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VAN DE REDACTIE
__________________________________________________________

Jaargang 41                                                No. 1                                              maart  2018
Redactie:               Cees Dubbeld                    Sjoerd van der Werf                    Hans Zijm

Zo is het watersportseizoen van 2017  weer afgesloten en zo staat er weer een seizoen 
2018 te trappelen om geopend te worden.
Heeft het er de laatste weken niet erg naar uitgezien dat we deze zomer met ontbloot 
bovenlijf – althans de mannen – over onze boot zouden lopen. Het vroor dat het kraakte 
maar het weekend van 4 maart maakte weer een hoop goed. Zo vriest het ’s morgens nog
5 graden, zo is het ’s middags 6 graden boven zero. Grotere tegenstellingen zijn haast 
niet mogelijk.
De Hiswa staat weer voor de deur, Dé botententoonstelling van het jaar. Ik ga er niet 
heen. Te druk met allerlei andere zaken, waaronder o.a. het gedeeltelijk vullen van deze 
krant. Lees daarom het interview met Maarten van der Kuijl, de Wist-je-datjes, het slap ge 
o.h. van de WVA-filosoof. Maar ook belangrijke zaken zoals de verslagen van de diverse 
commissies, verslag van de Nieuwjaarsbijeenkomst, de agenda en veel meer. Bekijk de 
foto’s en de oproep om vooral op de werkdag te komen. Ik kan er jammer genoeg niet bij 
zijn vanwege een vakantie / familiebezoek in Arizona, Nevada en Utah. Neemt niet weg 
dat ik aan alle vrijwilligers die er wel bij zijn zal denken.
Verder wil ik vragen om van jullie belevenissen op het water verslag te doen aan de 
redactie. De leden moeten toch het blad vullen, of niet dan? Een vaarverhaal is al snel 
leuk – met foto’s – om geplaatst te worden.
Ik heb al beloofd om de spits af te bijten en verslag te doen van de  geplande vaartocht 
naar Zeeland deze zomer.
Ik wens jullie allemaal een fantastisch seizoen op en in het water!

Cees Dubbeld

Het volgende clubblad verschijnt medio juni, bijdragen graag insturen vóór 1 juni.
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Vanuit de preekstoel

Het is snijdend koud. Overdag komt de temperatuur niet boven het vriespunt. De schaatsen zijn uit
het vet.... de Elfstendenkoorts stijgt bijna tot een hoogtepunt. En toch zijn we achter de schermen 
alweer drukdoende met de voorbereidingen voor het vaarseizoen 2018.

Begin februari ontvingen we het droevige nieuws dat onze voormalige penningmeester Anja 
Halfweeg is overleden. Wij wensen al haar dierbaren heel veel sterkte met het dragen van dit grote
verlies.

Komend jaar zal groot onderhoud worden gepleegd aan de Haukes haven door gemeente 
Hollands Kroon. Over de planning en uitvoering gaat het bestuur nog nader overleggen. Over de 
invulling wordt u later bericht. Het doet ons deugd dat na jaren van achterstallig onderhoud het 
ernaar uitziet dat de gemeente onze koers overneemt. In 2016-2017 heeft W.V.Amstelmeer zelf 
het voortouw genomen. Nu neemt de gemeente het stokje over om de haven verder te 
onderhouden, aan te passen aan de eisen van nu.

Werkgroep Vanuit De Kop Werkt’ is een initiatief van gemeente Hollands Kroon om de vaarroute 
netwerk Amstelmeer – Ijsselmeer op te waarderen. Momenteel is zij aan het inventariseren welke 
objecten, knelpunten en wensen er liggen met betrekking tot de vaarroute. Zij is in gesprek met 
W.V. Amstelmeer om te kijken waar de vereniging tegenaan loopt en welke wensen er bij onze 
vereniging liggen die het project raken.

Voor commissariaat Haven en benodigdheden is het bestuur op zoek naar een nieuwe 
commissaris. Deze functie komt vrij tijdens de ALV op vrijdag 23 maart a.s. Graag bedank ik Cees 
van Silfhout voor al zijn inzet en de prettige samenwerking. Als actief lid blijft hij wel betrokken bij 
onze vereniging.

Tevens kunnen zich ook nog kandidaten aanmelden voor de functie Voorzitter W.V.Amstelmeer. 
Ook deze functie komt vrij tijdens komende ALV. Mijn zes jaar als uw voorzitter zitten er dan op. 
Statutair is vastgelegd dat een termijn van een voorzitter uiterlijk zes jaar mag zijn. Hierbij maak ik 
gebruik van de gelegenheid om een ieder van u heel heel hartelijk te bedanken voor alle 
samenwerking en medewerking. Het besturen van een vereniging is en blijft altijd teamwork. Het 
was een leerzame periode met hoogte- en dieptepunten, en bovenal hele plezierige momenten en 
contacten. 
Iedereen, heel heel hartelijk dank!

Ik wens alle schippers en de (bemannings)leden een behouden vaart!

Met vriendelijke groet,

Peter Oudhuis
Voorzitter W.V.Amstelmeer
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IN MEMORIAM

Anja Halfweeg
17 december 1960                                                                                                1 februari 2018

"Kom terug"
Als ik de woorden eens zo zacht kon zeggen,

dat niemand ze kon horen,
dat niemand zelfs kon denken,

dat ik ze dacht...
en als niemand dan zou zeggen,

of desnoods alleen maar terug zou denken op een ochtend
"Ja"

Toon Tellegen                                                              

 ___________________________________________

Mededelingen vanuit het bestuur
Algemene Ledenvergadering 23 maart 2018
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering 2018. De ALV van 
Watersportvereniging Amstelmeer vindt plaats op vrijdag 23 maart 2018 in clubhuis “De 
Aak” op de Haukes, aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
Agenda ALV 
1. Opening
2. Mededelingen bestuur
3. Notulen ALV d.d. 27-10-2017
4. Jaarverslag 2017
5. Financieel verslag 2017
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Aftreden bestuursleden, benoeming nieuwe bestuursleden, voorstel nieuwe 

bestuursfunctie
8. Vaststellen wedstrijdprogramma 2018
9. Verwachte ontwikkelingen haven
10.  Rondvraag
11.  Sluiting
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Werkdag 21 april 2018

De voorjaarswerkdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 21 april. Er staat het
nodige te gebeuren om de haven en de gebouwen weer klaar te maken voor
het nieuwe vaarseizoen. Vanaf 8.30 uur is iedereen welkom voor een kopje

koffie in het clubhuis om daarna de handen uit de mouwen te steken.

Jaarverslag 2017 van Watersportvereniging Amstelmeer

De samenstelling van het bestuur in 2017:
Voorzitter: Peter Oudhuis
Secretaris: Roeland Otto (vanaf 24 maart 2017)
Penningmeester: Anja Nederpelt (t/m 24 maart 2017)

Caroline verschoor (vanaf 27 oktober 2017)
Commissaris opleidingen: Hannie Meskers (t/m 24 maart 2017)
Commissaris Haven/opstallen: Cees van Silfhout
Commissaris Vloot: Jaap Wognum
Commissaris Wedstrijden: Sjoerd van der Werf

Per 31 december 2016 telde de vereniging 309 leden.
Per 31 december 2017 telde de vereniging 324 leden.
Ereleden: W. Veeling, J.N. Kossen, H. De Koning, en W. Stam.
In 2017 zijn vier clubbladen uitgebracht door de redactie.

Bestuursverslag
Het bestuur heeft in 2017 tien keer vergaderd en haar beleid gericht op de doelstellingen, 
zoals vermeld in de Statuten. Op 24 maart en 27 oktober zijn leden in een algemene 
ledenvergadering (ALV) bij elkaar geweest, is er van gedachten gewisseld over het wel en 
wee van de vereniging en zijn er besluiten genomen. Op de ALV van 24 maart zijn de 
Penningmeester en de Commissaris Opleidingen afgetreden en is de nieuwe secretaris 
benoemd. Op de ALV van 27 oktober is de nieuwe Penningmeester benoemd. Voor de op 
beide ALV’s behandelde zaken wordt verwezen naar de verslagen die in de clubbladen 
van maart resp. december zijn gepubliceerd.

Algemene zaken
In 2017 heeft het bestuur regelmatig overleg gehad met gemeente Hollands Kroon 
betreffende het huurcontract. De verwachting is dat in het voorjaar 2018 een nieuw 
contract wordt afgesloten. Tevens is er gesproken over accommodatiebeleid en onderhoud
haven. Toegezegd en als raadsbesluit aangenomen is dat er in 2018 voor €600.000,00 
aan achterstallig onderhoud in de Haukes haven zal worden verricht.
Afgelopen jaar is het niet gelukt om een commissaris opleidingen te vinden. Om wel de 
jeugdopleidingen te continueren is er een enthousiaste groep van vrijwilligers en trainers 
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die de jeugdopleidingen ter hand heeft genomen.
Het bestuur is in een breder verband nog op zoek naar een vrijwilliger die de post 
commissaris algemene zaken wil bekleden. 

Jaarverslag Penningmeester
Half mei 2017 is de nieuwe penningmeester aangetreden. In verband met de ziekte van de
vorige penningmeester moest de boekhouding voor 2017 nog opgestart worden. 

In de kerstvakantie 2016/2017 heeft de vereniging met enkele vrijwilligers de boxen aan 
de Kangt aangepast en van vingersteigers voorzien. De kosten van deze aanpassing zijn 
uiteindelijk door de gemeente Holland Kroon terugbetaald aan de WVA. 
Het botenbestand is ingekrompen. De overtollige boten zijn verkocht. 
Tijdens de najaars-ALV is er besloten om voor één van de Fun Yak’s een nieuwe motor 
aan te kopen. Tevens zal er voor de opening van het vaarseizoen een pinautomaat 
aangekocht worden zodat aan de bar en passanten met hun pinpas kunnen betalen.

De huurovereenkomst met de Gemeente Hollands Kroon is onderdeel van discussie 
(geweest). In 2017 zijn de huurpenningen van 2016 voldaan. Voor het jaar 2017 was er 
geen huurovereenkomst en derhalve ook geen rekening. De huurpenningen voor 2017 
zullen pas in 2018 betaald worden. 

Jaarverslag Commissaris Vloot
In 2017 zijn de twee Centaur-lesboten verkocht. Natuurlijk best jammer want hun blauwe 
kleur was een vertrouwd beeld op het Amstelmeer het en was toch een beetje het gezicht 
van onze vereniging. Daarbij komt ook, dat de animo voor het volgen van lessen sterk 
terug loopt. Gelukkig biedt de Marine Watersport Vereniging ons nog steeds de 
mogelijkheid om, als er zich liefhebbers melden, gebruik te maken van hun boten.
Onze Optimisten worden nog wel gebruikt. Dit loopt onder leiding van onder andere Ruud 
Beers, Richard Elzinga en Jos Halsema naar alle tevredenheid.
Onze twee rescue boten verkeren nog in prima staat. Eind 2017 hebben we voor een van 
de twee boten een mooie nieuwe motor aangeschaft. Een vertrouwd gevoel dus en iets 
wat onze vereniging echt nodig heeft

Jaarverslag Commissaris Haven
De werkzaamheden aan de boxen zijn januari afgerond. 
Lopende zaken zijn gerealiseerd.

Jaarverslag Opleidingen 2017
JZ 1 en JZ 2: JZ 1(acht cursisten): De eerste kennismaking met een Optimist was, 7 mei 
tijdens b‘het omslaan’ in zwembad Den Krieck te Breezand. De praktijklessen voor JZ 1 en
JZ 2 (zes cursisten) zijn voorspoedig verlopen. Jeugd heeft meegedaan aan Scharrenrace
zowel ’s morgens als ’s middags. Leuke ervaring en voor herhaling vatbaar. De 
Terugkomdag was veel wind maar gezellig inclusief Captains Dinner. Zes JZ1 cursisten 
zijn geslaagd. JZ 2 allen
geslaagd. CWO normen handhaven.
Jeugdzeiltrainingen: zeven deelnemers! Niveau verschil wederom aanwezig maar wordt 
opgevangen door team. Een aantal jeugdzeilers heeft deelgenomen aan CZZ en andere 
zeilwedstrijden.
Kielbootzeilen: KB I drie cursisten. KB II een cursist. KB HH lessen twee cursisten en een 
heeft een opfriscursus gedaan. 2017 theorie- en praktijklessen zijn samen gegaan. Tijdens
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evaluatie kwam naar voren dat theorie lastig kan zijn.
Klein Vaarbewijs (KVB) I en II cursus: cursusleider heeft deze cursus op eigen titel 
georganiseerd. Genoeg animo en is van start gegaan.
Marifoon: cursusleider heeft cursus op eigen titel georganiseerd. Door tekort aan 
deelnemers zal cursus in 2018 geen doorgang vinden.

Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie positieve inzet!

Nieuwjaars bijeenkomst

Het was geen receptie maar een gezellige “bijpraat” bijeenkomst op zondag 7 januari jl. Er
was een flinke opkomst van leden, zelfs leden die we zelden op de haven zien waren er.
Er waren traditiegetrouw ook weer overheerlijke oliebollen en krentenbollen, welke die 
naam echt mochten dragen, omdat ze “bol” stonden van de krenten. Menig 
oliebollenbakker kan hier een voorbeeld aan nemen.
Onze dank gaat dan ook weer uit naar onze oliebollenbakkers Cees van Silfhout en Ruud 
Bekema. 

Het werden in de aanloop naar een mooi watersportseizoen weer een paar gezellige 
uurtjes.
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Aankondigingen Wedstrijden

Openingswedstrijd
Op zondag 29 april opent de watersportvereniging Amstelmeer het watersportseizoen met de 
openingswedstrijd. Inschrijven kan op de dag zelf van 09.30 uur tot 11.00 uur in het clubgebouw 
“De Aak” op de Haukeshaven. Telefonisch kan ook via het nummer: 0227-593495.
Er wordt gevaren in alle klassen. Deelname is mogelijk voor jong en oud. Ook de jeugd in de 
Optimist, Cadet, Splash is van harte welkom. Inschrijven is op de dag zelf mogelijk tussen 9.30 uur
en 11.00 uur in clubgebouw De Aak. De kosten zijn:
1 persoons boten € 3,00
Meermans boten € 4,00
Prijsuitreiking is zo spoedig mogelijk na de wedstrijd in clubgebouw De Aak.

Dinsdagavondzeilen
Vanaf dinsdagavond 1 mei wordt er weer  elke week op dinsdagavond
een wedstrijd gevaren. De inschrijving is vanaf 18.30 uur in het clubgebouw “De
Aak”. Het inschrijfgeld bedraagt € 0,50 per boot. De start van de wedstrijd is om 19.30 uur bij
de scheidingston. Kajuitboten starten tussen de scheidingston en AM4, Open boten tussen de
scheidingston en AM16. De finish (voor alle boten) is ook in dat gebied, tussen de scheidingston 
en AM16. We maken gebruik van vaste wedstrijdbanen, aangepast voor een start nabij 
bovengenoemde scheidingston. De wedstrijdbaan wordt gekozen aan de hand van de heersende 
windrichting. Op de banenkaart staat eenduidig wat de
startrichting en de eerste boei is. Indien afkorten van de
baan noodzakelijk is, wordt dit op het krijtbord bij de
ingang van het clubhuis kenbaar gemaakt. Iedere
deelnemer moet zijn finishtijd naar eer en geweten zelf
opnemen en op de deelnemerslijst noteren. Na afloop
van het zeilen is er via een verloting een prijsje te
winnen. Elke deelnemer, schipper en bemanning
ontvangen hiervoor een gratis lootje. Evenals
voorgaande jaren is de prijswinnaar verplicht een worst
of kaas aan te snijden en te verdelen onder de
aanwezigen in het clubgebouw. Een “dinsdagavond
reglementje” met gedetailleerde informatie is straks
beschikbaar in het clubhuis en op de website.

Westwadtocht
Twijfel niet en doe mee met de West-Wad-Tocht op
donderdag 10 mei 2018.
De aller leukste zeiltocht van het jaar .
Een mooie laagdrempelige zeiltocht voor alle
enthousiaste zeilers!
Puzzelen met rakken, wind èn stroom!
8 uur zeilen voor de meeste zeemijlen!
Verschillende startlocaties zijn mogelijk:
Den Helder, Oudeschild, Den Oever of
Kornwerderzand.
De finish is met elkaar in Den Helder.
Open het inschrijfformulier 2018, sla het formulier op,
op je eigen pc.
Vul dan de gegevens in en sla het bestand weer op.
E-mail daarna de ingevulde versie vanuit je pc naar  Sylvia@Boersen.nl.

Kijk voor meer informatie op: http://www.wvamstelmeer.nl/tochten/
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Je wat gemist hebt als je niet op de Nieuwjaars bijeenkomst was
De oliebollenbakkers weer fantastisch werk hebben geleverd
Vooral de krentenbollen super lekker waren
Op de foto’s te zien is waarom….
Wij weer zin hebben in een mooi watersportseizoen
Wij denken dat dit seizoen eerder begint en langer gaat duren
Marjan Eeken haar zeilboot “Windbreker” heeft verkocht
Haar boot jammer genoeg is verhuisd naar Zwolle
De boot van Fred van der Steeg nog steeds te koop is ( zie de advertentie)
Hij hiervoor geen woekerprijs vraagt
Cees Dubbeld ook “denkt” over het verkopen van zijn Dartsailer “Moods”
Veel van onze leden blij zijn met Maarten van der Kuijl
Wij weer inzetten op een Pinkstertocht 2018
Geïnteresseerden zich kunnen melden bij de redactie
Wij elkaar over enkele weken weer op de haven zien
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Interview

In de eerste krant van het nieuwe seizoen 2018 een interview met
iemand over wie we inmiddels allemaal wel wat hebben gehoord.
Sinds december 2016 is hij bezig naam te maken in de regionale
watersportwereld. Ik heb het hier over Maarten van der Kuijl. 
Sinds december 2016 is hij eigenaar van de voormalige werf van Gerrit van Zoonen aan 
de overkant van onze haven, waar Maarten zich bezig houdt met boten hijsen, stalling,
onderhoud en reparatiewerk aan boten. Na een telefoontje was
Maarten gelijk enthousiast over het af te nemen interview. Maar
“morgenochtend heb ik geen tijd, ’s middags wel “, ook dit komt mij
goed uit en na de koffie beginnen we.

Wie is Maarten van der Kuijl?
“ Ik ben in 1969 geboren in Schagen en daar
opgegroeid. Mijn vader is
John van der Kuijl en mijn moeder Margreet.
Mijn vader was
onderwijzer op de Julianaschool in Schagen 
en mijn moeder was
zweminstructrice. Ik heb een jongere broer 
die veiligheidsdeskundige
is. Na de 6-jarige lagere school – ja, 
inderdaad de school waar mijn
vader les gaf – ging ik naar de LTS afdeling 
electronica, wat nu
Regiuscollege heet. “

Hoe is jouw werkzame leven?
“Na de LTS ging ik naar de bedrijfsschool en 2 jaar studie als
bankwerker/monteur bij Eurometaal, een munitie fabriek. Na
Eurometaal heb ik diverse avond studie’s gedaan en ongeveer 8 jaar
bij Machine Fabriek PM Duijvis gewerkt in de fabricage van
cacaopersen. Ook reviseerden we wereldwijd persen van andere
klanten. Dan ging er 2 man naar het land waar de klant zat,
demonteerden de pers, maakten hem verzendklaar en na de revisie
werd de pers dan weer in elkaar gezet en bedrijfsklaar opgeleverd. Ik
werd eens uitgeleend als monteur aan een cacaofabriek in de Zaan die
een betere CAO had dan mijn eigen werkgever, ik werd aangenomen en
ben ik na 5 jaar overgestapt naar de productie en werd proces
operator bij Gerkens Cacao, hier werk ik inmiddels al weer 23 jaar tot
tevredenheid in een 5-ploegendienst wat mij veel ruimte geeft voor
mijn nieuwe eigen bedrijf op de haven waar ik het vanaf ongeveer
november 2016 zeer naar mijn zin heb.”

Hoe heb je jouw vrouw ontmoet?
"Mijn vrouw Elma komt ook uit Schagen en we hebben elkaar bij de
Schager Drumband ontmoet, waar we beiden lid van waren. Na ons
trouwen zijn we in ’t Zand gaan wonen waar we 1 ½ jaar hebben gewoond.
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Na ’t Zand verhuisden we naar de Strook in Kolhorn.
We hebben twee zonen."

Hoe is jouw liefhebberij voor de watersport ontstaan?
“Mijn opa woonde in Spaarndam en mijn moeder had daar als kind een
zeilbootje, een plastic Tabur 320 waarmee ze op het Spaarne bij de
grote sluis vaarde en ik vaarde met mijn Opa in zijn zelfgebouwde 11
meter lange motorkruiser. Toen ik 12 jaar was had ik daar mijn eigen
speedbootje met een 4½ pk Chrysler buitenboord motortje. Ik kocht
steeds een stapje grotere boot. Later ging de boot op een trailer mee
als we met vakantie naar Zuid Frankrijk gingen. Op een gegeven
moment wilde Opa zijn kruiser verkopen maar dit lukte niet en zei hij
tegen ons: “Neem die boot maar mee” en kwam deze bij ons in
Kolhorn te liggen. Opa was timmerman maar geen scheepstimmerman
dus er was binnenin wel het een en ander aan te doen. Zonder veel te
varen heeft het schip 14 jaar bij ons voor op de wal gestaan met een
zeil er over. Na deze boot kwam er een Waddenkruiser. Na de

Waddenkruiser kocht ik een klassieke Arthur Nova uit 1965. Dit is de
voorloper van de Doerak die door Eista-werf gebouwd werd. Het is een
Special uitvoering met 2 dieselmotoren en een aluminium casco van 10,5 meter lang. 
Deze boot hebben we nu nog. We kwamen wel eens op De Haukes, we vonden het altijd 
een mooi hoekje en wisten we dat het bedrijf te koop was. Na veel wikken en wegen 
hebben we de stap genomen.”
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Heb je nog andere hobby’s?
“Als liefhebberij heb we (samen met onze jongste zoon) een zg.
“Opduwertje” een klein sleepbootje met een stijlsteven en sleepdol,
voorzien van een geveegde kont en een 1 cilinder motor van 10 pk. Een
vuistregel is dat een scheepje per pk 10 kg duw/trekkracht heeft. Door
zijn gunstige vorm en goede uitleg van de schroef is dit voor ons
bootje 127 kg. De boot is geheel geklonken en gebouwd in 1910,
Ook heb ik een hobby auto, een G-klasse Mercedes met 4-
wielaandrijving uit 1980. Dit is een uitstekende botentrekker.
Ook doe ik met mijn jongste zoon aan modelboot varen. Mijn zoon
heeft o.a. een radiografisch bestuurbare duikboot gebouwd die ook
echt kan duiken. Verder heeft hij een motorboot, ook radiografisch
bestuurbaar, gebouwd en kopen we wel eens iets wat we weer gaan
opknappen.”

Ben je een zomer- of een wintermens?
Zonder nadenken antwoordt Maarten: “Een zomermens, ik heb niets
met de winter. Vind het te koud. Ik hou van de zon en warmte,
daarom gingen we ook vaak naar Zuid Frankrijk op vakantie.”

Wat vind je van het niet doorgaan van het Wieringer Randmeer?
“Het voordeel van het niet doorgaan is dat mijn bedrijf er nu nog
staat. In het andere geval kwam het niet meer in de plannen voor. Wel
doorgaan zou meer reuring geven en zou een betere verbinding met
het IJsselmeer geven. Het is nu al een voordeel dat de sluis beter
bediend wordt. Ik kan merken
dat er meer boten varen.”
Na het interview gaan Maarten
en ik de loods in om de
modelboten en de Opduwer te
bekijken. De duikboot staat
trouwens in de kamer. De
loodsen staan met 21 boten
inmiddels vol en er wordt druk
gewerkt.
Maarten heeft ook een mobiel
straalapparaat aangeschaft voor
het snel, schoner en beter
ontroesten van stalen rompen.
Ook buiten heerst bedrijvigheid,
hier is overigens nog wel plek
om boten te stallen.

Maarten bedankt voor het interview en veel succes met je bedrijf!

Cees Dubbeld
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Nieuws van het Wieringer Skuutje

Zeilen voor landrotten

Ben je jong en enthousiast en zou je wel eens willen leren zeilen? Ben je ouder en vraag 
je je af of je je nog thuis zal voelen op het water? Ben je een landrot en heb je altijd al 
willen leren zeilen? Heb altijd al eens op een platbodem willen varen?
Pak dan nu je kans!

Komende zomer wordt er op het Wieringer Skuutje WR60 een cursus gegeven speciaal 
voor diegenen die geen of nauwelijks zeilervaring hebben.
Speciaal voor deze groep worden er op het Skuutje op dagen in het weekend in mei, juni 
en juli een 6- tot 8-tal bijeenkomsten van 2 tot 3 uur georganiseerd.
Het maximaal aantal deelnemers is 6. De kosten voor deelname aan alle bijeenkomsten 
bedraagt € 60,-.

Ben je geïnteresseerd meld je dan vrijblijvend voor de informatiebijeenkomst op  15 maart 
aan bij Tjeerdo Wieberdink ( <  tjeerdo@wieberdink.nl >  06-20 13 53 37) 

Deze activiteit is uitdrukkelijk niet bedoeld voor personen die al zeilervaring hebben. Deze 
zijn van harte welkom op de vaarmomenten die de werkgroep 'Reilen & zeilen met het 
Skuutje' wekelijks al organiseert, meestal op de donderdagavond.
Meld je daarvoor aan bij Hans Zijm,  < meevaren@wr60.nl >  06-10 51 58 35. 
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Overpeinzingen van de WVA-filosoof

Waar ik de laatste dagen vooral aan denk is de taal die ik regelmatig in de kranten lees. Dan doel 
ik op de zg. straattaal, maar dan anders. Ik bedoel niet de taal die de “gassies “ praten, Onze 
schaatsers in Gangneung bedienen zich van  een andere  taal. Regelmatig hoor ik over “vet gaaf “,
“super cool”,   “fokking chill”, waarbij “uc”  is vervangen door “ok”, “bling-bling”, als er over een 
medaille wordt gesproken en “dikke prima” . Misschien komen we de komende weken nog wat 
uitdrukkingen bij, tenminste;  dan moet het wel blijven vriezen zodat we weer kunnen schaatsen en
de jongste jeugd het weer gaat leren. Oma geeft dan van die mooie schaatsen op schoenen aan 
haar kleinzoon en niet van die houten krabbelaars want die zijn dan vast “vet saai “.
En anders kunnen deze zomer onze wedstrijdzeilers deze mooie uitdrukkingen gebruiken, bij 
voorbeeld als ze een medaille winnen, eh.. ik bedoel  bling-bling winnen.
Misschien zitten we deze zomer wel heerlijk “chill” op onze boot of gaat het “dikke prima” als we 
met een windje 4 over het IJsselmeer zeilen.
Maar genoeg hierover.
Waar ik ook over filosofeer is wat er moet gebeuren om weer een Pinkstertocht op de rit te krijgen 
of een familie weekend op de haven. Wat er moet gebeuren om een verhaal in het clubblad te 
krijgen weet ik niet. De vraag er om  is praten tegen een muur. Maar je weet maar nooit. Zelf is de 
filosoof van plan om met zijn boot naar de Zeeuwse wateren te gaan.
Tenzij er op de aanstaande voorjaarsvergadering veel bezwaren zijn tegen een verslag van deze 
vaartocht, zal er een verhaal in het clubblad komen. Uiteraard verluchtigd met wat foto’s.
Waar ik ook erg over nadenk is hoe we – dan bedoel ik de vereniging – er over 5 jaar zullen 
voorstaan. Is alles nog bij het oude of is de haven voorzien van een nieuwe kade met misschien 
camperplaatsen?  Is de haven van ons of niet, is er inmiddels een fusie doorgevoerd met de MWV 
aan de overkant?  Hebben we ligplaatsen over of komen we juist te kort?
Als we met z’n allen hier eens diep over nadenken dan hebben we misschien weer wat vulling 
voor het volgende clubblad.

Gegroet, uw filosoof
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Te koop: 

Huitema zeeschouw 8m bouwjaar 1977.

Motor: Yanmar 2QM 15 2cyl.

Gaaf casco, goed lopende motor.

3 slaapplaatsen, complete inventaris, zeilen enz.

Prijs notk. Fred van der Steeg 0227 592042

                 Elka van der Steeg 06 22546355

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

Vanaf 2008 in winterstalling gestaan op stallingstrailer en is in prima staat.
Vraagprijs: € 4250,00   Tel. 0227-542229 of 06-10148596

Te koop aangeboden: 

Vrijheid met zeilnummer 1384, bouwjaar 1969. Zeer mooie
en snelle boot. 

Inclusief gegalvaniseerde trailer. 

Zeilen zijn gebruikt, maar netjes. Stormfok is als nieuw. 

Met spinaker en trapeze. 

Beslag is zodanig, dat de boot ook door een persoon kan
worden gevaren. 

Inclusief zware kwaliteit dektent.

Vraagprijs: 1950 euro

Contact  Martijn Pijnacker;   0628565361;    n.pijnacker@hetnet.nl
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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
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AGENDA

Zondag 29 april 2018: Openingswedstrijd

Dinsdag 1 mei 2018: 1e dinsdagavond zeilwedstrijd

Donderdag 10 mei 2018 WestWadTocht

Donderdag 24 mei 2018: HT race (geen WVA wedstrijd)

Vrijdag 25 mei 2018: HT race (geen WVA wedstrijd)

Alle dinsdagavonden in juni 2018: Clubkampioenschappen

Dinsdagavond 19 juni 2018: 4 havenwedstrijd (telt mee voor clubkampioenschappen)

Vrijdag 22 en zaterdag 23 juni 2018:  Sloepzeilen voor mensen met een 
 beperking (WVA/MWV)

Vrijdag 22 en zaterdag 23 juni 2018: Ronde om Noord Holland YSY

Zondag 8 juli 2018: Combi Zuiderzee jeugdzeilwedstrijden

Zondag 15 juli 2018: Scharrenrace

Vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus: 24 uurs 2018?

zaterdag 1 en zondag 2 september 2018: Sluitingswedstrijd (MWV)

Zaterdag 15 september 2018: Dorus Rijkers tocht (KMJC) ?

Zondag 16 september: Burgemeester Postbokaal MWV / WVA org. MWV

Dinsdag 18 september 2018: Laatste dinsdagavond zeilwedstrijd

Zaterdag 22 september 2018 Rondje Bol (KMJC)

Zondag 23 september 2018: Paling/Ponenrace

Zaterdag 29 september 2018: Pettemerton race

Heeft u     vagen of opmerkingen over deze pagina, stuur een berichtje naar:
Sjoerd van der Werf     wedstrijden.wva@gmail.com
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ALGEMENE INFORMATIE

Aanmeldingen nieuwe leden
Uitsluitend op de daarvoor bestemde formulieren, verkrijgbaar bij de bestuursleden, havencommisie, in het
clubhuisen via de website www.wvamstelmeer.nl.
Het  lidmaatschap  gaat  in  nadat  het  ingevulde  en  ondertekende  formulier  is  opgestuurd  naar  de
ledenadministratie  en de verschuldigde contributie is overgemaakt op de rekening van de penningmeester.

Opzeggen lidmaatschap
Uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie; een maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar.
Contributie van het lopende kalenderjaar moet zijn voldaan.

Aanvraag ligplaats  (verenigingshaven)
Uitsluitend via daarvoor bestemde formulieren, verkrijgbaar bij de bestuursleden, havencommissie 
en in het clubhuis. Ligplaatsen worden alleen aan leden uitgegeven. Indien niet direct een ligplaats 
beschikbaar is wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Opzeggen Ligplaats
Ligplaatsen worden toegewezen voor een kalenderjaar. Opzeggen uitsluitend schriftelijk bij de 
havencommissie een maand voor het nieuwe kalenderjaar. Contributie van het lopende kalenderjaar moet 
zijn voldaan".

Gebruik verenigingshijskraan
Alleen voor leden. Sleutel verkrijgbaar via de havencommissie. Gebruik van de hijskraan is op eigen risico.
Het schoon spuiten of boenen van het onderwaterschip is niet toegestaan.
Het hijsraam met singels dient na gebruik omhoog gehesen te worden i.v.m. diefstal van de singels.

Gebruik slipway
Alleen voor leden. U kunt bij de havencommissie een sleutel verkrijgen. De slipway dient na gebruik direct te 
worden afgesloten. Het slot wordt jaarlijks gewisseld. Sleutels worden alleen afgegeven tegen betaling van 
statiegeld.

Botenstalling
Het stallen van boten en / of trailers is alleen toegestaan met toestemming van de havencommissie. 
Er is huur verschuldigd en stalling is voor eigen risico

Surfplankenstalling
Alleen voor leden. Stalling voor eigen risico.

Stroomgebruik
Een aantal boxen heeft een stroomvoorziening. Inlichtingen bij de havencommissie.

Voorzieningen Dijkmagazijn
Onder in het Dijkmagazijn aan de Haukeshaven zijn toiletten, douches en wasgelegenheden 
ingericht. U kunt daar zomers vrij gebruik van maken, echter wel met het verzoek het daar netjes 
en schoon te houden. Warm water voor de de douches is verkrijgbaar via een automaat (€ 1,--).
U wordt verzocht toezicht te houden op misbruik, zodat deze voorzieningen zo vrij 
toegankelijk kunnen blijven.

C.W.O. Zeilopleiding
Er wordt bij de vereniging zeilles gegeven in een Centaur en in Optimisten.
Zeilles in de Centaur en Optimisten is alleen voor leden, minimum leeftijd Optimisten cursisten
8 jaar. Voor optimist cursisten is het bezit van een zwemdiploma vereist. Opgave voor zeilles
in de Centaur en Optimisten bij de opleidingen commissaris.
Ook voor inlichtingen kunt u hier terecht. (formulieren ook op de website www.wvamstelmeer.nl)

Zeilwedstrijden
Op dinsdagavonden een zomeravondcompetitie. Zie verder de agenda.
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