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Het is al weer een poosje geleden dat we iets van een motorbootvaarder in het clubblad 
hebben gelezen, maar aangezien we een watersportvereniging zijn en niet uitsluitend een 
zeilvereniging zou ik zeggen motorboot vaarders  doe uw verhaal  en stuur eens een 
reisverhaal in. We plaatsen het – met foto’s – graag voor u.
Aangezien ik zelf deze zomer de mast op zolder laat liggen en als motorboot ga varen zal 
ik het spits afbijten. Ik ben van plan om een rondje Randmeren te varen met een uitstapje 
naar Loosdrecht en de Weerribben. Maar…niets veranderlijker als een mens. U zult het 
lezen en zien in het eerstvolgende blad.
In deze uitgave van onze clubkrant weer genoeg leesvoer. De notulen van de afgelopen  
drukbezochte voorjaarsvergadering met verrassende uitkomsten. Afijn lees het zelf. Verder
de wistjedatjes, géén overpeinzingen deze keer, wel een interview met een zeiler die zijn 
schip verkopen wil en een sloep wil terugkopen. Verslag van de werkdag met foto’s, de 
agenda, verslagje van de openingswedstrijd enz.
Als u deze krant in de bus krijgt is ook het weekend met sloepzeilen met mensen met een 
beperking. Heeft u zich al als vrijwilliger opgegeven? Een verslag van uw belevenis en 
foto’s ontvangen we graag.
Ook zit  de 4-havenwedstrijd er aan te komen. 20 juni a.s, ook voor motorboten een leuke 
avond.  Vlak daarna begint Sail 2017 in Den Helder, 4 dagen vol met waterspektakel. Dit 
mag je niet missen!
Dachten we een goeie week geleden dat de zomer begonnen was, maar nee hoor. Té 
harde wind en een koele temperatuur gooide weer roet in het eten, maar niet getreurd, de 
zomer komt er echt aan.

De redactie wenst u allemaal een heel fijne, warme, watersportzomer toe en tot ziens op 
de haven.

Cees Dubbeld



Vanuit de preekstoel

Het watersportseizoen is reeds volop in gang. We hebben warme, soms tropische, dagen 
achter de rug. Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van het fantastische 
watersportweer.

Vanuit het bestuur zijn we verheugd dat zich een ad interim penningmeester heeft 
aangemeld, die zich kandidaat stelt tijdens de komende algemene ledenvergadering dit 
najaar.
Vacant is nog altijd de post commissaris opleidingen. Wie o wie... Deze post kan ook in 
teamverband worden ingevuld.
De samenwerking met gemeente Hollands Kroon betreffende de werkzaamheden aan de 
haven hebben we op een plezierige manier afgerond.
Over het nieuwe huurcontract zijn we nog in overleg met de gemeente. Dit hopen we 
spoedig op een constructieve manier af te ronden.

Tijdens de Openingswedstrijd is ons vaarseizoen weer geopend. Dit houdt in dat de 
dinsdagavondwedstrijden weer gevaren worden. Zoals altijd is iedereeen van harte 
welkom op onze haven.

De bezettingsgraad van de haven ten opzichte van vorig jaar is een stuk verbeterd. We 
hebben een tiental nieuwe ligplaatshouders mogen verwelkomen. Echter er zijn nog een 
aantal ligplaatsen beschikbaar. Dus mocht u nog interesse hebben of gegadigden kennen,
dan bent u van harte uitgenodigd op de Haukes haven aan het Amstelmeer.

In ons sportieve clubblad begroeten we een nieuwe adverteerder. En er is nog ruimte over 
voor andere geïnteresseerden.

Al met al veel positieve ontwikkelingen. Het bestuur is zich terdege bewust dat deze 
ontwikkelingen alleen kunnen worden gerealiseerd door de tomeloze inzet van onze 
vrijwilligers. Chapeau!

Er staan weer genoeg nautische evenementen in de regio op het programma; zoals Sail 
Den Helder, de 24-uurs race van Medemblik, Scharrenrace en veel meer.

Wat leuk is om te vermelden is dat onze jeugd tijdens Sail Den helder voor het eerst op 
zout water zal zeilen in de Optimisten. Meer informatie hierover en onze andere 
watersportactiviteiten vindt u op onze website www.wvamstelmeer.nl. 

Dus graag tot ziens op de haven of bij één van deze activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Peter Oudhuis
Voorzitter W.V. Amstelmeer

http://www.wvamstelmeer.nl/


NOTULEN

Algemene ledenvergadering van de 
Watersportvereniging Amstelmeer

d.d. 24 maart 2017

Opening 
De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering met het tonen van het aanstekelijke 
Promotiefilmpje vrijwilligers, te zien op de website van onze vereniging. Vervolgens 
worden alle aanwezigen welkom geheten. 
Aanwezig: 25 stemgerechtigde leden

Met kennisgeving afwezig:  Marian Eeken, Eric Goedel, Dave de Groot, Hans Boersen, 
Jos Halsema, Anja Eriks, Jos Kleinsman. 

Mededelingen van het bestuur
De nieuw ingevoerde btw-regeling geldt voor motorboten (niet voor zeilboten), maar 
(kleinere) watersportverenigingen met een jaaromzet onder € 50.000,- zijn hiervan 
vrijgesteld. Deze vrijstelling van btw geldt dus ook voor de Watersportvereniging 
Amstelmeer.
Landschap Noord-Holland heeft een nieuwe visie op het Amstelmeer ontwikkeld. In deze 
visie is sprake van de aanleg van een aantal kunstmatige eilandjes in het meer (zoals nu 
al gerealiseerd is resp. wordt in het Markermeer). Het bestuur heeft al een overleg gepland
met landschap Noord-Holland , met de insteek zoveel mogelijk open vaarwater voor onze 
vereniging te behouden.
We zijn erin geslaagd om de Gemeente (als verhuurder van de twee Haukeshavens) te 
overtuigen van de onredelijkheid  dat de huurprijs per m2 voor de WVA hoger ligt dan voor 
de MWV, nl. 0,89 cent per m2 voor de WVA tegenover 0,64 cent per m2 voor de MWV.  De
huurprijs wordt nu voor beide verenigingen gelijk getrokken, waardoor voor onze 
vereniging de prijs fors omlaag zou gaan. Echter dit voordeel wordt weer grotendeels 
teniet gedaan doordat de Gemeente nu over de nieuwe huur 21% btw wil gaan heffen 
(daartoe naar eigen zeggen gedwongen door de nieuwe wetgeving, waarin motorboten 
btw-plichtig zijn). Het vernieuwen van de ligboxen is met € 37.000 aan kosten royaal 
binnen de begroting afgerond. 
De voornaamste inkomsten haalt de vereniging uit liggeld en contributie.  Dit staat echter 
onder druk. Tien jaar terug stonden nog 30 mensen op de wachtlijst voor een ligplaats, in 
2016 kende de haven al 25 lege boxen. Er moest dus iets gebeuren om deze negatieve 
trend tegen te gaan, zoals het opknappen van het toiletgebouw,  het vergroten van boxen, 
de aanleg van vingersteigers aan de Kangt en de uitbreiding van het aantal stroompunten.
Wij hopen hiermee de aantrekkelijkheid van de haven zowel voor ligplaatshouders als 
passanten te vergroten.  Deze “upgrade” heeft uiteraard flinke kosten met zich 
meegebracht. Om niet teveel in te teren op het vermogen heeft het bestuur besloten om 
de materiaalkosten van de nieuwe Kangt-vingersteigers deels door te berekenen aan de 
betreffende ligplaatshouders.  Dit houdt in dat het liggeld aan de Kangt 
per 1 januari 2018 met € 60,- per jaar zal worden verhoogd.  Leden die dit niet zien zitten,  
krijgen de mogelijkheid te verhuizen naar het Wierhoofd of de Postbootsteiger.
Wat de aantrekkelijkheid van de haven ook vergroot,  is dat alle boxen standaard de 
beschikking krijgen over stroom. Ook hier zullen de gemaakte kosten moeten worden 



gecompenseerd: ligplaatshouders die vanaf 1 januari 2018 aan de Kangt of de 
Postbootsteiger liggen,  zullen voor  €20,- per jaar worden aangeslagen voor het kunnen 
beschikken over een eigen stroompunt, los van het feit of ze daar gebruik van maken of 
niet. Voor 2017 zullen zij nog niet voor dit stroompunt worden aangeslagen.
Een laatste mededeling van financiële aard: het bestuur heeft besloten om vanaf 2018 bij 
tussentijds opzeggen geen restitutie meer te verlenen op liggeld over het nog resterende 
deel van het lopende kalenderjaar. 
De voorzitter eindigt met een dubbele felicitatie aan de redactiecommissie van ons 
clubblad: niet alleen ziet de vernieuwde editie nr. 1 (maart 2017) er prachtig uit, tevens 
bestaat het blad op de kop af 40 jaar. Op de website zijn overigens alle nummers vanaf 
december 2004 in te zien.

Notulen ALV 28/10/2016
Geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

Jaarverslag 2016
Met een enkele wijziging (Sjoerd van der Werf is niet als Commissaris Opleidingen 
aangesteld) wordt het Jaarverslag 2016 goedgekeurd.

Financieel verslag 2016
De penningmeester opent met de verheugende mededeling dat over 2016 aan de balans 
ruim €10.000,- is toegevoegd.  De vereniging is dus financieel gezond. Een grote uitgave  
betrof dit jaar de nieuwe steigers (€ 16. 521,-).
Er is € 4.446,- afgeschreven op de vaste activa. Het bedrag voor de huur van de haven lag
€ 11.000,- lager dan wat we de afgelopen jaren aan de Gemeente moesten betalen. Dit 
vooruitlopend op de definitieve  beslissing van de Gemeente om de havenhuur in 
overeenstemming te brengen met de huur die aan de MWV wordt berekend (zie onder 
agendapunt 2).
Anja bedankt de vrijwilligers, die afgelopen jaar de kantine draaiend hebben gehouden en 
hoopt in 2017 weer op ze te kunnen rekenen. Twee leden van de kantine-commissie zijn 
om onbekende redenen tussentijds opgestapt.  Anja hoopt dat zich twee nieuwe 
vrijwilligers voor het kantinewerk bij haar zullen melden. Tenslotte bedankt  Anja Gerard 
van Herk en Peter Oudhuis voor de ondersteuning bij haar penningmeesterschap.
Daartoe uitgenodigd  worden er door de aanwezige leden enkele vragen gesteld: Gerard 
Alleman vraagt of de huur voor de haven over 2016 niet alsnog 
€ 11.000,- hoger zou kunnen uitvallen, als gevolg van het alsnog doorberekenen van de 
btw. Antwoord: nee,  we hebben al een toezegging  per mail van de Gemeente dat dat niet
zal gebeuren. Sjaak Meskers vraagt wat het vastrecht Walstoom heeft opgeleverd, dit is 
namelijk niet zichtbaar in het gepresenteerde overzicht.  Antwoord: de opbrengst bedraagt 
€880,  dit bedrag zit versleuteld in de post “liggeld”. Peter Engel vindt de energiekosten 
(€362,-) erg laag. Verklaring : dit komt door de opbrengst van de 20 zonnepanelen.  Cees 
Dubbeld vraagt waarom het relatief hoge bedrag voor “diverse algemene kosten” (€ 
3454,-) niet verder gespecificeerd is. Antwoord: Dit is gedaan om het jaaroverzicht 
overzichtelijk te houden (passend op 1 A-4) . De kascommissie heeft overigens wél alle 
onderliggende nota’s ingezien. 

Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestond uit Desiree Bogert en Caroline Verschoor, die los van 



elkaar de controle hebben verricht. Omdat beide dames niet aanwezig zijn leest de 
penningmeester hun schriftelijke bevindingen voor.  Aan de penningmeester wordt 
vervolgens decharge verleend. 

Aftreden bestuursleden en benoemen nieuwe bestuursleden
Roeland Otto is bereid gevonden de vacante functie van secretaris te willen bekleden. Er 
hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De leden gaan met de benoeming van 
Roeland akkoord.
Per heden treden penningmeester Anja Nederpelt en commissaris Opleidingen Hannie 
Meskers af. Voor de functie van penningmeester is een nieuwe kandidaat in beeld (zie 
agendapunt 11. Rondvraag), voor de functie van commissaris Opleidingen  nog niet.  
Mocht hier niemand voor worden gevonden, dan dreigt de WVA met het opleiden te 
moeten stoppen. Dit zou toch wel zeer teleurstellend zijn. Hannie Meskers is overigens 
bereid nog tot oktober 2017 de opleidingen als interim-functionaris te blijven regelen. De 
voorzitter (zelf ook in zijn laatste jaar als bestuurslid)  bedankt met een bos bloemen beide
dames voor hun inzet. 

Vaststellen wedstrijdprogramma 2017
Sjoerd van der Werf deelt mee dat het wedstrijdprogramma  zowel in het clubblad als op 
de website vermeld staan.  Aan deze overzichten zijn nog twee wedstrijden toegevoegd: 
de Combi Zuiderzee op zout water (Marinehaven, zaterdag 24 juni), en de Combi 
Zuiderzee op zoet water (Amstelmeer, zondag 9 juli). Peter Engel vult aan dat op 23 
september het “Rondje Bol” wordt gehouden. Cor Walrave mist op de agenda wederom de
Zeildagen voor gehandicapten (vrijdag 16 en zaterdag 17 juni). Om de aandacht voor dit 
evenement te versterken zal Sjoerd contact opnemen met de MWV. Tot slot deelt Sjoerd 
mee dat er een boekje kan worden besteld met daarin het nieuwe wedstrijdreglement. 
Liefhebbers voor dit boekje kunnen zich melden bij Sjoerd.

Uitvoering nieuwe havenindeling
Cees van Silfhout doet verslag van de reeds uitgevoerde en momenteel lopende 
havenwerkzaamheden.  Dinsdagochtend heeft zich inmiddels ontwikkeld tot vaste klus-
ochtend met een vaste groep klussers.
Het vlot dat vorig jaar uit onze haven verdween, ligt nu in Den Helder. De spullen die bij 
dat vlot horen, liggen nog steeds in ons dijkmagazijn. Volgens Peter Verschoor is het vlot 
eigendom van de Marine. Sjaak Meskers meldt zich aan om op zoek te gaan naar het vlot.
Het lijkt moeilijk om het vlot weer in ons bezit te krijgen. Cees zegt dat hij erover denkt een
nieuw vlot te gaan timmeren.

Vrijwilligersbeleid
Hannie Meskers doet verslag van het project “Meer vrijwilligers in korte tijd”, dat zij met 
drie andere leden heeft opgepakt.  Leden en ligplaatshouders, die bij een vorige ronde 
geen voorkeur voor activiteiten hadden ingevuld,  hebben een mail gekregen.  De essentie
is dat het de verantwoordelijkheid van de leden is om aan het eind van het jaar te kunnen 
aantonen activiteiten voor de vereniging te hebben verricht. Daartoe kunnen de vrijwilligers
zich opgeven bij de verschillende commissies. Op de Website staat waarvoor je je bij wie 
kunt opgeven. Wie in 2017 geen activiteiten verricht krijgt in 2018 een toeslag van 
€ 75,- op de contributie. Hannie wijst de aanwezigen op de nieuwe rubriek “Vrijwilliger 
steekt van Wal”, waarin telkens een vrijwilliger wordt geïnterviewd.  Door het lezen van 



deze interviews krijgen de leden een goed beeld van wat er allemaal te doen is en wat de 
klussen zoal inhouden. Hannie eindigt met de oproep dat iedereen nuttige dingen voor de 
vereniging kan doen, maar dat er allereerst behoefte is aan mensen met een ICT-
achtergrond. 

Rondvraag
Peter Verschoor zou graag de mededelingen van het bestuur, gedaan bij agendapunt 2,  
toegezonden krijgen en daar in een volgende ledenvergadering over stemmen. De 
voorzitter deelt mee dat de mededelingen worden opgenomen in het verslag dat van de 
vergadering wordt gemaakt. Dit verslag zal in de volgende editie van het clubblad worden 
gepubliceerd. In principe gaat het overigens om vastgestelde besluiten van het Bestuur,  
die niet meer in stemming zullen worden gebracht.

Peter Verschoor komt met een mogelijke kandidaat voor de vacante functie van 
Penningmeester.  Deze mededeling wordt  door de aanwezigen met instemming begroet. 
Half april zal Peter Oudhuis  met de genoemde kandidaat contact opnemen.

Kees Hos merkt terecht op dat er volgend jaar nog twee nieuwe kandidaten voor 
uitvoering van de kascontrole moeten worden benoemd. Hiervoor melden zich Ruud 
Bekema en Wil Kaandorp.

Wico Stam vraagt hoe het met onze centaurs gesteld is. Jaap Wognum vertelt van zijn 
pogingen de centaurs te verkopen. Dit lukt vooralsnog niet goed. Ben Klein geeft als tip 
om gratis te adverteren binnen relevante facebook-groepen.  
Sjaak Meskers vult aan dat we bij evt. verkoop moeten oppassen voor het achterhouden 
van (verborgen) gebreken. 

Wico Stam vraagt waar we de kielbootlessen in gaan geven. Antwoord: in de centaurs, die
we van de MWV kunnen huren, tegen betaling van € 9,- per dagdeel (4 uur). Volgens 
Hannie  Meskers is het te krap om in die 4 uur 2 lessen van 2 uur achter elkaar te geven. 
Gezien de lage huurprijs is dat ook niet nodig. Het huren van de MWV  is voor de WVA 
veel aantrekkelijker dan het zelf aanschaffen van een centaur,  waar vervolgens ook 
stallings- en verzekeringskosten aan vastzitten. Overigens is de animo voor de 
kielbootcursus laag: tot op heden hebben zich slechts drie cursisten aangemeld.

Sluiting
De voorzitter sluit om 21.40 uur de vergadering.



Project Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd
(korte samenvatting)

De WVA is daar in gestapt om WVA ligplaatshouders op een positieve manier meer in de 
benen te krijgen. De werkzaamheden werden (worden) door een te kleine groep gedaan.
Veel te veel werk rustte op hun schouders. Daar wordt het dan niet leuker op.

In januari 2016 zijn twee WVA bestuursleden naar een voorlichting bijeenkomst geweest te
Den Helder.  Vier man sterk hebben in September - oktober - november - (december 
cursusleider ziek) - januari 2017  vier  workshop avonden bijgewoond. Tijdens die avonden
werden tips en trucks aangeboden. Met voor de maand daarna: .....heeeeeel veeeeeel 
huiswerk! Het team heeft niet alles kunnen 'waarmaken' misschien beter gezegd: uit 
kunnen voeren. (echt heel veel werk....)  Wat wel is gelukt: er zijn gaten  boven water 
gekomen: vrijwilligerswerk - wie - wat gaat / moet doen en wanneer.  Het woord 'moeten' 
wordt gebruikt,  dat is natuurlijk enorm onjuist in het vrijwilligerswerk jargon! Maar 
sommige werkzaamheden 'moeten' nu eenmaal worden gedaan: er is eigenlijk weinig 
'vrijblijvendheid' als je vrijwilligerswerk doet / gaat doen.

De WVA (bestuur) heeft er vanaf 2017 voor gekozen dat ligplaatshouders zichzelf mogen 
(moeten) aanmelden om wat vrijwilligerswerk te doen voor hun eigen vereniging; eigen 
verantwoording.
Voor 2017 werden WVA ligplaatshouders benaderd of ze wat werk wilden verrichten!
Dat werden vele telefoontjes (lees: avond vullend). Tijd verslindend voor bestuur- en 
commissieleden. Vanaf 2018 wordt, indien men zich niet heeft geregistreerd (in een map 
in het clubhuis) of men wat heeft gedaan voor de vereniging, € 75,00 extra in rekening 
wordt gebracht.
Maar....eigenlijk is het helemaal niet de bedoeling dat er die € 75,00 moet worden geïnd 
van de ligplaatshouders, tenzij een ligplaatshouder daar zelf voor heeft gekozen. En moet 
het niet nodig zijn dat er moet worden geregistreerd (weer extra werk voor bestuursleden).
Veel leuker, gezelliger, verbondenheid, saamhorigheid, zal / moet het worden als alle WVA
ligplaatshouders zélf gaan inzien dat het vanzelfsprekend is dat men iets doet of gaat 
doen voor hun eigen clubbie!! Daarbuiten zijn  niet ligplaatshouders, WVA leden, die ook 
vrijwilligerswerk doen voor de WVA. 
Geef en gun het ook tijd! Daarmee wordt bedoeld: niet alles kan binnen een of twee jaar 
goed draaien of worden gerealiseerd. En niet alles zal gelijk naar ieders zin gaan. Kom in 
de lucht met adviezen of ideeën. De WVA hoopt van harte dat er plezierig zal  worden 
‘aangehaakt’ bij een vrijwilligerspoule. 

Opgave vrijwilligersactiviteiten
Per 1 juni kunnen leden, die zich willen aanmelden voor een bepaalde 
vrijwilligersactiviteit, dat niet meer doen via 
emailadres vrijwilligerswerkgroepwva@gmail.com.
Mocht u daar wel berichten naar hebben verstuurd, dan vragen wij u om het nog een 
keer te doen via : http://www.wvamstelmeer.nl/vrijwilligers/. Rechts op deze pagina 
vindt u de personen waarbij u zich telefonisch kan vervoegen. U kunt deze mensen 
ook bellen (dat heeft onze voorkeur) of mailen (de betreffende email adressen staan 
in het clubblad of kunt u vinden op de homepagina van de WVA website).

http://www.wvamstelmeer.nl/vrijwilligers/
mailto:vrijwilligerswerkgroepwva@gmail.com


Vrijwilligers aan het werk....



Jeugd WVA gaat de uitdaging aan!

Combi Zuiderzee op Zout
 http://www.combizuiderzee.nl

Zeilen tussen fregatten en driemasters tijdens SAIL Den Helder. Dat wil jij toch ook?
Dit jaar wordt op zaterdag 24 juni tussen 17.00 en 21.00 tijdens de SAIL 2017 in Den Helder een 
extra CombiZuiderzee-wedstrijd gevaren op zout water! Met eb en vloed! En er kan zomaar een 
zeehond naast je opduiken! Natuurlijk is ook hier voldoende begeleiding voor de veiligheid.

Het wedstrijdgebied wordt dan de zogenaamde 'zwaaikom' van de Marinehaven. Dat is dus zout 
water, maar de stroming is er niet zo sterk als een paar honderd meter verderop, buitengaats op 
de Waddenzee. In de haven hebben we al zeehonden en dolfijnen op visite gehad, en nog niet 
zolang geleden zelfs een kleine bultrug walvis. Bertus, een grote zeerob, is ook een vaste bezoeker 
van de haven.

De wedstrijden worden die dag in de vroege vooravond gezeild: 1e start om 17.30 u en er worden 
3 wedstrijden gezeild. Rond 20.30 u zijn de zeilwedstrijden afgelopen en vindt de prijsuitreiking 
plaats in de Marine Officiers Club.

Overdag heb je de tijd om je bootje in orde te maken en te genieten van al die mooie grote 
zeilschepen, maar er zijn ook Marine schepen open voor bezoek. Heel bijzonder zelfs is dat er in 
de haven een booreiland staat dat ook open staat voor bezoek. Dus: je verveelt je geen moment 
die dag als je op tijd komt. En oh ja, rond 22.30 u is er ook nog een grandioos vuurwerk. Wat wil 
je nog meer !!???



Voorjaarswerkdag op de haven

Zoals gebruikelijk in het voorjaar werd ook nu weer een werkdag georganiseerd.
Op de algemene oproep om op zaterdag 8 april met veel mensen de handen uit de 
mouwen te steken werd weer door veel leden gereageerd. 
Uiteraard begon de werkdag om 8.30 uur met koffie en koek, waarna Cees van Silfhout de
taken verdeelde.
Het ritueel is eigenlijk elk jaar wel hetzelfde, maar het moet wel gebeuren, dus zo werden 
de raamhorren uit het dijkmagazijn gehaald en nadat door enkele mensen de ramen 
grondig werden  gewassen – waarbij het houtwerk niet werd vergeten – werden de horren 
weer voor de ramen aan de straatkant geplaatst.
De zonnepanelen werden gereinigd, de vlaggenmast weer op de dijk geplaatst. Uiteraard 
moesten ook de wedstrijdboeien weer op de juiste GPS-positie worden verankerd. Het 
kabelgat in het dijkmagazijn werd opnieuw ingedeeld. De  rescueboten met vers 
nagekeken motoren vanuit de winterstalling in het water gelaten.   Dikke plakkaten onkruid
en grond werden  van de voet van de dijk verwijderd en op de dijk gedeponeerd. Stoelen 
en tafels vanuit de Optimistenberging gehaald en weer op het terras neergezet. De glazen 
informatiekast evenals de houten naamborden, voorzien van een frisse laklaag, werden 
weer gemonteerd. Kortom het was een bedrijvigheid van jewelste. Ik zal ongetwijfeld iets 
of iemand vergeten zijn maar dat zal geen van de vrijwilligers mij kwalijk nemen.
Mensen bedankt weer voor het in rap tempo klaarmaken van de haven voor een nieuw 
spetterend seizoen!





Openingswedstrijd Watersportvereniging Amstelmeer  
Zondag 30 april 2017

Traditioneel wordt hiermee het watersportseizoen op het Amstelmeer geopend. Het was 
goed zeilweer. Een stralende zon en ruim voldoende wind. Het begon bij windkracht 4, 
oplopend tot 5 met uitschieters van 6+. Door de toch wel krachtige zuid-oostelijke wind 
was het deelnemersveld op voorhand al gereduceerd tot 6 kajuitjachten, een platbodem 
genaamd WR60 en twee Splashes. De start was om 12:00 uur.

Gezien vanaf de WR60 verliep de race als volgt:
"Om 11:30 uur verlieten we de haven. Met gereefd grootzeil. Met een paar extra slagen 
voor de startlijn  en voortdurend de klok in de gaten houdend, manoeuvreerden we ons in 
een superpositie. En daardoor lukte het ons om precies in het startsignaal als eerste de 
startlijn te passeren."

"Maar die voorsprong was al snel ingelopen door de moderne jachten die iets hoger aan 
de wind  kunnen zeilen dan de Skuut. Ook het feit dat overstag gaan met de Skuut veel tijd
kost deed onze positie in het veld geen goed. En voor het gijpen moet bij deze windkracht 
eerst een kat in het zeil gezet worden. Of we maakten stormrondjes in plaats van te 
gijpen."

"Tijdens de vaart kwam er regelmatig flinke hoeveelheden buiswater over ons heen.  
Daardoor werd het dek glad wat het bewegen bemoeilijkte. Je moest jezelf goed schrap 
zetten met je voeten tegen het boord om de fokkeschoot en de grootschoot aan te trekken.
En dan moet ook zo snel mogelijk van zijzwaard gewisseld worden.  Zwaar werk.  Het was
stevig aanpoten voor onze vierkoppige bemanning (M/V). Varen met de Skuut met deze 
wind staat minstens gelijk aan jezelf uitsloven in de sportschool."

"De Skuut kwam uiteindelijk als laatste over de finishlijn. Maar daarna wordt de zeiltijd 
gecorrigeerd met een handicapfactor en bij de prijsuitreiking blijken we zowaar als vijfde te
zijn geplaatst tussen de kajuitjachten!"

De wedstrijd van de Kajuitzeilers is gewonnen door het team van Wico Stam, de tweede 
plek ging naar Hans Boersen met bemanning.

In de jeugdklasse Splash ging de strijd tussen slechts twee deelnemers: Marijn Goedel en 
Maartje Volkers; Marijn was winnaar.





Interview

Een aardige poos geleden alweer belde ik hem, er werd niet opgenomen en het antwoordapparaat
nam het over. Ik vertelde wat ik wilde en vroeg hem mij terug te bellen. Ik kon wachten tot ik een 
ons woog, maar dit gebeurde niet. Tijdens de werkdag op de haven kwamen wij elkaar weer 
tegen. Ik vertelde dat ik geprobeerd had hem te bellen maar zijn antwoord was: “Het 
antwoordapparaat luisteren wij niet af en sowieso gebruik ik de vaste telefoon bijna nooit”. U snapt
wel dat de afspraak om hem te bellen voor het interview snel was gemaakt. 
Op een warme dinsdagavond toog ik naar Zwaluwplein 12 in Schagen, waar Paul Koppers woont,
samen met vrouw en dochter, zij het dat, wat betreft de dochter, dit voor tijdelijk is.
Met een verse kop koffie installeren wij ons buiten en gaan aan de slag.

Wie is Paul Koppers?
“Ik ben geboren in Muiden in 1952,  figuurlijk tussen de 
Groene Draeck en de Piet Heijn, want mijn ouderlijk huis 
stond vlak bij de haven. Hier leerden wij als kleine 
jongens zwemmen, met tussen een duckdalf  en de wal  
een lijn gespannen die je in geval van nood kon grijpen, 
wat ook wel eens mislukte. Voordeel hiervan was wel 
weer dat je snel leerde zwemmen”. Ik heb 2 oudere 
broers en 1 oudere zus, mijn vader had een timmerbedrijf 
in fijne houtbewerking. Toen de “plastic revolutie”zich 
aandiende heeft hij verschillende banen gehad en is 
onder andere conciërge geweest. In Muiden heb ik de 
lagere school afgemaakt, daarna ging ik naar de ULO. 
Omdat ik geen zin had om te leren werd ik van deze 
school verwijderd. ( Paul zei wat anders maar het komt op
hetzelfde neer),  hadden we een uur vrij dan ging ik de 
hort op. Ook een andere school was geen succes, ook 
niet afgemaakt”.

Hoe was jouw werkzame leven?
“Het gevolg van het niet afmaken van een schoolopleiding

was dat ik op 16-jarige leeftijd bij een bakker ging werken. Zo ben ik het bakkersvak ingerold. 
Omdat het verstand met de jaren komt, heb ik daarna wel diverse opleidingen gedaan en mijn 
papieren gehaald. Ik heb gedurende 4-6 jaar bij verschillende bedrijven gewerkt, tot dat mijn zus 
tegen me zei: Waarom ga je geen lerarenopleiding doen. Dit deed ik bij wijze van hobby. Ik werkte 
bij een bakkerij in Muiden en mijn baas wilde met de zaak stoppen en ik wilde wel een eigen 
bakkerij  beginnen. 3 Dagen voordat we de deal zouden bekrachtigen kwam er een kink in de 
kabel en de baas zei: We wachten nog even, het was toch een overname van ongeveer een 
miljoen gulden.
 De zelfde tijd kwam mijn toenmalige vriendin  op de proppen met een advertentie van een baan in 
Schagen, in het onderwijs aan de LTS – wat nu Regius College heet – voor in eerste instantie 14 
uur in de week. Dit veranderde al vrij snel in een baan voor een volle week. Inmiddels heb ik ruim 
35 jaar in diverse  functies aan het Regius College gewerkt en ben sinds 2 jaar met vervroegd 
pensioen, maar af toe mis ik de bedrijvigheid en de leerlingen. Zij missen mij ook want ik was wel 
een van meest populaire leraren”.



Hoe heb jij je vrouw ontmoet?
“Mijn vrouw komt uit Wogmeer. Ik heb haar via een collega en kennissen  uit Wogmeer ontmoet. 
Zij was kleuterleidster in Hensbroek. Wij zijn in 1983 getrouwd , hebben een zoon en een dochter 
die beiden niet meer thuis wonen, onze dochter komt na 4 ½ jaar Breda weer in Schagen wonen. 
Vanaf ons trouwen wonen we met veel plezier aan het Zwaluwplein.

Hoe is jouw liefhebberij voor het zeilen
ontstaan?
“Mijn oudste broer was 22 jaar en zeilde met zijn
vriendin op de Loosdrechtse Plassen, ik was 14 jaar
en mocht mee. Op een bepaald moment zaten zij op
een eilandje en ik alleen in de boot toen deze
afdreef en mijn broer riep: Zie maar hoe je terug
komt en met aanwijzingen van zijn kant is dat toen
gelukt. Dit was mijn eerste kennismaking met het
zeilen. Daarna huurden we regelmatig een zeilboot
in Loosdrecht.   Ik was 18 jaar toen ik in Muiden mijn
eerste zeilboot, een OK jol, kocht. Hier heb ik een
jaar of 4 mee gevaren toen deze werd vervangen
door een Flying Dutchman  waarmee ik bij
Muiderberg op het IJmeer alleen met grootzeil,
genua en spinaker op,  in de trapeze zeilde.”
Paul  loopt naar binnen en komt terug met een
fotoboek vol zeil- en surffoto’s  en overal weet hij
een verhaal bij te vertellen.
“Ik werkte 2 jaar op school toen ik samen met mijn
collega Koen Benschop besloot om met collega’s
en/ of leerlingen ieder jaar een weekend naar
Friesland te gaan en daar te gaan zeilen in Valken.
Dat doen we met collega’s tot nu  toe nog steeds.
Inmiddels heet ons clubje de “Koene Zeilers” dit ter
nagedachtenis aan Koen.
De voorbereiding en evaluatie na afloop doen we traditioneel in Schagen bij cafe Spoorzicht van 
Jim en Betty. Samen kochten Koen en ik de Centaur “Marjolein” van Gerard Schalkwijk. Na 2 jaar ,
in 1997, heb ik mijn huidige boot – een Dehler 18 – met de naam Storm gekocht, vanwege de rode
bovenkant wordt de boot wel gekscherend Roodkapje genoemd.”

Heb je nog andere hobby’s?
“Ik heb heel veel gedaan, was een fanatieke surfer, heb dit lang en op hoog niveau gedaan, zat bij 
de top 10 van Nederland en gaf surfles in Muiderberg .Met de bekende surfer DirkThijs heb ik veel 
wedstrijden gevaren.
Ook deed ik aan modelbouw, heb bv het Muiderslot op schaal nagebouwd. Ik woonde eens op 
loopafstand van het IJsselmeer en in de winter deed ik daar aan ijszeilen met het tuig van een FD, 
was er geen ijs dan deed ik de wielen onder de ijszeiler en deed het op de weg. Er was ruimte 
genoeg, Almere bestond toen nog niet. Ook heb ik aan sportduiken gedaan. Leerde het van Harold
Batterman. Ik heb veel in Zeeland in het Grevelingenmeer gedoken. Op Curacao heb ik leren 
duiken bij de bekende duikschool van Erik Wedervoort . Verder heb ik in Bussum aan onderwater 
hockey op wedstrijdniveau gedaan. In Schagen heb ik er zelfs nog les in gegeven. Nu heb ik van 



gamen en bridgen mijn hobby gemaakt, dit alles naast mijn werk aan het huis en de tuin.”
Ik zie een piano in de kamer staan. “Nee, pianospelen doe ik niet, dat doen mijn vrouw en zoon, 
mijn zoon is erg muzikaal en speelt diverse instrumenten en mijn vrouw schrijft kindermusicals”.

Ben je een zomer- of een wintermens?
Meteen klinkt het: “Zomermens, het kan mij niet warm genoeg zijn in de zomer. Mijn vrouw en ik 
zijn in veel warme landen geweest, zoals Zuid Afrika, Curacao, Zambia enz”.

Wat vind je van het niet
doorgaan van het Wieringer
Randmeer?
“Ik vind het jammer, het zou
voor de pleziervaart en de
recreatie een mooie opsteker
zijn geweest.
Maar ik begrijp dat het financieel
een te groot en moeilijk
haalbaar project zou worden.”

Inmiddels zijn we ruim 2 uur
verder en het begint schemerig
te worden maar Paul is nog
lang niet uitgepraat. Nou nog
eentje dan. “Koen en ik gingen
vaak samen zeilen en een keer
gingen we van Den Helder naar
Terschelling en vandaar naar
Harlingen . Daarna naar
Makkum en vaak gingen we ’s
avonds nog even het
IJsselmeer op, zo ook nu naar
Stavoren. Op het IJsselmeer
begon het harder te waaien en
na een uur begon het te
regenen en heel hard te
waaien. De wind trok aan van 7
Bft naar 9 Bft. We besloten het
grootzeil te laten zakken en zo
Stavoren binnen te varen, de
fok wilde niet omlaag en we planeerden over de golven Stavoren binnen waar de windmeter 
inmiddels op 10 Bft stond. Wel spannend maar niet voor herhaling vatbaar!

Dank je wel Paul voor de mooie verhalen.

Cees Dubbeld



Te Koop:         STORM
 

Type: Dehler 18   -- Roodkapje

Trailerbaar op ondiepe trailer vanwege de
mogelijkheid de kiel in te schuiven.

Diepgang 1.30 - 0.40 meter.

Motor   Yamaha  8 pk elektr.

Rompkleur  Wit  met decorstrepen  Violet

Slaapplaatsen 2 tot 4

Zeilen : grootzeil, rolfok en genaker

Dubbel aangehangen roer

Inclusief trailer en evt . ligplaats/stalling

 

Stormbestendig en alles vanuit de kuip te regelen, daarom ook uitstekend geschikt om alleen mee 
te zeilen.

Prijs in nader overleg.

Tel: 0637393777

Te koop aangeboden:
Kajuitzeilboot: Kolibri 700 ID, zeilnr. 53
Afmetingen: 7 x 2,45m, 1,3m diepgang, ca.9,4m
doorvaarthoogte
Gewicht: ca. 1300kg
Motor: Volvo penta saildrive met nieuwe Honda
8pk motorblok (2006)
Zeilen: Grootzeil, rolreefgenua 15m² (2002) incl.
beschermhoes, rolfok
Uitrusting: Buiskap incl. RVS frame (2006)

Ongeremde stallingstrailer Damco (1993)
Kompas, dieptemeter/log
rvs wasbak+kraan incl. elektrische pomp 
en watertank ca. 75L
2-pits gas kooktoestel incl. 2Kg gasfles in 
bun
Onderwatercloset

Reden verkoop: Overlijden van schipper/eigenaar. 
Alle jaren in de winterstalling gestaan. Vanaf 2008 tot heden niet meer in het water gelegen. In 
prima staat maar ligt al jaren te verstoffen.
Vraagprijs: € 3900, Tel. 0227-542229 of 06-10148596



Wist U dat........

Er op de haven al weer veel gebeurd is
Het aantal ligplaatsen aan de Kangt is verminderd
Hier veel ligplaatsen langer en breder zijn geworden
Alle ligplaatsen voorzien zijn van vingersteigers
Dit voor een aantal bootbezitters erg plezierig is geworden
Er nog maar weinig vrije ligplaatsen zijn
Cees van Silfhout voorlopig geen ligplaats nodig heeft
Je Cees zelf maar even moet vragen hoe dit in elkaar zit
Er tijdens de voorjaarswerkdag een flinke opkomst van vrijwilligers was
Er veel klussen zijn uitgevoerd en we zodoende vlot klaar waren
De foto’s van de klusdag in dit clubblad staan
Veel bootbezitters erg blij zijn met Maarten van der Kuijl
Hij de nieuwe eigenaar is van Jachtwerf Van Zoonen
Maarten erg zorgvuldig is met het uit- en intakelen van de boten
De openingswedstrijd werd gevaren met een dikke wind van ruim 6 Bft
De rescue’s  golven van soms 1 ½ meter voor hun kiezen kregen
Fred van der Steeg ook nog een zeilboot in de aanbieding heeft
In het clubblad van maart 2017 de advertentie staat
Er ook een leuke Dehler 18 in de aanbieding is (Zie de advertentie ) 
Paul Koppers graag een keer met de toekomstige koper gaat zeilen
Ook de Kolibri 700ID van de overleden Chris Hus te koop staat.
Wij elkaar binnenkort op de haven - of bij Sail Den Helder - weer zien





AGENDA

Wedstrijdkalender 2017  WV Amstelmeer:

vrijdag 16 èn
zaterdag 17 juni Zeilen voor mensen met een beperking
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:

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)




