Klein Vaarbewijs 1 en 2 gaan deze winter door en de marifooncursus staat ook 
open voor aanmelding.
Hannie Meskers zal in maart 2017 stoppen als Commissaris Opleidingen. Er wordt over 
gedacht om de commissie te splitsen in een Commissie Jeugdzeilopleidingen en een 
commissie voor de overige opleidingen.



- De voorzitter vult aan dat de secretaris heeft aangegeven te stoppen en dat er na diverse 
oproepen nog steeds geen nieuwe secretaris is gevonden. Het is erg spijtig dat niemand uit de
eigen gelederen secretaris wil worden. De oproep wordt gedaan om ook in ieders eigen 
omgeving en netwerk rond te kijken naar een opvolger. Door een van de leden wordt de tip 
gedaan om via de vrijwilligersbank te zoeken.

- Commissaris Haven Kees van Silfhout meldt dat hij druk doende is om de zaken in te kopen 
voor het realiseren van de nieuwe havenindeling. Hij gaat nog rondbellen om daarvoor ook 
mankracht te vragen. Verder is deze winter het clubhuis aan de beurt voor wat onderhoud en 
een verfbeurt. Tenslotte is het zijn wens dat de dinsdag een clubdag wordt. Niet alleen met de 
wedstrijden ’s avonds, maar bijvoorbeeld ’s morgens ook een clubje mensen dat wat 
onderhoud doet in combinatie met koffie drinken in het clubhuis.

- Commissaris Vloot Jaap Wognum heeft het onderhoud aan de vloot en zaken zoals boeien 
verdeeld over verschillende personen en dat gaat hartstikke goed. Door het samen te doen 
valt het werk ontzettend mee. Er wordt gevraagd of de jeugd niet kan helpen. Jaap antwoordt 
dat de jeugd zeker helpt; er waren er een aantal met de werkdag. Hannie Meskers geeft aan 
dat de werkdag voor de jeugd waarschijnlijk naar de zondag verplaatst wordt i.v.m. andere 
sportverplichtingen van de jeugd.
De Centaurs worden niet meer ingezet voor de lessen na het incident in mei, omdat ze blijken 
te lekken tussen de schalen door regenwater en schepwater. We hebben dit jaar een Centaur 
van de MWV mogen lenen en hebben de MWV benaderd om voor volgend jaar een Centaur 
te mogen gebruiken, eventueel tegen betaling, zodat we er te allen tijde aanspraak op kunnen 
maken en we ons niet bezwaard hoeven te voelen. We hebben nog geen antwoord van de 
MWV gehad. Reparatie is geen optie, dan kunnen we beter iets anders kopen. We gaan in 
ieder geval terug naar één boot, gezien het aantal instructeurs en cursisten. De beste optie is 
huren van de MWV, zodat we ook geen onderhoud meer hebben. En het is een eerste stap in 
meer samenwerking met de MWV.

Notulen voorjaarsvergadering 25 maart 2016
Geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd. 

Contributies en andere vergoedingen 2017
Het lidmaatschapsgeld gaat van € 48 naar € 50 voor volwassenen en van € 24 naar € 25 voor 
jeugd. De indexering van de ligplaatsgelden bedraagt net als andere jaren 2% per jaar. Het gebruik
van de kraan gaat voor leden van € 22 naar € 25 per jaar. Voor niet-leden wordt dit € 75 per keer à
contant.
Het douchegeld per 7 minuten gaat van € 0,50 naar 1,00. Gebruik van de slipway gaat van € 5 
naar € 7,50. De prijzen van de cursussen en de consumpties in de kantine blijven gelijk.
De prijzen worden verhoogd, omdat we de laatste jaren heel erg bespaard hebben op de uitgaven.
Daar zit nu geen rek meer in en verhoging van de prijzen is nodig om de begroting sluitend te 
maken.

Cees Dubbeld merkt op dat de cursusgelden van de kielbootcursus misschien wel omhoog moeten
als we een boot van de MWV gaan huren.
Volgens Cees is destijds gezegd dat de liggelden elk jaar worden verhoogd in verband met de 
invoering van BTW betalen. De voorzitter antwoordt dat dit laatste verhaal onbekend is. De 2% 
verhoging elk jaar heeft te maken met de 2% inflatie die de gemeente elk jaar op de huur van de 
haven toepast.

Cees Dubbeld vraagt of € 75 per keer hijsen niet duur is. Kees van Silfhout antwoordt dat deze 
mensen geen lid zijn en onterecht profiteren van onze goedkope faciliteiten. 



Lammert de Haan vraagt waarom het douchegeld wordt verhoogd. De voorzitter antwoordt dat het 
wel nooit kostendekkend zal worden, maar het moet wel meer in balans.

Begroting 2017
Penningmeester Anja Nederpelt neemt de begroting voor 2017 door. In verband met de kosten van
de nieuwe havenindeling, geraamd op € 15.000, wordt er een negatief resultaat van € 17.500 
verwacht. Hierin zit ook een bedrag aan afschrijvingen van € 14.000.

Elbert Volkers meldt dat de aanvraag voor subsidie bij het Waddenfonds helaas niet is 
gehonoreerd. De WVA gaat nu het gesprek met de gemeente aan om te kijken of zij het materiaal 
voor de nieuwe havenindeling willen betalen. Bij de gemeente lijkt De Haukes niet op de kaart te 
staan en al het geld lijkt alleen naar de haven van Den Oever te gaan. Dat willen we veranderen.

Cees Dubbeld vraagt of het niet een idee is om zelf de paalkoppen te gaan schilderen. De 
voorzitter geeft aan dat het destijds niet gelukt is om binnen de vereniging daarvoor vrijwilligers te 
vinden en toen is het werk uitbesteed. De vergoeding die de ligplaatshouders nu nog betalen is 
nog steeds voor de rekening van destijds. Zodra de paalkoppen weer geschilderd moeten worden, 
zullen we hiervoor weer proberen vrijwilligers te vinden. Lukt dat niet, dan wordt het weer 
uitbesteed en aan de ligplaatshouders doorberekend.

Jan Meilink vraagt naar het donateurschap. De voorzitter vertelt dat het donateurschap in de 
voorjaarsvergadering is goedgekeurd en per 2017 ingaat. Oud-leden zullen benaderd worden om 
donateur te worden. Jos Halsema merkt op dat van de cursisten alleen maar een donateurschap 
gevraagd hoeft te worden in plaats van een lidmaatschap, omdat het CWO is losgekoppeld van het
Watersportverbond. Hannie Meskers antwoordt dat ze niet zeker weet of dat kan, aangezien het 
CWO en het Watersportverbond nog wel samenwerken.

Er wordt gevraagd naar de camperplekken. De voorzitter antwoordt dat dit is ondergesneeuwd in 
het accommodatiebeleid van de gemeente en zal daarom in het volgende gesprek met de 
gemeente weer meegenomen worden.

Wedstrijden 2017
Commissaris Wedstrijden Sjoerd van der Werf neemt de wedstrijdkalender voor 2017 door en legt 
uit dat deze is samengesteld naar aanleiding van de kalender van de MWV om er zo voor te 
zorgen dat onze activiteiten nergens met elkaar botsen. In deze kalender moeten nog de 
jeugdwedstrijden ingevoegd worden.

Dit jaar waren er slechts 5 deelnemers aan de clubkampioenschappen. Daarom is er nu bedacht 
om alle dinsdagavonden in juni hiervoor te gebruiken, inclusief de 4-Havenwedstrijd. Tevens is er 
een idee om tussen de havenhoofden te starten, maar dat moet nog nader bekeken worden.

Elbert Volkers vertelt dat hij en Theo Souren proberen de J70 wedstrijden hier te krijgen. Dat moet 
vooraf aan Sail Den Helder plaatsvinden en er worden 7 à 8 boten verwacht. Het is lastig, maar er 
wordt gekeken om het Amstelmeer en Wieringen ook bij Sail Den Helder te betrekken. Voor de J70
wedstrijden zijn alleen ligplaatsen en de diensten van de kantine nodig. De wedstrijden zijn erg 
spectaculair om te zien.

Cor Kaandorp meldt dat het zeilen met verstandelijk gehandicapten op de kalender ontbreekt. Dat 
zal ergens half juni zijn. De Commissaris Wedstrijden zal er naar kijken.



Activiteiten winterseizoen 2016/2017
Dit jaar hebben we als winteractiviteiten:
- Vrijwilligersavond op 12 november, voor iedereen die zich voor de WVA heeft ingezet
- Cursus Klein Vaarbewijs 1 en 2
- Meteo-avond maandag 12 december vanaf 19.30 uur, gratis voor alle leden
- Marifooncursus (bij genoeg animo)
- Nieuwjaarsreceptie 8 januari

Er is deze winter geen mosselavond, wegens gebrek aan vrijwilligers die dit willen verzorgen. 
Gerard van Herk vraagt of daar geen oplossing voor is, omdat het een belangrijk sociaal gebeuren 
is. De voorzitter antwoordt dat hij het daar helemaal mee eens is, maar als er geen vrijwilligers zijn 
dan houdt het op. Gerard doet de suggestie om dan vrijwilligers voor de mosselavond 2017 te 
zoeken.

Rondvraag
- Jos van der Land wil iedereen bedanken voor alle hartelijke reacties en belangstelling na Sieps’s 
ongeluk.
- Er wordt gevraagd naar activiteiten voor de motorboten. De voorzitter meldt dat er wel wat 
activiteiten zijn voor de motorboten, maar er is weinig animo voor. Als het nieuw leven ingeblazen 
kan worden, dan graag, maar dat moet dan wel ook bij de motorbooteigenaren zelf vandaan 
komen.
- Er wordt een oproep aan de zeilbooteigenaren gedaan om iets te doen aan het geklingel van de 
lijnen tegen de mast.
- Er wordt gevraagd of er iets gedaan kan worden aan de mensen die ’s avonds de haven op 
komen rijden, luide muziek spelen en staan te pissen. De voorzitter antwoordt dat het een 
openbare weg is en er dus niets tegen te doen is. Het heeft wel zin om het bij de politie te melden, 
want die doet er wel wat mee, zoals de haven wat vaker in de ronde meenemen.
- Wilke van Muiswinkel meldt dat er op de nieuwere palen geen koppen zijn geschilderd. Kees van 
Silfhout antwoordt dat deze zijn geplaatst nadat de andere paalkoppen zijn geschilderd en daar 
komt de schilder niet voor terug. Maar het is puur belangrijk voor de zichtbaarheid, niet voor de 
levensduur van de palen.

Sluiting
De voorzitter sluit om 21.50 uur de vergadering.



Donateurschap Watersportvereniging Amstelmeer

Een nieuwe manier om onze vereniging te ondersteunen is door donateur te worden. 

Tijdens de ALV afgelopen voorjaar hebben de leden 
hierin toegestemd om niet-leden die W.V.A. een warm 
hart toedragen de gelegenheid te geven hieraan op deze 
manier blijk te geven.

Als donateur ondersteunt u W.V.A. met minimaal €25,00 
per kalenderjaar. Hiervoor ontvangt u vier keer per jaar 
het clubblad en bent u uiteraard van harte welkom bij 
clubactiviteiten.

Zeer verheugd zijn wij dat de eerste donateur zich heeft 
ingeschreven. Als zodanig verwelkomen en bedanken wij
oud-lid de heer Bram Keppel voor zijn donateurschap.

Wilt u zich ook aanmelden als donateur dan kunt u het 
formulier op onze website vinden www.wvamstelmeer.nl 

Nieuwjaarsreceptie 
Ook dit jaar bent u van harte uitgenodigd om tijdens de
nieuwjaarsborrel in ons clubhuis De Aak in De Haukes

te proosten op 2017 en te genieten van heerlijke
oliebollen! 

De nieuwjaarsborrel is op zondag 8 januari 2017. U
bent welkom tussen 15.00 en 17.00 uur. 

http://www.wvamstelmeer.nl/


Alle WVA kielboot zeilcursisten 2016 geslaagd!

Tijdens een gezellige evaluatie- avond 5 oktober hebben alle kielboot cursisten hun CWO 
certificaten mogen ontvangen van hun WVA zeilinstructeurs. 
Namens alle WVA leden: van harte gefeliciteerd!

Werkdag 

Zaterdag 8 oktober was de werkdag. Goed bezocht; vele handen...... Vooral de jeugd was aktief; 
de Optimisten zijn weer gepoetst voor het volgende seizoen.



Uitslagen Paling/Ponen race 2016

Kajuitklasse (11 deelnemers)
 Stuurman Bemanning Scheepsnaam
1 Hans Boersen Michel, Sylvia, Diana, Cees Wave Impact
2 Erik Wijngaarden Frou Frou
3 Andele de Zwart Hanna Maria
4 Michiel Lok Richard Elzinga Vrije Vogel
5 Jan Meiling R. Haris Tirian
6 Jan van Wieren Ineke Witte Lieuw
7 Ruud Bekema Hannie Meskers Meermin
8 Siep v.d.Land Daan Bakker Storm
9 Geert Bruinslot Thijs Finn
10 Erwin Baltus Peter, Casper Anne Lara
11 Jos Halsema Jan Boersma Spetter

Open klasse (10 deelnemers)
 Stuurman Bemanning Boottype
1 Peter Glim Saskia v.Helder Efsix
2 Sjef v.Opstal Jim Schouwman Centaur
3 Marijn Goedel Splash
4 Ad Bogert Lucca Bogert UFO
5 Tygo Halsema Sil Halsema Laser Radial
6 Harm Bijleveld Splash
7 Maartje Volkers Splash
8 Timo Laagland Lara Hul RS Feva XL
9 Marc de Vries Arno Ruiter Polyvalk
10 Maarten Woord Yana de Jong RS Feva XL



INTERVIEW

Ondanks dat het vorige interview er bij ingeschoten was om verschillende redenen is er toch een 
verhaal onder de kop “Interview”verschenen.
De man die ik in eerste instantie op het oog had bleek op vakantie in het buitenland te zijn en 
omdat ik voor de telefoonkosten in het buitenland moest op draaien heb ik snel de afspraak voor 
krant nr. 4 gemaakt als hij terug zou zijn.
Toen ik belde om de  afspraak te maken met Marc de Vries en zijn echtgenote Monique Dirks 
waren er al een aantal raakvlakken in de vorm van “ons kent ons”. Mijn komst naar Barsingerhorn 
was inmiddels al gemeld bij mijn familie aldaar. Ook Hans Zijm was al op de hoogte want zowel 
Marc als Monique zijn zeer betrokken bij het project “Skuut” waar Hans ook nauw bij betrokken is.  
Het wordt dus een dubbel interview. Na de koffie met speculaas gaan we van start.

Wie zijn Marc en Monique?
Marc begint met: “Ik ben 66 jaar, kom uit
Alkmaar, kom uit een gezin met vier
kinderen, twee jongens en  twee
meisjes,  ben in Alkmaar op school
geweest, eerst de lagere school, daarna
ULO en de Lagere Landbouwschool.
Toen ik daar mee klaar was moest ik in
militaire dienst”. Monique: “Ik ben 53
jaar, kom uit Suriname, heb drie broers
en een  zus, twee broers zijn ouder en
één broer en  mijn zus zijn jonger dan
ik. Toen ik 19 jaar was ben ik in
Nederland gekomen. Mijn moeder en
de 4 kinderen zijn vanwege de politieke
situatie in Suriname allemaal binnen
een paar maanden naar Nederland
gekomen. Mijn vader is daar toen
gebleven.  Mijn vader kwam wel elk jaar
2 maanden naar Nederland om lichamelijk bij te komen. Vanaf 1993 bleef hij hier, was lichamelijk 
in slechte conditie, samen met mijn  moeder hebben we hem 2 jaar verzorgd, tot hij in 1995 
overleed. In Suriname zat ik op het Atheneum in de examenklas toen wij hals over de kop uit 
Suriname naar Nederland moesten vertrekken. Hier kon ik vanwege het versChil in opleiding het 
Atheneum niet afmaken. Marc en ik hebben elkaar via gezamenlijke vrienden in Alkmaar leren 
kennen, Marc is in Heiloo gaan wonen en zorgde voor het inkomen toen ik in Deventer studeerde, 
na 3 jaar zijn we samen gaan wonen”. 

Hoe was jullie werkzame leven?
“Direct na mijn militaire diensttijd kwam ik bij – wat toen nog Hoogovens heette – werken, in de 
centrale werkplaats afdeling verspaningen, na 9 jaar daar gewerkt te hebben ging ik er weg en ben
weer naar school gegaan, de dagschool HTS. Na de HTS afgemaakt te hebben ben ik weer terug 
gegaan naar Hoogovens en kwam ik te werken op de centrale automatiseringsafdeling, tijdens 
mijn studie aan de HTS zorgde Monique voor het inkomen”.
“Ja”, vertelt Monique, “nadat ik uit Suriname ben weggegaan, ben ik overdag bij V & D gaan 
werken en heb ik  via de avondopleiding deelcertificaten aan het MurmelliusGymnasium in Alkmaar
gehaald. Na deze opleiding ben ik verhuisd naar Deventer en ben ik aan de Landbouw 
Hogeschool gaan studeren met de bedoeling na mijn studie naar Suriname terug te gaan en daar 
de citrus plantage van mijn grootvader over te nemen. 11 maanden ben ik daar geweest om te 
bekijken of het wat zou kunnen worden. Een ander plan was om in het district op de plantage een 



zorgboerderij te beginnen. Uiteindelijk is ook dit niet van de grond gekomen. Ik ben naar Nederland
teruggegaan en het huis in Suriname staat nu te koop. Ik ben gaan werken bij een chrysantenteelt 
bedrijf in Heerhugowaard, dit heb ik ongeveer 8 jaar gedaan. Toen mijn pleegmoeder in Leiden 
ziek werd ben ik daar heen  verhuisd om voor haar te zorgen. Ik vond na haar overlijden  weer een
nieuwe baan in Heerhugowaard op een laboratorium in planten weefsel techniek”.

Hoe is jullie liefhebberij voor het 
zeilen ontstaan?
Marc vertelt: “Via het windsurfen, 
ongeveer in 1968 heb ik in Amerika een 
surfplank gekocht, later kocht ik een Ten 
Cate-plank,  ongeveer 15 jaar geleden 
hebben we op het Alkmaarder meer 
zeillessen gevolgd en hebben we een 
paar keer een zeilbootje gehuurd. Toen 
we vanuit Heiloo naar Barsingerhorn 
waren verhuisd hebben we opnieuw 
zeillessen genomen op het Alkmaarder 
meer, niet wetende dat er vlak bij huis 
een mooi Amstelmeer was waar we ook 
konden lessen. Monique vond  een 
advertentie in een zondagskrant waar in 
vrijwilligers werden gevraagd voor  het 
project “Wieringer Skuut” in Den Oever. 
Ze scheurde de advertentie uit en schoof
die heel subtiel onder mijn neus. Vanaf 
april 2016 zijn we beiden hierbij 
betrokken en we vinden het erg leuk. 
Varen is dus echt leuk en we hebben 
begin van de zomer besloten een 
zeilboot te kopen. In Heeg vonden we 
een polyester Valk zeilboot, waar we met

veel plezier de afgelopen zomer in hebben gevaren, overdag en ’s avonds en soms wel drie keer 
in de week. Met de Skuut, de WR60, vaarden we elke donderdagavond en nadat het te vroeg 
donker werd vaarden we als het weer het toe liet op zondagmorgen
Momenteel ligt de Skuut winterklaar in de haven van De Haukes”..

Hebben jullie nog andere hobby’s?
“De Skuut is wel de hoofdhobby geworden. Uiteraard ook onze eigen boot, verder vind ik websites 
bouwen erg leuk”. Monique vult aan: “Tuinieren is ook een hobby, we hadden een volkstuin achter 
ons huis maar toen de grond in 2003 voor woningbouw moest worden gebruikt was dat over. De 
familie Eriks, goede vrienden van ons, boden toen aan om achter hun boerderij aan de Heerenweg
een groentetuin te maken. Bovendien ben ik door Marian Eeken al benaderd om het 
schoonmaakteam van het clubhuis te komen versterken”.
Bijna was Marc vergeten te vertellen dat ballonvaren een grote Hobby was. “Dit heb ik als crew 
member jarenlang gedaan bij het Noordelijk Ballonvaart Centrum in Joure. Ik heb Nederlandse, 
Europese en Wereldkampioenschappen gevaren. Nu assisteer ik nog wel eens bij 
passagiersvaarten van het Noordhollands Ballonvaart Centrum. Vanuit diverse plaatsen in 
Noordholland zijn we al vertrokken. De Miede in Schagen, vanuit de Wieringermeer, vanaf het land
van Sjef Houtenbos bij Schagen  en  het klooster bij Nieuwe Niedorp. Verder houden we van motor
rijden,  mijn eerste motor was een 1500cc Honda Goldwing en nu heb ik een Suzuki Intruder van 
1500cc een  chopperachtige  motor en Monique heeft een oldtimer, een Honda CX 500cc van 



bouwjaar 1983. We zijn nu mooi weer rijders maar toen ik nog bij Hoogovens werkte ging vaak op 
de motor heen en weer”.

Zijn jullie zomer- of wintermensen?
Marc zegt niet speciaal een zomer- of een wintermens te zijn, meer een jaarmens, alle seizoenen 
hebben hun bekoring. We zijn beiden wel buitenmensen en uiteraard houdt Monique als 
Surinaamse van de tropische warmte.

Wat vinden jullie van het niet doorgaan van  het Wieringer Randmeer.
`Ik vind het wel jammer dat het er niet is gekomen, het zou een mooie ontsluiting geven voor boten
naar het IJsselmeer. Het zou een verrijking voor de watersport zijn geworden. Monique vind het 
wel goed dat het plan niet is door gegaan. Hoewel ze het gemis van een doorgang naar het 
IJsselmeer wel ziet.

Inmiddels is de avond al flink gevorderd. Marc dacht dat het interview met drie kwartiertjes wel 
bekeken zou zijn. We praten en drinken nog wat na en dan wordt het echt tijd om op te stappen.

MaRc en Monique, welkom bij de WVA en dank jullie wel voor het interessante verhaal achter de 
watersporters. Tot ziens!

Cees Dubbeld



Zeilen in Kroatië

In de vorige WVA-krant had ik het al even gezegd: “Stuur je watersportbelevenissen in, dan zullen 
wij het ook doen”. Welnu, hieronder volgen de belevenissen van ons; Ruud Koopmans, Sjoerd van
de Werf, Gerard Koedijk en mijn persoontje. Sjoerd had voor ons een reisje uitgezocht en een boot
– Gib-Sea 37 foot – geregeld in Trogir een havenplaats die even boven Split aan de Kroatische 
kust ligt. Trogir ligt voor een deel op de vaste wal en is door een grote lage brug verbonden met 
een eiland waar de meeste watersportactiviteiten zich afspelen.

Zaterdag 17 september was het dan zo ver. Met 
Easyjet vanaf Schiphol, we vertrokken bijna 3 uur 
te laat, er was een bemanningslid niet komen 
opdagen – wat kan je ook verwachten van zo’n 
prijsvechter-. Aankomst op de luchthaven van Split 
om 17.40 uur, met de taxi naar de haven waar het 
nog een hele toer was om het boekingskantoor te 
vinden. We werden werkelijk van het kastje naar de
muur gestuurd, maar uiteindelijk lukte het. De dame
in het kantoor ratelde in het Engels een heel ritueel 
af wat we wel en meer nog, wat we niet mochten. 
De volgende morgen zouden we uitleg krijgen over 
ons schip met de naam “Kolibri”. Wel treffend want 
we waren in de haven zowat de kleinste huurboot. 
Even later kwam de man die ons uitleg moest 
geven al aan boord. “Tomorrow not enough time, to
busy” zei hij.  In een sneltreinvaart werd ons het 
een en ander verteld. Alleen….bij lange na niet 
alles.
Na de inspectie in het dorp of is Trogir een kleine 
stad? Boodschappen gedaan en wat bier en wijn 
ingeslagen. Het was inmiddels avond geworden en 
onze magen moesten gevuld worden dus op een 
Terras heerlijke pizza’s gegeten met een lekker 
Kroatisch biertje er bij.
Teruggekomen op onze Kolibri de 3 hutten 
verdeeld – Ruud slaapt op de bank – en lekker 
geslapen.

Zondagmorgen op tijd weer op En krentenbollen 
gegeten en koffie gedronken. Het weer lokte op dat 
moment niet om al te vertrekken, dikke wind en 
regenbuien. Om half 11 was het wat opgeklaard, 
maar nog steeds wel veel wind en konden we een 
proefrondje zeilen richting het mooie eiland Solta. 
Een aantal uren later weer terug richting Trogir. Met
de kont richting de steiger afmeren was nog geen 
eenvoudige klus met een boot die je niet kent, 
gelukkig had ik voor die tijd via VHF 17 de 
havendienst opgeroepen en gelukkig was onze 
havenman net op tijd om ons een handje te helpen.
In de haven afgemeerd een lekker biertje genomen 
en toen de stad in om wat te eten. Inmiddels was 



het begonnen met regenen en niet zo’n klein beetje ook. Op het terras spoelde het regenwater 
werkelijk om onze voeten. Het water bulderde  uit de regenpijp het terras op. Er stond zeker 10 cm 
water in de straten. We bleven wel tot half 11 ’s avonds zitten. De bediening van het restaurant 
wilde ons wel weg hebben want ze kwamen tegen de regen vuilniszakken uitdelen om over ons 
heen te doen. Op de boot aangekomen waren we even zo goed nog doornat.

Maandag 19 september nog eens goed door de 
boot gegaan en geconstateerd dat er 2 heel oude 
kaarten uit  2004 en 2011  en ook nog van het 
verkeerde gebied aan boord waren, wij wilden 
richting het noorden en de kaarten wezen ons naar
het zuiden. Ook kwamen we er achter dat de 
plotter ’s morgens erg weinig zin had om op gang 
te komen. Ongeveer 2 uur na het aanzetten gaf 
het ding een knap signaal. Na het douchen 
geprobeerd Ivana – de hostess van het 
verhuurbedrijf – te pakken te krijgen. Na de 2e keer
bellen en veel geweeklaag –“jullie hebben toch 
een navigatieplotter aan boord!” - werden er 2 sets
nieuwe kaarten gebracht.
Om 10.30 uur vetrokken we richting Sibenik met 
een mooi windje op een aan de windse koers. Na 
een uur merkten we dat het Rolgrootzeil dreigde 
naar beneden te komen. Wat nu te doen? Via de 
marifoon de technische dienst gebeld en gezegd 
dat we terug naar de haven zouden varen en dat 
we daar wel een half uur voor nodig zouden 
hebben. Al vrij snel kwam een speedboot met 2 
mannen er in ons tegemoet varen en kwam 
langszij.  Een er van bleek de man te zijn die ik 
gebeld had. Het probleem was snel verholpen, 
blijkbaar had een van ons een stopper open 
gedaan wat niet mocht. “Do not touch this stopper 
anymore”. “No boss, oké”. Er zaten, geloof ik,  wel 
9 verschillende klemmen op het kajuitdak, maar 
allemaal zonder aanduiding waar voor ze bedoeld 
zijn. Tegenwind kruisend bereikten we om een uur 
of vier Kanica waar we in een baai aan een 
mooring vast maakten. Met het bijbootje- 2 meter 
lang en met 4 mannen er in/op, zie je het voor je? 
– naar de wal en een wandelingetje de heuvel op 
naar boven gemaakt. Prachtig uitzicht over de 
baai, veel onbewoonde huizen en slechte straten. 
Teruggekomen aan boord maakte  Ruud macaroni
en gingen we ’s avonds nog een spelletje keezen. 
Wel kwam er nog een dikke Rib met 2 x 250 pk er 
achter 200 Kuna “havengeld”op halen onder het 
motto: Niet eten in het havenRestaurant,  dan 
betalen.

De volgende dag, dinsdag 20 september 
vertrokken we al om 9.15 uur, want het zou een 



lange vaardag worden naar Sibenik, waar we de baai in wilden varen naar de watervallen van Krka
te gaan. De plotter is al aangezet en warempel, na 1 ½ uur komt er beeld!
Na een uur varen, we waren al lekker opgeschoten, draaide de wind en trok erg aan. We kregen 
de wind pal tegen en het begon 30 knopen - ong 7 Bft -  te waaien. Het grootzeil en de fok werden 

gereefd. Wat nu te doen, het was zeker nog 5 
uur tegen wind in buffelen en we moeten 
overmorgen ook weer terug. We besloten om 
te draaien en naar Agana Marina te gaan wat 
op ongeveer 6 mijlen varen van Trogir aan het 
einde van een baai ligt.  In de middag 
aangekomen eerst nog in de baai voor anker 
en lekker zwemmen voordat we de haven in 
varen en afmeren. Eenmaal aangekomen de 
wal op voor boodschappen, een ijsje en lekker 
eten in een leuk restaurantje. Aan boord nog 
een potje keezen en om 23.30 uur de kooi in.

Woensdag 21 september vertrokken we vanuit 
Agana richting het mooie eiland Brac om te 
overnachten in de haven van de schitterende 
havenplaats Milna. Hier zijn we 4 jaar geleden 
ook geweest. Het is een flinke en behoorlijk 
drukke toeristische stad. Hier kwamen we de 
bemanningen tegen van een hele vloot 
Scandinaviërs, die een wedstrijdweek hadden. 
Enkele dagen lang hadden we ze al zien varen 
met hun rode spinakers in top. Als het echt druk
wordt meren de schepen zelfs midden in de 
haven af achter hun anker. Heerlijk restaurantje
aan het einde van de haven, zo’n 2 kilometer 
lopen vanaf onze ligplaats. Na alleen een kopje
soep ging deze jongen ziek  terug naar de boot.
Waarschijnlijk iets verkeerds gegeten want in 
de loop van de week – tot en met onze 
thuiskomst -  kregen we het allemaal voor onze
kiezen.
En om kwart over 8 de kooi in klopt ook al niet!

Donderdag 22 september om ongeveer 10.30 
uur weer uit Milna vertrokken met doel om naar
de schitterende oude stad Split te varen. In 
mijn ogen wel de mooiste plek in Kroatië. 
Mooie wind om te zeilen, prachtig blauw water 
en soms wel 100 meter water onder de kiel! In 
de loop van de dag viel de wind af en toe weg. 
Dat deerde ons niet, we zaten immers lekker in
onze zwembroek en T-shirt aan boord. We 
waren op tijd in Split, ondanks dat we met een 
omwegje hadden gevaren. Je wilt toch wat van
de stad zien ook, toch? Mooie ligplaats, ook 
weer met de kont naar de steiger met behulp 
van een steward. Dat mag ook wel want we 



lagen er niet goedkoop. In de brochures wordt er al op gewezen dat de liggelden tussen de € 40,- 
en € 80,- bedragen. Bij het afrekenen was ik 690 KunA, bijna € 100,- kwijt!! Ook hier is de kleinste 
boot minstens 10 meter lang. Anders gezegd, je zag meer schepen van 15 meter dan van 12 
meter.
In Split heerlijk ijs gegeten, biertje gedronken,gegeten en de plaats bekeken. Wat een mooie 

eeuwenoude plaats. Ook in Split waren we in 
2012 geweest. Ook nu waren er nog veel 
toeristen en er werd veel georganiseerd, 
acrobaten, dansers, zangkoren enz. 

Vrijdag 23 september was al weer onze laatste 
zeildag. We werden geacht om het schip om 
uiterlijk 17.00 uur weer in te leveren en te laten 
controleren. We hadden evenwel nog de hele 
dag voor ons en het was nog een aardig stukje 
varen naar Trogir. Mooie wind en op het 
grootzeil en fok maakten we toch zo’n 5.5 – 6 
knopen snelheid. Lekker van de zon genietend 
voeren we onze mijlen. Boot op de automaat en 
gaan met die banaan. Te vroeg naar onze zin 
kregen we Trogir in zicht, dat wil zeggen de 
vuurtoren op het schiereilandje tussen Agana en
Trogir, dus nog maar een stukje de baai in. 
Eenmaal afgemeerd – ook weer met behulp van
de walkapitein – kregen we te horen dat onze 
boot zaterdagmorgen  gecontroleerd zou 
worden. 

Zaterdag 24 september gebeurde dit ook, fok en
grootzeil werden uitgetrokken, motor gestart en 
nog wat van die dingetjes, de middag ervoor 
hadden we de dieseltank al laten bijvullen dus 
met ons waren de beide controleurs snel klaar. 
Onze bagage konden we tijdelijk stallen in een 
container zodat we nog genoeg tijd hadden om 
de stad in te gaan. Sjoerd had Ivana de taxi 
naar het vliegveld laten bestellen voor 13.00 uur
in de middag. Mooie wandeling gemaakt 

rondom het fort op het eilandgedeelte van Trogir en de oude straatjes doorgelopen. De kerktoren 
beklommen. Bovengekomen via heel smalle trappen, had je een prachtig uitzicht over de stad en 
de baaien aan weerszijden van de plaats Foto’s gemaakt van perziken, vijgen  en sinaasappels die
klaar hingen om geplukt te worden. Veel grote charterjachten lagen soms 3 dubbeldik aan de kade 
want zaterdag is wisseldag, dus druk.
Lekker even een terrasje gepakt en genoten van het gekrioel. Terug naar de haven, bagage 
ophalen en …..de taxi stond al voor ons klaar om een eind aan onze zeilweek in Kroatië te maken.

Ruud KoopmAns
Sjoerd van der Werf
Gerard Koedijk
Cees Dubbeld



Het vaarseizoen er inmiddels weer op zit
De zomerhobby er op zit en de winterhobby begint
Ik een A-4 heb volgeschreven met alle klusjes die ik doen wil
Het veel werk is voor 2 keer 3 dagen varen in het afgelopen seizoen
De redactie erg blij is met de nieuwe krant in A-3 formaat
Wij ook erg blij zijn met de duidelijke foto’s
Wij het jammer vinden dat onze leden niet reageren op de nieuwe lay-out
De redactie helaas geen watersportbelevenissen heeft ontvangen
Er dus ook geen foto’s zijn ingezonden
In de krant door middel van Vetgedrukte letters een watersportwoord 
verborgen zit
Degene die dit woord vindt het naar de redactie kan mailen
Indien er meerdere goede inzendingen komen er geloot gaat worden
De prijs bestaat uit de voornaam van de winnaar op een versgebakken cake
Wij dit wel een ludieke actie vinden en hopen dat de krant goed gelezen wordt
De redactie hoopt op veel inzendingen
Wij anders ook niet meer weten wat te doen om je achter de pc te krijgen
Maarten van der Kuijl het bedrijf van Gerrit van Zoonen gaat voortzetten
Hijsen, stalling en reparaties kunnen worden afgesproken
Wij van de WVA hier wel erg blij mee zijn
De redactie Maarten, zijn vrouw en zoon veel succes toe wensen
De palingrace is vervangen door een ponenrace
Wij straks veel leden op de Nieuwjaarsbijeenkomst hopen te zien
Dan ook de winnaar van de puzzel bekend gemaakt wordt 



Nieuws van het Wieringer Skuutje WR60

Ook voor ons is het zeilseizoen inmiddels afgesloten. We hebben veel gevaren en veel geleerd.
De Skuut heeft inmiddels, zoals het hoort, bruin getaande zeilen.

De Skuut was aanwezig op de Traditionele Schepenbers in Den Helder 11 - 13 november en werd 
daar overspoeld met veel belangstellenden.
Inmiddels ligt de Skuut ingepakt in een tentje tot april volgend jaar in winterslaap in de 
Haukeshaven.

Het laatste nieuws rond de Skuut, en nog veel meer, kunt u (in kleur!) vinden op onze geheel 
vernieuwde website:     www.wr60.nl



Overpeinzingen van de WVA filosoof

2 weken geleden zat ik lange tijd met mijn hand onder mijn kin diep na te denken. Voor mij stond 
mijn laptop open geklapt met de bedoeling een A-4tje vol te schrijven. Ik dacht diep na – 
filosofeerde- over hetgeen aan mijn booT gedaan zou moeten worden…deze winter. Heb je een 
boot, dan heb je een zomerhobby maar ook een winterhobby ! De verhouding ligt ongeveer één op
één, met andere woorden; een uur varen in de zomer vraagt in de winter weer een uur onderhoud.
Hier filosofeer ik regelmatig over. Over het plan om direct nadat de boot uit het water is en in de 
winterstalling staat, aan het onderhoud te beginnen. Ik zeg niets nieuws, omdat ik er van overtuigd
ben dat u het er mee eens bent. Ik filosofeer over het voorjaar waarin de boot weer te water wordt 
gelaten, blinkend schoon, gepoetst, alle zaken die ingevet moeten worden weer ingevet zijn, 
nieuwe frisse – misschien een nieuwe kleur – anti fouling en meer van dat soort zaken. Of het zo 
ver komt? Ik denk na over de dingen die ook nog wel gedaan kunnen worden als de boot weer 
drijft. Een boot onderhouden noemen we wel winterklaar maken. Ik ga dit niet meer zeggen. Ik 
noem het voortaan “zomerklaar” maken. Dit moet een veel fijner gevoel zijn. Alleen klopt het niet 
helemaal, je zorgt dat de wAtertank leeg is, de zeilen schoon en netjes opgevouwen zijn, de motor
en toilet  voorzien zijn van antivries, nieuwe filters gemonteerd zijn  en de olie ververst is. Dus toch
klaar om de winter door te komen.
Ik stop met hier over te filosoferen. Mijn A-4tje is inmiddels volgeschreven met aan te pakken 
klussen  en  het tweede blad komt tevoorschijn. Ga verder met filosoferen over wat ik in het 
nieuwe vaarseizoen ga doen. Wordt het, buiten de weekendjes,  3 á 4 weken naar Zeeland of 
opnieuw 2 keer 3 dagen als het mooi weer is, bv naar het Alkmaardermeer of Oudeschild. De 
plannen zijn er wel, zowel voor het één als voor het ander. 
Waar ik ook over filosofeer is over hoeveel inzendingen de redactie zal krijgen op de nieuw 
geïntroduceerde puzzel in deze krant. Lees de ``wist je datjes``
 er maar eens op na. Ik ga vast oefenen om de prijs te maken.
Afzeilen, ook een woord om over te filosoferen. Ik weet wat het is, maar de Dikke van Dale geeft 
die uitleg niet. Afzeilen is examen doen in zeilen. De Dikke van Dale spendeert er wel 20 regels 
aan, maar vindt dat afzeilen iets heel anders is. Ook bij Allemanseindje heb ik iets anders in 
gedachten dan wat de Dikke van Dale vindt. Zo iets als vroeger een hokje achter op een schip, net
buiten boord, allemanseindje  met een emmer waTer er bij. En ieder op zijn beurt!
Genoeg gefilosofeerd…….eh….. diep nagedacht.
 



AGENDA

Wedstrijdkalender 2017  WV Amstelmeer:

dinsdag 11 april SW vergadering
zondag 30 april Openingswedstrijd
dinsdag 2  mei 1e dinsdagavondwedstrijd

alle dinsdagavonden in de maand juni: 
Clubkampioenschappen

maandag 22 mei òf 
dinsdag 23 mei HT race
donderdag 25 mei Pettemerton race
dinsdag 20 juni 4-havenwedstrijd (telt mee voor clubkampioenschappen)
zondag 16 juli Scharrenrace
zondag 10 september Burgemeester Postbokaal  MWV vs WVA
dinsdag 19 september laatste dinsdagavondwedstrijd
zondag 24 september Paling- / ponenrace
zaterdag 7 oktober Westwadtocht

Wedstrijdkalender 2017 Marine Watersportvereniging:

18 t/m 21 april KM sloepzeilen Marsdiep (4 dagen ipv 5)
18 en 19 mei Open militaire kampioenschappen Centaur Amstelmeer

weekend 10 en 11 juni Verenigings Sloepzeilen Amstelmeer
12 t/m 14 juni KM Aanmoedigingswedstrijden Amstelmeer

zaterdag 1 juli Clubkampioenschappen Amstelmeer
weekend 2 en 3 september Sluitingswedstrijden Marsdiep
zondag 10 september MWV - WVA  Centaurwedstrijden Amstelmeer
zaterdag 23 september Marcandi Bokaal Amstelmeer

Overige wedstrijden:

vrijdag 25 augustus én
zaterdag 26 augustus 24 uursrace Medemblik (NVvK)
zaterdag 16 september Dorus Rijkerstocht (KMJC)


	Uitslagen Paling/Ponen race 2016
	Kajuitklasse (11 deelnemers)
	Open klasse (10 deelnemers)


