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Met het verschijnen van dit clubblad heeft de herfst ook zijn intrede gemaakt. De eerste 
herfststorm met langs de kust windkracht 10 hebben we alweer gehad. Dagen met veel 
felle regenbuien en dalende temperaturen. Aan het watersportseizoen komt langzaam aan
weer een einde. De boten zullen weer winterklaar gemaakt moeten worden. Voor het 
zover is, hebben we eerst nog de afsluiting van het seizoen met de weer in ere herstelde 
Palingrace op zondag 24 september. 

In dit blad kunt u door middel van ingezonden reisverslagen genieten van door leden 
gemaakte reizen. U wordt gevraagd om mee te werken tijdens de jaarlijkse najaars 
werkdag. De najaars ledenvergadering is op vrijdag 27 oktober. Een uitnodiging met 
agenda staat in dit blad.

Er staat ook een leuk verslag van Evi over het jeugdzeilen. Uiteraard zijn er ook weer de 
wist u datjes. Een mooi voorbeeld van doorstromende jeugd bij de vereniging is te lezen in
het stukje over geslaagden bij de opleiding tot CWO zeilinstructeur. Maar liefst 4 
jeugdleden zijn hiervoor geslaagd! Een fantastisch resultaat.

Kortom, er is genoeg leesvoer. Wij wensen u veel leesplezier.

Sjoerd van der Werf

Het volgende clubblad verschijnt medio decemer 2017. Kopij graag inleveren vóór 1 
december.



Vanuit de preekstoel

Eindelijk is het weer rustig. We hebben een paar dagen van stevige herfststorm achter de 
rug. Met de aankondiging van de herfst loopt ook het vaarseizoen op een eind.

We hebben nog een paar activiteiten voor u gepland.... te beginnen met de Palingrace op 
zondag 24 september. Dit jaar traditioneel met échte paling. Na de race zal deze ons 
lekker smaken. Een aanrader om deel te nemen aan dit evenement.

De laatste werkdag is op zaterdag 7 oktober waarbij we de haven winterklaar zullen 
maken.

Op vrijdag 27 oktober is de Najaarsvergadering ALV. Hierbij bent u allen uitgenodigd 
aanwezig te zijn. De agenda en aanvullende informatie vindt u verderop in dit clubblad.

De functie van Commissaris Opleidingen is nog altijd vacant. Het bestuur is naarstig op 
zoek naar enthousiaste vrijwilliger(s) die deze positie wil(len) invullen. Zonder het 
bekleden van dit commissariaat is het niet mogelijk om opleidingen voor jong en oud te 
waarborgen.

Meer informatie over uw vereniging en alle watersportactiviteiten vindt u op onze website 
www.wvamstelmeer.nl. 

Dus graag tot ziens op de haven of bij één van de laatste najaarsactiviteiten.

Met vriendelijke groet,

Peter Oudhuis
Voorzitter W.V. Amstelmeer

http://www.wvamstelmeer.nl/


Mededelingen vanuit het bestuur

Werkdag
Op 7 oktober wordt de haven vanaf 9.00 uur weer winterklaar gemaakt. Onder het motto 
“vele handen maken licht werk” bent u van harte welkom vanaf  8.45 uur in het 
clubgebouw. 

Algemene Ledenvergadering
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering Najaar 2017.De  
Algemene Ledenvergadering  najaar 2017 van Watersportvereniging Amstelmeer vindt 
plaats op 
27 oktober in clubhuis  ‘De Aak’, aanvang 20.00 uur. Inloop is vanaf 19.30 uur.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen van het bestuur

-vanuit de commissies
-nieuwe bestuursleden gezocht

3. Notulen voorjaarsvergadering d.d. 24 maart 2017
4. Contributies en andere vergoedingen 2018
5. Begroting 2018
6. Wedstrijden 2018
7. Activiteiten winterseizoen 2017/2018
8. Rondvraag
9. Sluiting

Vrijwilligersavond 2017
Op zaterdagavond 18 november organiseert de WVA de jaarlijkse Vrijwilligersavond om 
een ieder te bedanken die zich belangeloos voor de WVA heeft ingezet. Iedereen die in 
welke functie dan ook  in het afgelopen jaar iets voor de vereniging heeft gedaan, is van 
harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze feestavond.
De vrijwilligersavond vindt plaats in clubhuis De Aak, aanvang 20.00 uur. Als je komt, 
graag van te voren even aanmelden met hoeveel personen, in verband met het bestellen 
van de catering.
Aanmelden kan tot 4 november bij de secretaris: telefoon 0227-595330, 
of per mail: secretarisWVA@gmail.com.

mailto:secretarisWVA@gmail.com


Jeugdzeilen 1        

Wat een seizoen. Met regen en een hoop wind is het toch gelukt. Wat een toppers. 
Meteen bij de eerste les zat het erg tegen. Harde wind en konden ze niet meteen zeilen. 
Bij de tweede les hebben ze toch kunnen zeilen en wat een plezier. Voor de jeugd en de 
begeleiders was het een goede avond. Wat gingen ze goed. Ondanks dat niet alle lessen 
hebben kunnen zeilen hebben ze het super gedaan en zijn ze geslaagd en hebben hun 
CWO 1 in de pocket. Ook heeft de jeugd mee gedaan aan sloepzeilen en aan de 
Scharrenrace. Ook dit was een positieve ervaring. De begeleiders zijn erg trots op ze en 
hebben erg genoten van hun gezelligheid. Wij kijken goed terug op dit top seizoen. 

CWO Gecertificeerde zeilinstructeurs

30 juni jl hebben Evi Sijs, Maartje Volkers, Ruben Bloem en Jasper Bloem hun 
Jeugdzeilinstructeur CWO niveau II behaald. Ruud Beers en Rob Verhoef 
Jeugdzeilinstructeur CWO niveau III.
Het was best een klus waaronder dat portfolio schrijven, les voorbereiden en dan die les 
gaan geven aan de jeugdleden van de WVA. Ga er maar aan staan!!
Dank aan Wilke van Muiswinkel voor het begeleiden van die enthousiaste WVA 
instructeurs.

Hannie Meskers-Warmerdam
Commissaris opleidingen WVA ai



Cursus  Klein Vaarbewijs I en II bij WV Amstelmeer 2017 - 2018

De WVA organiseert komende winter weer de cursussen Klein Vaarbewijs  I en II. Een 
Klein Vaarbewijs is oa benodigd voor pleziervaartuigen met een lengte van 15 t/m 25 
meter of voor motorboten met een snelheid van meer dan 20 km per uur.
De cursusleider heeft vanuit zijn werkomgeving en door het bezit van een eigen boot veel 
op en rond het water geleefd, waardoor hij een schat aan ervaring heeft die hij als 
cursusleider kan gebruiken. Deze ervaringen zijn verwerkt in de lessen waardoor de 
leerstof een stuk minder saai, heel visueel en begrijpend is.
De lessen worden gegeven op de dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur in 
clubgebouw de Aak, De Haukes 2  1778 KD te Westerland

Data KVB I:   7;  14;  21;  28 november  en   5;  12;  19 december
Data KVB II:   9;  16;  23;  30 januar  en  6;  13  februari   (reserve 27/2)
Voor alle WVA leden wordt er een meteo avond georganiseerd. 
Deze datum wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.

Kosten: Klein Vaarbewijs I: € 85,00 (exclusief lidmaatschap WVA 
inclusief koffie / thee)
Klein Vaarbewijs II: € 85,00 (excl usief lidmaatschap WVA inclusief 
koffie / thee)
Lesmateriaal: ± € 50,00 Deze dient u zelf aan te schaffen, u krijgt 
daarvan bericht.

Kosten examenaanvraag (de cursist dient zichzelf in te schrijven via www.vamex.nl) zijn :  
2017 ±:  KVB I € 42,00  KBV II € 50,00   KVB I en II € 70,00   Afgifte klein KVB € 20,00    
Om een cursus bij ons te kunnen volgen, dient u lid te zijn van de Watersportvereniging 
Amstelmeer (WVA). Het lidmaatschap WVA loopt per kalenderjaar.  
Informatie kunt u vinden op via http://www.wvamstelmeer.nl/
Tevens  inschrijfformulieren KVB I en KVB II. Deze kunt u downloaden.  
De cursus KVB I en KVB II  gaan van start bij minimaal vijf cursisten. 
Deelname op volgorde van inschrijving.  Uiterste inschrijfdatum: 27 oktober 2017

Voor vragen over deze cursus kunt u mailen naar Wico Stam   wicostam@hetnet.nl    
of bellen 0227 - 592559  

Met vriendelijke groet,      Wico Stam     Cursusleider  KVB



SCHARRENRACE

Wie er gewonnen heeft weet ik niet meer maar het was na afloop beregezellig; en de 
Scharren waren weer best!!!



SCHARRELRACE

Wat was het leuk voorafgaand aan de echte Scharrenrace en wat hebben de zeilers van 
CWO 1 het onwijs goed gedaan.

Er waren 7 zeilers van de optimisten en 3 van het wedstrijdteam Spalsh en Laser. De 
eindresultaten waren als volgt:

Optimisten Laser/Splash

Damon Houdijk Tygo Halsema
Tom Kivits Maartje Volkers
Sil Halsema Joeri Boersma
Tijn Volkers 
Tijn Touwen 
Cas van der Bos 
Lieke Bijl, DNS



Palingrace

Op zondag 24 sept. a.s. organiseert de WV Amstelmeer haar traditionele Palingrace als 
afsluiting van het seizoen. Inschrijving is mogelijk vanaf 10 uur in het clubhuis de Aak aan 
de Haukeshaven. Elke inschrijver ontvangt een pond paling op voorwaarde dat er wordt 
gestart. Het inschrijfgeld bedraagt 10 €.
Er kan ingeschreven worden door Kajuitzeiljachten, Open zeilboten en Motorjachten.
Voor de Motorjachten wordt een puzzeltocht uitgezet op en om het Amstelmeer.
Vanaf 12 uur zal er in groepen worden gestart. Bijzonderheden over de Start en de te 
zeilen baan worden  bij inschrijving bekend gemaakt.
De Puzzeltocht start een half uur na de laatste start van de zeilvloot.
De wedstrijdleiding is in de vertrouwde handen van Theo Souren, 06-15256257



Terugkomdag jeugd 3 september was geslaagd!



Rondje Noord- Holland, Utrecht en Zuid -Holland

In het vorige clubblad schreef  ik het al: De redactie wil graag watersportverhalen, 
reisverslagen van motor- of zeilboot van u ontvangen en ik zal het spits afbijten. Met 
andere woorden:  hier volgt mijn verhaal. Overigens kunt u in dit clubblad ook een mooi 

verslag van Herman Koopman zijn 
zeilavontuur lezen.
Aanvankelijk waren mijn vriendin Lida en ik 
van plan om met de Dartsailer MOODS , 
zonder mast, een rondje Randmeren te 
varen tot aan de Weerribben aan toe en 
dan weer terug via het IJsselmeer.
Echter het liep anders aangezien wij op 26 
juli in Zegveld - nabij Woerden in Zuid-
Holland - op een 60-jarig trouwfeest van 
een zus en zwager werden verwacht. 
Aangezien je in Woerden met de boot kunt 
komen en Zegveld maar 5 minuten rijden 
verwijderd is van de jachthaven De Greft 
hebben we hier naar toe gewerkt.

Op dinsdag 18 juli vertrokken we na het 
water tanken  en de koffie met appeltaart 
achter de kiezen tegen de middag richting 
Kolhorn. Alle meegebrachte spullen krijgen
tijdens het varen een plekje.  Het is mooi 
weer, de kap kan omlaag en we gaan via 
de Braaksluis, Winkel, Heerhugowaard 
naar het haventje van Broek op Langedijk 
voor de eerste overnachting. Na aankomst
om 15.30 uur wandelen we het oude – 
mooie – dorp door en halen in het 
winkelcentrum nog een paar laatste 
boodschappen. Op de terugweg wippen 
we nog even, nieuwsgierig als we zijn, bij 
een keramiekatelier naar binnen.
Om half 10 de volgende morgen zouden 
we weer vertrekken maar alles wat ik 
probeerde, de motor wilde niet starten. Zo
branden de controlelampjes en zo weer 
niet, ik kwam er niet achter waar het 
probleem zat, dus Sam Bijvoet van de 
werf die 800 meter verder aan het water 
ligt gebeld. Sam is eigenlijk gestopt, op de
plaats van de werf zijn woningen gepland,



Maar zijn vrouw zei: “Ga maar even heen, 
die man klinkt zo vriendelijk door de 
telefoon”, dus 10 minuten laten stond Sam 
voor mijn neus met zijn meetapparatuur. 
De startaccu blijkt te zijn overleden. 
Nieuwe accu erin en het probleem was 
opgelost. Even langs de werf voor de 
rekening, koffie en een praatje en we gaan 
om 12.00 uur richting Purmerend. 
Onderweg nemen we nog 4 bootjes van de
scouting op sleeptouw mee die ook naar 
Purmerend willen.
Er was al een klap onweer geweest en 3 
uur wrikken is ook geen pretje. Om 16.00 
uur de bootjes los gegooid en wij 
vastgemaakt na de sluis aan een 
splinternieuwe aanlegsteiger. 
Donderdagmorgen 20 juli is het mooi weer, 
de tent kan omlaag en om half 11 
vertrekken we over het Noord-Hollands 
Kanaal richting Amsterdam. We twijfelen 
nog even of we een uitstapje naar Broek in 
Waterland zullen maken maar bewaren dit 
voor later.
Bij de Willemssluis wachten we op de 
opening, er komt plotseling een hevige 
regenbui over ons heen terwijl we invaren 
en vastmaken, maar het droogt ook weer 
snel. Op het IJ aangekomen steken we 
over en gaan bakboord uit. Bij de 
cruiseterminal ligt een gigantisch schip, de 
Costa Magica van bijna 300 meter lang. Na
het Java eiland moeten we naar 
stuurboord, ik ga te snel naar stuurboord, 
blijkt een afgesloten haven arm te zijn, dus 
snel weer terug om de volgende afslag, het
Amsterdam-Rijnkanaal, te nemen. Er is 
veel scheepvaart, dus een vervelende 
golfslag, halverwege het stuk naar Weesp 
zien we een werkelijk gigantische – 
tropische – regenbui komen met enorm 
veel wind erin. 

15.00 uur in Weesp aangekomen, blijken er nog diverse raampjes, vanwege het mooie 
weer,  open te staan, dus een drijfnatte bende hier en daar. We besluiten in Weesp te 
blijven, ook om te dweilen en spullen te drogen. De vouwfietsen gaan van boord en we 
gaan de stad in. Weesp is zeker zo mooi als Edam en Monnickendam en heeft een heel 
mooi oud en gezellig centrum. Na AH en een gezellig terras bezocht te hebben eten we 
aan boord en kijken 's avonds naar het vrouwenvoetbal. € 7,00 liggeld betaald, waar vindt 
je dat nog.



Vrijdag om kwart voor 11 vertrekken we uit Weesp, niet te vroeg want we hebben tenslotte 
vakantie. Nog voordat we Weesp uit zijn begint het alarm van het motor koelsysteem te 
loeien. De temperatuurmeter staat op 100º C, in plaats van op 76ºC.
Voor een brug afgemeerd en het euvel geprobeerd te vinden. Water in het reservoir van 
de intercooler bijgevuld en de thermostaatdop er af
gelaten. Dit is voor nu even een goeie beslissing want de
koelwatertemperatuur zakt tot 70ºC en dit blijft zo.
Vanavond maar even kijken of ik het probleem kan
verhelpen. We maken even een uitstapje van 4 mijlen om
naar Muiden te varen en op de sluis bij het bekende café
Ome Ko koffie te drinken en het gekrioel in de sluizen te
aanschouwen. 
Terug naar Weesp en vandaar weer in zuidelijke richting
de Vecht op, met een rustig tempo van 4,5 knopen varen
we richting Loenen aan de Vecht en bekijken de
prachtige huizen met prieëlen en tuinen met heel veel
mooie hortensia's aan de Vecht en waar we besluiten te
stoppen. Het is inmiddels half 4 en we vinden in het
drukke Loenen warempel een plekje daar waar net een
sloep vertrokken is. Ook hier gaan de fietsen weer van
boord om het mooie dorp te verkennen. Een rijk dorp met
veel sloepen langs de kant en Range Rovers en andere
dure auto's op de oprijlanen. Na terugkeer een wijntje
genomen, gegeten en Lida met de fiets er op uit gestuurd
zodat ik mijn handen vrij had om wat klusjes te doen, de
bilge schoongemaakt, olie en keerkoppeling
gecontroleerd en de dop op de intercoolerhalfvast
gedraaid. De temperatuur komt nu op 75ºC en ik
constateer dat er een waterslang lekt. Het is een mooie
vaardag  en  rustige avond geweest.
Zaterdagmorgen vroeg is het al vroeg lekker warm met
een wolkeloze hemel. Ik besluit een rondje te gaan
hardlopen. Na terugkomst koffie en we vertrekken naar
Breukelen. Al snel passeren we de Mijndense Sluis waar
we straks door willen om op de Loosdrechtse Plassen te
komen. Weer varen we in een rustig tempo over een heel
mooi stuk Vecht en in Breukelen gaan weer de fietsen
van boord om even naar het Amsterdam-Rijnkanaal te
rijden en de scheepvaart te bekijken. Nadat we de
gedane boodschappen op de boot hebben gebracht gaan
we nog even lopend het centrum in om een ijsje te halen. 
Na de lunch gaan we terug naar de Mijndense Sluis om
de Plas op te gaan. Het is druk voor en in de sluis, op de
wal is het tjokvol met publiek wat natuurlijk wacht op een escalatie wat ook bijna gebeurt. 
Het water zakt een stuk en een sloepschipper is bijna te laat om zijn lijn los te maken. Met 
een knal valt zijn sloep 20 cm omlaag, ik had mijn zakmes al klaar om het touw door te 
snijden. 



We varen nog even langs het Robinson Crusoë eiland waar ik een aantal jaren  zeil-
vrijwilliger ben geweest. Aan de overkant van Robinson gaan we aan het eiland Markus 
Pos overnachten.

Zondag 23 juli al vroeg van Markus Pos 
vertrokken, weer de Mijndense Sluis door en
via de Vecht naar Utrecht. We varen in een 
rustig tempo om van de mooie omgeving te 
genieten. Onderwijl passeren we veel mooie
huizen, sommige met prieel en ook de 
universiteit Nijenrode. Via Oud Zuilen gaan 
we dan de Weerdsluis in om in Utrecht te 
komen. Een hele belevenis, de kunt via 
verschillende grachten in Utrecht komen. Wij
kiezen ervoor om naar het centrum te gaan. 
Veel lage ronde bruggen met terrassen aan 
het water. Het is mooi weer, dus druk op de 
terrassen, de brug bij het gemeentehuis 
maakt een bocht, aangezien je elkaar niet 
kunt passeren is een stoot op de hoorn dan 
ook aan te bevelen dat je er door komt. 
Aan de Cathereijnesingel vinden we een 
plekje langs de steiger met toiletten, 
douches en stroom in de buurt.
We gaan lopend de stad in en zijn al snel op
het plein bij de Dom, eten een broodje gyros
bij de Griek en pakken een terrasje. Komen 
we plotseling mijn achterbuurvrouw 
Marjan met haar kinderen Liesje en Teun 
tegen, die ook een dagje Utrecht doen. 
Maandag 24 juli vertrekken we om 10.00 
samen met een jong stel uit Dordrecht dat 
naar Gouda gaat, samen op varen heeft een
voordeel met de brug openingen. We doen 
er 2 uur over om Utrecht uit te komen, wel 
minder bruggen maar ze moeten zonder 
uitzondering voor ons open. Na de Zuidsluis 
steken we het Amsterdam-Rijnkanaal over 
en gaan weer een  sluis in en gaan via 
IJsselstein, Montfoort de Hollandse IJssel op
naar Oudewater. Hier liggen we vlak bij het 
oude centrum van het mooie stadje aan een 
kade waar we een prive terras hebben. We 
gaan de Heksenwaag bekijken en op zoek 
naar een supermarkt. 's Avonds kijken we 
weer naar het vrouwenvoetbal.
Dinsdagmorgen gaat het via de Hollandse 
IJssel en bij de "Dubbele Wiericke" willen

we doorsteken naar de Oude Rijn. Bij de sluis van de Dubbele Wiericke aangekomen - we 
waren er eerst voorbij gevaren, zo klein is het - 



blijkt het een zelfbedieningssluis te zijn. Een druk op de knop en het hele proces van 
schutten gaat vanzelf. Maar wat blijkt; het stuurhuis is te breed, we kunnen  niet onder de 
brug doordoor, dus de hele procedure moet opnieuw maar dan in omgekeerde volgorde en
achteruit de sluis uit.
Dit is een tegenvaller, nu moeten we omvaren en via Gouda, Alphen aan de Rijn en 
Bodegraven. In eerste instantie willen we in Bodegraven blijven maar na een korte pauze 
kiezen we ervoor om de laatste 11 kilometer door te varen naar Woerden. Uiteindelijk 
maken we om 18.30 uur vast in jachthaven De Greft.
Woensdag 26 juli gaan we eerst 's morgens op
de vouwfiets naar de weekmarkt in het centrum,
broer en schoonzus zullen ons om 13.30
oppikken, dus tijd genoeg. Vandaag dus een
rustdag. De havenmeester is coulant en rekent
ons geen toeristenbelasting over de 2e nacht.
Na het feest van gisteren vertrekken we
vandaag, donderdag 27 juli, om kwart over 10
om een flinke ruk te maken door het prachtige
Groene Hart van Nederland en varen via
Woerdense Verlaat, de Kromme Mijdrecht en de
Ringvaart naar de Dieper Poel - onderdeel van
de Kager Plassen- . Nog even diesel tanken á
raison van € 1,45 per liter, komt door het gif wat
er in zit om bacteriën in de tank te doden/tegen
te gaan en in de mooie jachthaven van
Jonkman vinden we een plekje. Opnieuw gaan
de fietsen van boord. In Buitenkaag gaan we
met het pontje naar Kaag Dorp om een leuk
rondje te maken. Het is vandaag tot nu toe wel
de langste vaardag geweest. Volgens het log
hebben we 35,5 mijlen gevaren.
Vrijdag 28 juli vertrekken we met de bedoeling
om in elk geval in Haarlem te komen.
We varen met een 6-tal boten gelijk op, dit
scheelt in de wachttijd voor de bruggen .
Via de Haarlemmermeer ringvaart gaat het door
Hillegom en Lisse naar het Spaarne, hier kiezen
we voor omdat we door Haarlem willen varen. Bij elke brug staat het tarief van doorvaart 
vermeld. Tarief voor 2017 is € 10,00, af te rekenen na de laatste brug bij het havenkantoor 
in Haarlem Noord. 
Na nog even de stad te zijn in geweest, o.a. boodschappen gehaald bij de Amsterdamse 
Poort varen we naar Spaarndam waar we achter een zandschip van 80 meter lang nog 
een plekje in de sluis vinden. De schipper houdt rekening met ons en verlaat de sluis 
voorzichtig. Hij vaart naar IJmuiden en gaat dan na zijn werkweek van 75 uur weekend 
vieren op Urk. Hij vertelde dat zand varen nauwelijks uit kan, zeker niet als je er 75 á 80 
uur per week voor moet werken. Na het passeren van de laatste brug gaan we stuurboord 
uit en passeren de Afrikahaven. Even verder steken we het Noordzeekanal over om, 
aangekomen bij de Nauernase sluis, tot de conclusie te komen dat we 8 minuten te laat 
zijn. De sluis draait tot 16.30 uur! De Almanak geeft het bewijs. Wij waren inmiddels 
gewend dat sluizen en bruggen tot 20.00 uur bediend worden. Deze niet dus. 



Een lekker etentje in de bistro van de jachthaven verzacht de teleurstelling wat.
's Avonds en 's nacht dikke wind en erg veel dikke regenbuien. 
Het doet ons besluiten om de volgende morgen op tijd voor de sluis te gaan liggen, zo snel
hebben we zelden een sluis gepasseerd, we liggen amper vast of we kunnen weer los 
maken. 
Na de Nauernase Vaart gaan we richting De Woude, daar aangekomen besluiten we een 
stukje af te steken en het Alkmaardermeer over te gaan om zo weer in het Noordhollands 
Kanaal te komen. Het gaat allemaal zo voorspoedig dat we besluiten niet in Alkmaar te 
blijven maar door te varen naar De Haukes, die laatste paar mijlen kunnen er ook nog wel 
bij. Na 40 mijlen varen zijn we  om kwart over 5 in De Haukes en zit onze reis er op.

Wist je dat…..

Het vaarseizoen er al weer bijna op zit
We al weer gaan denken aan een klussenlijst voor a.s. herfst en winter
Ik hier eigenlijk nog helemaal niet aan denk
Ik dit seizoen meer uren geklust dan gevaren heb 
Sail Den Helder weer een prachtig evenement was
Er in deze krant een mooi zeilverhaal van Herman Koopman staat
Veel motorboot vaarders zich herkennen in de reis naar Utrecht
Wil en Vera Kaandorp wel 12 dagen van de haven af zijn geweest
Zij het in De Rijp ontzettend naar hun zin hebben gehad
Een aantal evenementen wegens te kort aanmeldingen niet doorgaan/gingen
De Palingrace weer een echte Palingrace wordt op 24 september
Ik helaas er niet bij kan zijn ivm hardloopwedstrijd op Texel
Als je hieraan mee wilt doen al op 31 januari moet hebben ingeschreven
Deze keer die loop in 162 seconden! was volgeboekt met 1650 deelnemers
Dit allemaal niets met watersport of de WVA te maken heeft
Wij elkaar binnenkort weer op de haven of elders tegen komen



Zeiltocht 2017 
Over het Wad van Den Oever naar Schiermonnikoog en via Friesland terug.

Sinds 2011 ben ik de trotse eigenaar van de Luna, een Grundel van 7 meter. Voor de niet-
kenners: dit is een kajuitzeiljacht, een platbodem met zijzwaarden. Het bootje is prima 
geschikt voor meren en vaarten. Omdat de diepgang maar 50 cm bedraagt is het 

uitstekend geschikt voor ondiep water.
Nu heb ik een aantal jaren met vrienden op
een gehuurde platbodem over het Wad 
gevaren. Ik vond dit een fantastische 
ervaring en wilde dat ook graag als 
schipper met mijn eigen boot doen. De 
vraag was of de Luna hiervoor geschikt is. 
In de kring van mijn familie en vrienden 
verschilden de meningen hierover. 
Sommigen vonden het bootje te klein en de
motor te licht. Anderen vonden het stalen 
bootje sterk genoeg en door haar geringe 
diepgang zeer geschikt voor het Wad
Maar ja een boot is net zo zeewaardig als 
haar bemanning en daar kon ik wat aan 
doen.

Ik besloot een aantal theorie- en praktijkcursussen te volgen bij Marianne van der Linden 
van Scheepswijs.  Zij is een expert op het gebied van Wadvaren. Ook is zij de auteur van 
het Handboek Varen op de Waddenzee. Dit boek heb ik de afgelopen winter grondig 
bestudeerd. Maar ja dat was allemaal theorie. Het gaat uiteindelijk om de praktijk. Om die 
ervaring op te doen ben ik een aantal keer met een oud-collega en ervaren Waddenzeiler 
het Wad op gegaan. Hiervan heb ik heel veel geleerd zoals, hoe je als je te vroeg bij het 
wantij aankomt toch over kunt varen. Je stapt uit de boot, hier door komt het schip 5 a 10 
centimeter omhoog en vervolgens duw je de boot het wantij over. ook leerde ik hoe je met 
dit schip toch heel scherp aan de wind kunt zeilen. Je haalt de fok eraf, je trekt de giek 
helemaal naar binnen en met de motor erbij voeren wij met windkracht 6 het Marsdiep 
over.
Door deze ervaringen groeide mijn vertrouwen in mezelf en in mijn schip
Dit jaar was ik zover om als schipper met de Luna een lange tocht over het Wad maken. 
Hiervoor had ik wel een maat met ervaring nodig. Paul van der Wal bleek de geschikte 
persoon, een vriendelijke man met genoeg zeezeilervaring. Vorig jaar hadden we samen 
twee dagen op de randmeren gevaren en dat was ons allebei goed bevallen. Dit keer zou 
het een tocht van een week worden van Den Oever naar Schiermonnikoog.
We staken van wal op zaterdag 17 juni voor een tocht van De Haukes via Den Oever naar 
Breezanddijk. Het weer was prachtig en de wind gunstig NW 3. Vroeger waren de sluizen 
[De Haukes- en de Stontelersluis] maar twee uur per dag open wat de mogelijkheden flink 
beperkte, maar nu zijn deze sluizen de hele dag open waardoor je fijn door kunt varen.
Bij Den Oever moet je door de Stevinsluizen  de Waddenzee op. Door de overgang van 
zoet naar zout water krijg je in deze sluis een stroming van achteren. Nu had ik de regel 
geleerd zoet naar zout gaat fout, maar ik was vergeten hoe te handelen. Het schip draaide
en we kwamen dus achterstevoren te liggen. Oh ja dat was het: eerst de achtertros 
vastmaken!  Dat vergeet ik nu dus nooit meer. Gelukkig kwamen we zonder problemen de 
sluis uit.



De tocht voer langs de Afsluitdijk en het ging voor de wind. Later kregen we de stroom 
tegen waardoor onze vaart minderde, maar dat gaf niet want we hadden de tijd. Onze 
eerste haven werd Breezanddijk. Eigenlijk is dit meer een werkhaven en er is maar een 
steiger met plaats voor één schip. Gelukkig was het weekend en nog vroeg in het seizoen 
dus konden wij hier fijn aanmeren. Maar hoe doe je dat in een getijdehaven met een vaste 

steiger? Hoe voorkom je dat je boot bij 
afgaand tij in zijn touwen blijft hangen. Het
antwoord is simpel en doeltreffend: lange 
lijnen. We hebben hier een heerlijke nacht
door gebracht. Het was er zo stil en vredig
dat er zelfs een duif op ons dek landde.
Op de tweede dag voeren we naar 
Harlingen. We vertrokken met opkomend 
tij. Er was weinig wind dus wij konden de 
vloedstroom goed gebruiken. Een van de 
belangrijkste dingen  bij zeezeilen is 
weten waar je bent. Nu liggen de boeien 
nogal ver uit elkaar en soms kan je de 
nummers slecht lezen. Om precies te 
weten waar we waren besloot ik een 
dwarspeiling uit te voeren. Hiervoor neem 
je twee duidelijk herkenbare punten op de 
horizon [in dit geval het kerkje van Zurich 
en de kerken van Harlingen ] en daarvan 
bepaal je met het kompas de positie. Die 
breng je met twee lijnen over op je kaart 
en waar deze lijnen elkaar kruisen dat is 
de positie van het schip. Leuk en 
leerzaam om dit eens in de praktijk toe te 
passen. 
We moesten ook een wantij passeren en 
daarvoor moesten we weten hoeveel 

water er stond. Hiervoor gebruikten wij “ de twaalfde-regel “. Volgens onze berekening 
moest er op deze ondiepte 110 cm water staan en warempel dat klopte precies. Zo 
kwamen we in Harlingen aan, een prachtig oud Fries havenstadje. Hier aten we heerlijke 
sliptongetjes en dansten op de muziek van een  Zuid-Amerikaans bandje. 
Op de derde dag voeren we van Harlingen via het Kimstergat naar een zandplaat bij de 
Kromme Balg. De wind was NO 5 knopen. Er was weinig wind maar met de stroom mee 
kwamen we goed vooruit. We moesten 2 wantijen passeren en waren daarom op tijd 
vertrokken. Er stond genoeg water op de ondieptes dus wij hoefden niet te duwen. 
Vervolgens gingen we op zoek naar een droogvalplek. De rijzing was 230cm de plaat was 
140 cm droogvallend, wat betekende dat we na 90cm daling vast moesten komen. Het 
enige wat droog viel was vlakbij een zandbankje waarop een grote zeehonden-familie zich
verzamelde om uit te rusten. Wij lagen voor deze prachtige natuur-voorstelling wel eerste 
rang.

De vierde dag: Van de zandplaat naar Ameland
Het was afgelopen met het rustige leventje van dobberen met weinig wind. Er stond een 
stevig  oostelijke bries van 3 tot 4 Bft.



Met  het tij kwam de boot los en aan het anker hotste en botste het  flink heen en weer. 
Omdat de wind nog verder zou toenemen besloot ik een rifje te zetten en dat  was maar 
goed ook. We moesten kruisen. Met de slag over bakboord voeren we op het gat van 
Ameland aan. We hadden stroom mee, maar wilden niet naar buiten gezet worden. Met de
volgende slag over stuurboord voeren we weer richting vaste wal. Nog een keer overstag 
en het leek wel alsof we niets waren op geschoten. Maar ja we hadden daar dan ook de 
stroom tegen.
Op een gegeven moment zagen we zeehondjes op een bank liggen. Hé daar zou het 
weleens ondiep kunnen zijn en ja hoor we liepen vast. We gingen meteen overstag 
waardoor we weer loskwamen. Voor Ameland gingen we voor anker om de vloedstroom af
te wachten en daarna kwamen we veilig in de haven aan.
We besloten hier een rustdag te nemen. We huurden fietsen om het eiland te verkennen.
Zo kwamen we bij het paardengraf. Hier rusten 8 Friese paarden die de reddingsboot in 
zee trokken en tijdens een storm in 1974 verdronken. Nog een aantal keren per jaar kan je
op Ameland de tewaterlating van
een reddingsboot met 10 paarden
meemaken.

Donderdag 22 juni van Ameland
naar Engelsmanplaat.
De haven lag aan lager wal dus na
wat gestuntel voeren we met ruime
wind de haven uit.
De havenmeester had gevraagd of
wij bang waren om vast te lopen.
Toen dat niet zo bleek te zijn gaf zij
het idee om vlak onder de kust van
het eiland door te varen. Daartoe
moesten we na de haven bij de
eerste boei linksaf slaan. Ik dacht
dat ze de havenboei bedoelde en
dus liepen we meteen vast. Snel de
motor aan en draaien en zo kwamen we weer vlot. We besloten om toch maar wat dieper 
water te nemen. Zo kwamen we te vroeg bij Engelsmanplaat aan. We wilden hier 
droogvallen op een beschutte plek. Daarom wilden we om het Rif heenvaren om vanaf de 
andere kant de plaat op te varen. We kregen zo wind en stroom tegen en daardoor 
mislukte dit plan. Inmiddels was het tij gunstig om droog te vallen. We brachten het anker 
uit en wachtten af. Na ruim een uur verdween het water en konden we gaan wandelen. 
Ons doel was het nieuwe vogelobservatiehuis van Staatsbosbeheer.. Toen we daar 
aankwamen werden we uitgenodigd om boven te komen. Daar ontmoetten wij Nico en 
Anneke. Zij verbleven hier als vrijwilligers een week voor vogeltellingen.
Nico bleek de ontwerper van dit mooie nieuwe huis te zijn. Het was een leuke ontmoeting 
op een bijzondere plek.

De zevende dag van Engelsmanplaat naar Schiermonnikoog.
We wilden tussen het Rif en de Engelsmanplaat naar Schier varen. Herman startte de 
motor en Paul hees de zeilen. Daarna voeren we tot boven het anker om dit te lichten. Dit 
bleek heel vast te zitten en er was heel wat kracht nodig om het te lichten. In de haven 
bleek dat het anker door deze actie licht verbogen was. Achteraf is het beter om eerst het 



anker binnen te halen en dan pas de zeilen te hijsen.  Al doende leert men dus.
De tocht verliep perfect, in tweeënhalf uur hadden de 8 mijl afgelegd. We voeren keurig 
langs de rode boeien en de prikkenbaan de haven binnen. Bij laag water bleek dat we 
langs de verkeerde kant naar binnen waren gevaren, maar wat deert dat als je maar 50 
cm steekt.

De laatste dag op het Wad van Schier 
naar Lauwersoog.
Met hoog water konden we rechtstreeks 
de plaat oversteken. Er stond een flinke 
bries West 5 tot 6 Bft. ,wat betekende dat 
we met halve wind met alleen de fok en 
de motor konden oversteken. Het 
regende flink en er sloeg buiswater over 
dus we werden van onder tot boven nat 
van het zoute en het zoete water. In een 
uur kwamen we met een klapperende fok 
bij de sluis van Lauwersoog aan . Voor 
ons ging een grote aak naar binnen en wij
daar meteen achteraan.  Dat was niet 
handig want door het schroefwater 

werden wij achteruit gezet. We corrigeerden dat en kwamen zo veilig in de jachthaven het 
Noordergat terecht. De volgende dag ging Paul weer naar huis. Hij was een hele fijne 
maat, een goede navigator en prettig gezelschap. Ik neemt meer risico’s en Paul is wat 
voorzichtiger, samen leidt dat tot een veilige en enerverende zeiltocht. Wat mij betreft is dit
voor herhaling vatbaar.
In Lauwersoog kwam Annemiek mijn andere maat aan boord.. Zij kon meteen aan de slag 
want er zat een scheur in de fok, die zij handig naaide. Samen zijn wij in 5 dagen door 
Friesland over de meren en het IJsselmeer terug gevaren. Alles bij elkaar was het een 
heerlijke en leerzame zeiltocht.

Herman Koopman



Wierings bezoek aan de Botterdagen Elburg  7 t/m 10 september.

Op wereldreis met de Skuut WR60
Bemanning:   Marc; Monique, Hans, Henk (alleen heenreis) 

Het zal een lange reis worden: De afstand Den Oever - Elburg  is zeker een dag varen.
Daarom vertrekken we donderdagmorgen vroeg om 07:00u. vanuit de Marina-jachthaven; 
we hebben de Skuut al de avond tevoren daarheen gevaren om vertraging met de 
Stevinsluis te voorkomen. De windverwachting is WNW 4 à 5 bft. We beginnen voorzichtig
met een gereefd grootzeil. Dat blijkt wel iets tè voorzichtig; de wind is nog niet als 
verwacht, dus dat rif gaat er uit en de kluiver komt er zelfs bij.
Ondertussen worden we voorbijgestoven door de HD2 en RD28 uit Den Helder. Zij hebben
de motor voluit bij staan. Doen wij niet na en blijven echt zeilen. We maken rond de 4 
knopen.  Achter ons loopt langzaam de WR173 op en halverwege Urk voorbij om 
langzaam uit het zicht te verdwijnen.

De wind neemt nu ook in kracht toe dus we besluiten om weer te reven en de kluiver er af 
te halen. Voor de snelheid maakt het niets uit. Wel komen er fikse golven. Monique blijkt 
iets minder zeevast te zijn en raakt zeeziek; gelukkig zijn we met genoeg mensen aan 
boord om ook aan haar zorg te besteden. Rond 16:00 varen we onder de vaste 
overspanning van de Ketelbrug door. Spannend of het past?....... Spinnenwebben ragen 
met de hemelboender!
Op het Ketelmeer is het water rustiger. Rif er weer uit, en een katje in het grootzeil om wat 
bolling in de fok te houden; we hebben ruime wind achter en maken meer dan 5 knopen! 
Monique trekt al snel weer bij.   Bij de IJsselmond buigen we af de randmeren op en zitten 
achter de bomen. Dan maar de pruttel aan en einde zeilen. Enige obstakel is nog de 
Roggebotsluis en rond 19:00 kunnen we aansluiten bij de Vlootschouw door het kanaal 
naar de haven van Elburg.



".... kijk mensen daar is ze dan; ....   de WR60....." ".... ik was al bang dat ze niet zou 
komen......"   "....fraai gerestaureerd door.. eh ..... ben even de naam kwijt......"    " ..... 
oudste varende visserschip van
Nederland...."   "........"   De
spreekstalmeester op de kade gaat bijna uit
z'n dak met superlatieven als we de haven
invaren en het zeer talrijke publiek op de
kade en de afgemeerde boten applaudiseert.
We worden er verlegen van. 
Ligplaats gevonden en 'Warung Monique'
verzorgt een smakelijke avondmaaltijd.
Ondertussen monstert Henk af en haast zich
naar de laatste trein terug naar Noord-
Holland.

Vrijdag is de wedstrijddag. Meer dan 50
Botters doen mee, ieder met een ploeg van
een sponsor-bedrijf aan boord. Wij doen met de Skuut niet mee aan de wedstrijd. De 
WR173 wel.  Het is trouwens vreselijk slecht weer; erg harde wind en veel regen. Wij 
komen tijdens het ontbijt Karel Helder tegen; de voorzitter van de Vereniging 
Botterbehoud. Hij gaat ook varen met een ploeg maar heeft geen verdere bemanning met 
zeilervaring. De link is snel gelegd en wij varen met Karel. Hij stelt ons voor aan de groep 
opstappers en wijst op onze mooie Skuut die er volgens hem over twintig jaar net zo uit 
gaat zien als zijn BU61-botter er nu uitziet: zwart en erger; zoals een vissersschuit er 
vroeger uit zal hebben gezien.

De wedstrijd wordt afgelast maar er wordt nog wel gevaren. Op de motor tegen wind in tot 
Harderwijk en zeilend terug. Zeilen op een grote botter als deze (13mtr; 18 ton) is ietsje 
anders dan de Skuut: polsdikke vallen en schoten en loeizware zeilen; echt het zware 
werk.

Ondertussen doen de opstappers zich tegoed aan het cateringpakket; natuurlijk delen we 
mee tot we geen broodjes haring, paling, zalm en nog meer lekkers kunnen zien. Bier en 
Berenburg laten we maar even....

Het heeft de hele dag flink geregend en we zijn dan ook tot op het bot nat. Op de Skuut 
maken we de kachel aan en vrij vlot is het lekker warm in het roefje en de meeste dingen 
drogen netjes. We vinden verschillende kleine lekkages in het voordek. Maar afgezet 
tegen de zware regen stelt dat nu ook weer niet zoveel voor.



Zaterdag is voor het publiek. Er is een uitgebreide "botter"-markt en de mogelijkheid om 
mee te varen op een van de schepen. Maar het regent nog steeds. We kunnen dus een 
beetje uitslapen en rustig genieten van een uitstekend verzorgd ontbijt in de hal van de 
Botterwerf. Alles aangeboden door de organisatie van dit evenement. Perfect; Hulde!
Het klaart eindelijk op en we melden ons aan als rondvaartboot. Binnen de kortste keren 
hebben we passagiers en doen we een rondje; gedeeltelijk zeilend. We krijgen er zelfs 
een kleine vergoeding voor; geld verdienen!  Het blijft bij deze ene rondvaart door 
wederom een regenbui.
Rond de haven is veel publiek. Vele belangstellenden komen bij ons kijken en willen van 
alles weten. Vooral kinderen die even aan boord mogen en in het vooronder kijken zijn erg
onder de indruk van de kleine leefruimte. En dat je met dat rare stuk hout achteraan kan 
sturen! Onvoorstelbaar! 
Een ietwat deftige meneer en mevrouw zijn wel erg belangstellend en waarderen het zeer 
dat wij van zo ver komen om dit evenement mee te maken.
Als afsluiting is er 's avonds een diner voor schippers en bemanningen, aangeboden door 
de organisatie van deze botterdagen. Inclusief een hele rits toespraken; gelukkig geen 
lange saaie verhalen. Ook van voornoemde deftige meneer; jawel: de burgemeester....

Op het haventerrein is het 's avonds feest in de grote tent. Er davert een zware discodreun
over de haven; om ca 02:00 is het over.  Kort voor dat tijdstip rijdt een ladderzat knulletje 
vlak bij onze boot met z'n fiets de haven in. Monique en Marc staan net hun tanden te 
poetsen en zien het gebeuren en ondernemen een geslaagde reddingsactie. Het had veel 
slechter met de knaap af kunnen lopen. 

Zondagochtend tijdens het ontbijt  is de nachtelijke reddingsactie nog even met de 
organisatie besproken.  Als WR60 staan we er met dit soort capriolen echter goed op.....



En nu dus terugvaren naar Den Oever. Er wordt nogal onstuimig weer voorspeld; zelfs een
stormwaarschuwing ZW 8!   Maar we willen wel naar huis en gaan zien hoever we komen. 

We overleggen via telefoon en whatsapp met 
walkaptein Tjeerdo wat nog verantwoord is en 
hoe de weersverwachtingen en situatie in Den 
Oever is. Het lijkt mee te gaan vallen. We 
vertrekken 09:15; eerder is niet nodig want de 
Roggebotsluis draait pas om 10:00.
We varen samen op met de WR173. Ruim 
vóór de Ketelbrug hijsen we de zeilen; wel 
gereefd. De motor blijft zachtjes bijstaan. Met 
een straffe ZW 4 à 5 bft varen we met halve 
wind langs Urk richting Enkhuizen. Het eerste 
stuk vrij grote golven; het hobbelt. Monique 
heeft zichzelf aan het werk gezet en stuurt. 
Vooral door zo bezig te blijven heeft ze geen 
last van zeeziekte. Enkele uren later ter 
hoogte van Enkhuizen is het water veel 
rustiger. We lopen dik 5, bijna 6 knopen. 

Voorbij het vuurtorentje van de Ven heeft onze buurman WR173 een beetje materiaalpech;
zij gaan de vluchthaven aldaar binnen om een
en ander te verhelpen. Voor ons begint nu het
heftigste deel van de tocht. Hoge golven en
forse windvlagen. Dit stuk water bij Medemblik
staat er om bekend dat het er flink kan
spoken. Zeil minderen is geboden; de fok er af
en een flinke kat in het gereefde grootzeil. Het
restje zeil wat nog staat dient nu eigenlijk
alleen voor de stabiliteit; de motor doet nu
volledig de voortstuwing. Er trekt nog even
een bui over met extra dikke windvlagen. Met
het vertrouwen dat onze Skuut meer kan
hebben dan de bemanning en wij ons nog
helemaal niet ongemakkelijk voelen gaan we
vrolijk door. Ter hoogte van Oude Zeug, in de
betrekkelijke luwte van de Wieringermeerdijk,
is het ergste voorbij en zetten we weer zeil. Uurtje varen; Stevinsluis door en om 18:15 
liggen we weer op ons vertrouwde plekje in het zoute water van de Oeverse haven. 
Verwelkomd door Tjeerdo en Kees. Een kwartier later komt ook de WR173 binnenlopen.

Wij kunnen terugkijken op een enerverend weekeinde. Het is toch een hele belevenis om 
als relatief onervaren schippers en bemanning een tocht als dit te ondernemen. Op pad 
met een kostbaar stuk historisch erfgoed en varend monument. En ook nog eens 
spartaans en primitief kamperen in het kleine kajuitje. Beetje zoals de vissers vroeger 
leefden: toen een hard bestaan; en nu doen we het voor ons plezier.......

Voor herhaling vatbaar.



Overpeinzingen van de WVA filosoof
Eigenlijk heb ik deze keer niet zoveel inspiratie om over bepaalde zaken diep na te 
denken.
Mijn gedachten zijn elders. Waar? Dat hou ik voor mezelf. Waar ik wel eens over zit te 
filosoferen is over de uitdrukkingen die we dagelijks wel gebruiken en die betrekking 
hebben op de zeevaart, of dat zeilvaart is of motorbootvaart laat ik maar even in het 
midden.
De uitdrukking: “Voor de wind gaan”. Dit kan je letterlijk opvatten maar ook in de zin van : 
Het gaat me goed of ik heb succes.  “Spijkers op laag water zoeken”. Je vind ze niet, maar
een ieder weet wel wat het betekent. Mijn grootvader – een oud zeeman – zei als hij 
genoeg gegeten had: “Ik zit voor de mast”. Dan wisten wij als kleine kinderen genoeg. "De
wind in de zeilen hebben" en "Bakzeil halen". Uitdrukkingen die we allemaal wel kennen 
en weten wat er mee bedoeld wordt
Andere zaken waar ik regelmatig  - diep - over nadenk is waarom sommige mensen niet 
goed luisteren. Waarschijnlijk omdat ze zichzelf graag horen praten.
Iets anders. Zo lees ik in het Schager Weeblad in de rubriek: "10 vragen aan" de vraag: 
"Wat is de mooiste plek in uw woonomgeving?". Het antwoord is: "Ik ga graag hardlopen 
over de Halerweg, Valkkogerdijk en Oudedijk". Dit vroeg de journalist toch niet? In dit 
geval is óf de vraag is niet goed óf het antwoord niet. 
Het is een leuke rubriek in het Weekblad dus ik blijf die wel lezen.....maar toch!
"Ik ben overstag". Weer zo'n mooie scheepsuitdrukking die ik zonder er over te peinzen 
gebruik. Ja, ik ben overstag gegaan voor een tablet. In de eerste plaats makkelijker mee 
te nemen dan een laptop en in de tweede plaats kan ik in de vakantie nu gratis 8 weken 
lang de krant lezen. Niet dat ik van plan ben om 8 weken weg te gaan, maar het aanbod 
ligt er in elk geval. Maar ik peins er niet over,  als straks het telefoontje komt, om een 
abonnement te nemen. Heb nu al amper tijd om mijn regionale krant te lezen.
Heeft u nou onderwerpen waar u over peinst, speel ze eens aan de redactie die zit te 
springen om tekst te krijgen om de krant te vullen. Overigens deze keer mag u niet 
klagen":  Veel tekst en veel foto's! Hoe dat komt? Denk daar maar over na.

Uw filosoof


