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Redactie: Elly Boeschoten, Sjoerd van der Werf, Agnes Dubbeld, Hanny Meskers, Cees
Dubbeld en Wil Wigbout

Het 2e clubblad van dit jaar is uit en we hebben wat te vieren. Het belangrijkste is natuurlijk
het 40-jarig bestaan van de vereniging, waarvan ik de laatste 25 jaar heb meegemaakt. Als
redactie vonden we dit ook een mooi tijdstip om het clubblad in een nieuw jasje te steken.
Ik zeg wel redactie, maar de voorzet en het ontwerp komen natuurlijk van Wil Wigbout.
De rest van de redactie schrijft en verzamelt informatie en daarna maakt Elly Boeschoten er
weer een mooi geheel van, want hoewel wij geen van allen bevriend zijn met de computer
weet Elly er toch het beste resultaat mee te behalen, niet geheel onbelangrijk lijkt mij. We
hopen dat de lezers van het clubblad net zo enthousiast zijn als wij.
Wij horen graag wat de leden er van vinden. Is er eens een leuk verhaal te vertellen over onze
of andere havens, tochten of wedstrijden die betrekking hebben op de watersport, die u wilt
delen met anderen, laat het ons weten. Zoals altijd probeert de redactie alle nieuwtjes en
mededelingen te vergaren om de leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het wel
en wee op de haven, maar omdat onze vereniging 40 jaar bestaat is een terugblik ook op zijn
plaats. Dit is gedaan middels een interview met Frits Koopmans en zijn echtgenote. Hij is niet
het enige lid dat vanaf de oprichting bij de vereniging is betrokken, maar zat wel in het eerste
bestuur dat onze vereniging rijk was. Als je de oude papieren doorbladert kom je interessante
informatie en ontzettend leuke foto’s tegen.
Een advertentie begin 1964 waarin watersporters werden opgeroepen om naar een
vergadering te komen ter OPRICHTING VAN EEN WATERSPORTVERENIGING VOOR
HET AMSTELMEER, een beschikking van WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der
Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. om te erkennen de
Watersportvereniging “Amstelmeer”, gevestigd te Wieringen en een vermelding in de
Nederlandse Staatscourant.
In 1967 kwam de starttoren er met een fraai uitzicht op het Amstelmeer. De wedstrijden
werden van daaruit begeleid. Helaas wordt er door verandering in het wedstrijdzeilen al
minder gebruik gemaakt van de toren en begint het onderhoud er van een te kostbare zaak te
worden, waardoor in de afgelopen voorjaarsvergadering na stemming het besluit is genomen
de toren niet te repareren. Hiermee zal een stukje historie van de vereniging verdwijnen.
In 1974 werd het clubhuis gebouwd, waar nu na zeer fraaie verbouwingen de MWV zetelt.
De gelden voor het clubhuis werden verkregen door uitgifte van renteloze obligaties van F
50,- per stuk. De bierpomp en telefoon werden in 1978 geinstalleerd. Het was een ontzettend
gezellig clubhuis en persoonlijk heb ik daar goede herinneringen aan.
De feesten met polonaise het raam uit en de deur weer in waren niet eenmalig. De kreet de
mensen met de kleinste bootjes drinken het meest werd ook vaak gebezigd.
Cees en ik hadden in die tijd een Kolibri 560 en het is wel eens gebeurd dat ik op de steiger
wakker werd, omdat de boot mij niet genoeg ruimte bood om te slapen. Het waren leuke
tijden, maar het leven gaat door en de verenging groeide.
Het eerste clubblad verscheen in november 1979 en de redactie uit die tijd bestond uit: Henk
de Koning, Jan Kossen, Cor Postma en Thea Veenstra.
In 1981 was de feestelijke tewaterlating van 10 jeugdzeilboten van de “Optimist” klasse, waar
inmiddels zeer veel kinderen hun zeildiploma in hebben behaald. Nog altijd is er zeer veel
animo voor de zeillessen in zowel de Optimisten als de Centaurs.

Ons huidige clubhuis de Aak (verzonnen door Wichert Veling) werd in 1986 gekocht en
geplaatst en was het voormalige kantoor gemeentewerken. Dit is snel gezegd, maar het was
een gigantische klus die door veel vrijwilligers is geklaard. Er waren veel leden die zich erg
betrokken voelden bij de vereniging, zodat er met gezamenlijke inspanning veel gebeurde.
Ook nu wordt er op de haven nog veel werk verricht. Alleen zien we vaak dezelfde mensen
die de klussen klaren, door een iets actiever wervingsbeleid hoopt het bestuur een wat breder
kader van vrijwilligers te interesseren voor de vereniging. Afgelopen winter is de keuken door
een aantal vrijwilligers onder handen genomen. Het resultaat is de moeite van een bezoekje
waard. Het koken en bakken hierin begint op 23 april met de catering voor de werkdag.
Altijd een gezellige dag waarop veel werk wordt verzet om de haven weer zomerklaar te
maken en’s avonds wordt de feestavond ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan gehouden.
Een week later op 30 april begint het wedstrijdgebeuren weer. U vindt in dit clubblad
informatie over de Koninginnerace op 30 april, de Amstelmeer Trophy op 11 en 12 juni en de
Havenwedstrijd op 21 juni. Het resterende wedstrijdgebeuren vind u in de volgende krant.
Wat niet officieel is, maar vorig jaar wel een succes, zijn de viswedstrijden op zaterdagavond.
Ook deze zomer zullen we de wormen weer leren zwemmen en de vissen meten.
Ook is er nog een vrijwilligersaanmeldingsformulier voor de leden die het niet hebben gehad
en willen helpen of de leden die het vergeten zijn. Al kunt u maar een keer. Alle hulp is
welkom.
Bent u niet op de voorjaarsvergadering geweest en wilt u weten wat er is besproken is dan
kunt u dat lezen in de notulen en het financieel overzicht.
Ik hoop dat ik veel mensen tegenkom op de werkdag en de feestavond en natuurlijk verder in
het seizoen. Namens de hele redactie, veel vaarplezier in 2005.
Agnes Dubbeld-Klinkenberg.

Vanuit de Preekstoel
Hallo medeleden, ik weet niet hoe het met julie is maar ik krijg er weer zin in. Het nieuwe
seizoen staat weer voor de deur en mijn boot nog achter de deur, net als in het vorige
clubblad.
Het wordt natuurlijk een bijzonder jaar want, nogmaals, de vereniging viert haar 40 jarig
jubileum. En dan te bedenken dat er nog leden zijn die vanaf het begin lid zijn. Dan moet je
wel een heel echte watersportfan zijn.
Om het jubileum een feestelijk tintje te geven heeft het clubblad een nieuw jasje gekregen.
Bovendien is er een feestavond op 23 april om het jubileum met zijn allen te vieren. U komt
toch wel massaal opdagen neem ik aan.
Er zijn vanmiddag, zondag 3 april, al wedstrijden gevaren met de micromagic, een
modelbootje. Voor de prijs van een halve GPS heb je al een complete boot en je kunt hem zelf
nog bouwen ook. Er zijn al een aantal leden die zich zo’n jacht hebben aangeschaft, erg leuk
hoor. Ik heb zelfs gehoord dat de familie Engel een kleine rederij is begonnen.
Nu even wat serieuze verenigingszaken, daar zit ik tenslotte voor. Het gaat goed lopen met de
nieuwe vrijwilligersaanpak, maar de vrijwilligersformulieren zijn nog lang niet allemaal
teruggestuurd. We hebben voor diverse evenementen nog vrijwilligers nodig, kijk even naar
de evenementen en meld u aan bij Agnes of Verginia.
Ik heb in de wandelgangen gehoord dat er druk op ons word uitgeoefend om de haven over te
nemen, omdat er anders een commerciële partij interesse heeft. Ter informatie: niets is minder
waar, wij zijn op dit moment samen met de MWV de enige partij waar de gemeente mee
praat, en dit ziet er zo positief uit dat wij waarschijnlijk volgend jaar een uitbreiding van
“onze” haven hebben gerealiseerd.
Het randmeer is nog niet gedaan, de partijen zijn weer volop in gesprek en er is met Lago
Wirense een intentieovereenkomst getekend, wat inhoud dat de competitie voorbij is en er dus
nog maar één projectontwikkelingspartij is die zich met het randmeer bezighoudt.
Ik denk dat we er een meer over horen op ons 45 jarig jubileum.
Iedereen weer een fantastisch watersport jaar toegewenst, en tot 23 april.
Groeten
Cees Boersen

FEESTAVOND
ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan van de Watersportvereniging
Amstelmeer op 23 april a.s.
Aanvang 20.00 uur in clubhuis DE AAK
De muziek wordt verzorgd door Busker Music

Notulen van de voorjaarsvergadering
Datum 15 maart 2005 om 20.00 uur in clubhuis De Aak.
AGENDA
1 Opening
2 Ingekomen stukken en mededelingen
3 Notulen najaarsvergadering 19 oktober 2004
4 Jaarverslag 2004
5 Financieel verslag 2004
6 Verslag kascontrolecommissie
7 Verkiezing kascontrolecommissie
8 Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar Jan Bethbeder
9 Bespreking zomerprogramma
10 Besluitvorming omtrent de starttore
11 Rondvraag
12 Sluiting.
1. De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat bericht van verhindering is ontvangen
van Sjoerd v.d. Werf, Cor Walrave, Kees van Silfhout
2. Er zijn geen ingekomen stukken, maar wel de volgende mededelingen.
• Dit jaar bestaat onze vereniging 40 jaar. Wij willen dit o.a. vieren met een feestavond
op 23 april a.s. Er wordt gezorgd voor live-music. We hopen hier veel leden te
mogen begroeten.
• Vandaag is de intentieverklaring getekend met Lago Wirense, die vanaf nu de enige
onderhandelingspartner is.
• De meeste leden hebben van Virginia en Agnes een brief ontvangen betreffende het
vrijwilligersbeleid. Er zijn al een aantal leuke aanmeldingen binnengekomen. Mocht u
dit nog niet hebben gedaan, denk er nog even om. Er gaat dit jaar een wat actiever
vrijwilligerswervingsbeleid komen. Dit om te voorkomen dat elke keer dezelfde
mensen in touw moeten komen om de klussen te klaren.
3. Over de notulen van de najaarsvergadering van 19 oktober 2005 zijn geen op en/of
aanmerkingen, dus akkoord bevonden.
4. Ditzelfde geldt voor het jaarverslag 2004.
5. Het financieel verslag wordt uitgedeeld en toegelicht door de penningmeester.
De post opleidingen is aan de hoge kant, doordat er dit jaar ook een cursus vaarbewijs I en II
is gegeven. Er wordt gevraagd of er verder nog grote uitgaven zijn gepland? Dit is nog niet in
het bestuur besproken. Voor de keuken is nog een uitgave gedaan van € 6.000,--, maar dat
valt in 2005. We hebben veel geld, maar moeten reserveren voor eventuele grote uitgaven.
Over het financieel overzicht zijn verder geen vragen, wel wordt er om een balans gevraagd.
Volgens Peter is deze discussie er ieder jaar. Hij is er geen voorstander van en het is niet
wettelijk verplicht.
6. Verslag van de kascommissie. Beide leden zijn gelijk aangesteld, maar er moet er dit jaar
een worden gewisseld. Gerard Schalkwijk blijft lid van en Hannie Meskers verlaat, met dank
voor haar inzet, de kascontrolecommissie.
7. Aan de kascommissie wordt voor volgend jaar Chris Hus toegevoegd.
PAUZE
8. Aftredend en herkiesbaar bestuurslid is Jan Bethbeder. Er zijn geen tegenkandidaten. Jan

wordt derhalve herkozen.
9. Het programma spreekt voor zich.
Bij de 4-4-14 wedstrijden is het streven om elke 14 dagen met 4 kinderen van 4 verenigingen
wedstrijdjes te houden. De deelnemende verenigingen zijn WVA-MWV-Medemblik en WSV
Hoorn. De wedstrijden duren 45 minuten. We hoeven niet met boten te slepen, want de boten
kunnen van de verenigingen worden gebruikt.
Rene vraagt of er steeds dezelfde kinderen meedoen of dat er gewisseld wordt.
Vorig jaar is er gewisseld, omdat er toen maar 2 plaatsen waren. Nu zijn dat er 4 en meer
wedstrijden, dus meer kansen. Als het nodig is wordt er gewisseld, dat hangt af van het aantal
gegadigden. Vorig jaar presteerde onze jeugd goed, dus goed opgeleid.
Op 24-9 is de Dorus Rijkers Prestatietocht. Dit is ingebracht door Ruud van Leerdam. Het is
een soort west-wadrace van 25 mijl. De start is om de 2 min. Eerst gaan de langzamere
schepen, daarna de snelle. Inschrijving € 7,50. Het is een gezelligheidstocht, dus niet op het
scherpst van de snede.
Theo Souren geeft nog even aan dat er bijna elke maand een evenement op het Marsdiep is.
Jan zal een link van onze website maken naar de KMJC, zodat we door kunnen klikken.
Hij ziet zich gedwongen het inschijfgeld voor de weekend-evenementen met € 2,50 te
verhogen. De oorzaak hiervan is dat wij m.i.v. dit jaar een vergoeding moeten betalen voor
het startschip Jumbo en andere boten, welke wij gebruiken van de MWV.
Jumbo kost € 50,- en andere schepen € 20,- per dag.
Ook is er binnen het wedstrijdcomite de volgende taakverdeling gemaakt:
Ruud Koopmans – resquegebeuren, Sjoerd v.d. Werf – startcomite en Jan- protestcomite.
Wie zich hiervoor op wil geven kan dit bij de mensen volgens bovenstaande verdeling doen.
10. Starttoren. Dit onderwerp is de vorige vergadering ook besproken. Het bestuur zou met
een kostenraming komen. Als het goed opgeknapt gaat worden kost een nieuwe stalen
onderbouw € 3.500,-- aan materiaal. En we gebruiken de starttoren 2 maal per jaar.
Optie is dus opknappen of weghalen. Uit de vergadering komen de volgende opmeringen.
Je kunt hier 70 x de Jumbo voor huren.
Eventueel een startschip exploiteren in samenwerkingsverband.
Hoe oud is de toren.
Als je repareert en hij gaat weer lang mee ben je onafhankelijk.
Pachten we de grond?
Vroeger werd er altijd van de starttoren gestart, maar nu is de weg ingeslagen naar het starten
vanaf een schip. Dit kan ook teruggedraaid worden, dan gebruiken we hem meer.
Als we het geld nu uitgeven, hoe lang hebben we er dan wat aan?
Misschien is het mogelijk om tegen vergoeding van brandstof een motorbootlid te vragen om
startschip te zijn.
Óok zijn er al minder deelnemers aan de wedstrijden, alleen op dinsdag is het druk.
Als de starttoren weggaat is het hebben van de steiger wel nuttig?
Krijgen we wel een sloopvergunning?
Dit zijn een groot aantal opmerkingen die over de starttoren zijn gemaakt. Het onderwerp leeft
bij de leden.
Volgens de penningmeester betalen we geen geld voor het landje van de starttoren, maar wel
€ 80,- voor de steiger. Vroeger aan de gem. Wieringermeer en nu aan het Waterschap.
Het bestuur heeft na onderlinge discussie besloten om voor te stellen de starttoren te slopen.
Dit voorstel wordt in stemming gebracht en wordt met 18 stemmen voor en 7 tegen
aangenomen.
11. Rondvraag.
Anja vraagt of er al nieuwe zeilers zijn voor de 4-4-14 en of kinderen met CWO 1 ook mee
kunnen doen.

Jan: We beginnen met dezelfde groep en zien wel hoe dat gaat. De rest moet uit de opleiding
komen.
Cees Hos vraagt wanneer het houtwerk bij de slipway wordt gerepareerd.
Dit zou deze week gebeuren. Cees B. heeft nog contact met de gemeente.
Ruud van Leerdam: De stoelen zitten waardeloos (krijgt hierover bijval).
Het bestuur is er mee bezig.
Gerard vraagt of er al iets is bekend over de opleidingen.
De indeling is gemaakt en komt binnenkort. KB 1 en 2, 23 cursisten.
Wico heeft nog geen verslag van de kascontrolecommissie gehoord.
Gerard geeft dit mede namens Hannie. Ze hebben de administratie aangetroffen. Zag er
allemaal goed uit, derhalve akkoord.
Rene Klok had een mail gestuurd betreffende het neerzetten van een zandbak en ophangen
van een schommel.
Het bestuur begrijpt het probleem. Het ophangen van een schommel of andere speeltoestellen
kan niet. Dit vanwege de wettelijke aansprakelijkheid.
We is het mogelijk een zandbak neer te zetten.
Jos Halsema vindt dat de MWV vorig jaar wat ruw met de optimisten is omgegaan.
Dit is al met ze besproken en moet dit jaar anders.
Cees Hos vind dat we, sinds de haven is uitgediept, slecht uit het water kunnen komen als we
er invallen, want er zijn geen trappen.
Cees wordt er op gewezen dat die er wel zijn en hij gaat op onderzoek uit.
Cees Dubbeld vraagt wat de teruggave van de ecotax vandaan komt. Hij ziet geen post waar
het eerst betaald is.
Het is een onderdeel wat in onze rekening van het NUON zit. Het verbond zorgt dat we dit
terug krijgen.
Wico vraagt of dit 100% is.
Het verbond maakt een schatting en vangt geld terug. Zij verdelen dit over de verenigingen
die hierom hebben gevraagd.
Arie de Vries vraagt wat de consequenties zijn als we het niet eens kunnen worden over het
huren van de haven.
We zijn het eens met de MWV en in grote lijnen ook met de gemeente. We moeten de rechten
en plichten goed regelen.
12. Hierna sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.
De secretaris.

Financieel jaaroverzicht 2004
Saldo vereniging op 01-01-2004:

53.826 €

Inkomsten vereniging

Uitgaven vereniging

Rente
Passanten
Kantine
Opleidingen
Evenementen / Wedstrijden
Contributie
Liggeld
Kraan / Slipway
Vastrecht walstroom
Verbruik walstroom
Surfplanken / botenstalling
Adm. kosten haven
Verkoop Centaur + FJ
Teruggave Ecotax
Diversen

2001 €
520 €
14055 €
4235 €
3808 €
9552 €
17360 €
2036 €
600 €
55 €
519 €
344 €
2050 €
630 €
693 €

Totaal inkomsten

58458 € Totaal uitgaven

Verschil uitgaven / inkomsten:
Saldo vereniging op 31-12-2004:

KNWV
Elektra / gas
Kantine
Opleidingen
Evenementen / Prijzen
Porto / drukkosten
Huur haven
Kraan / Slipway
Belastingen / heffingen
Water / telefoon
Verzekeringen
Diversen algemeen
Diversen onderhoud
Verbouwing keuken

3089 €
2270 €
9097 €
4055 €
2886 €
1810 €
11682 €
674 €
824 €
486 €
1450 €
2464 €
2598 €
3179 €

46564 €

+ 11894 €
65720 €

10-03-2005 Penningmeester WVA (P. Engel)

Werkdag
De voorjaarswerkdag is dit jaar op 23 april a.s. Zoals elk jaar staat de koffie om 9.00
uur klaar in het clubhuis. Het kan niet vaak genoeg worden gezegd, vele handen
maken licht werk. Aan het eind van de dag zal blijken of dit ook zo is.
Kunt u tijd vrijmaken, voelt u zich betrokken bij de vereniging, kom dan de 23ste.

Uit de oude doos

Koninginnerace 2005
De winter zit er weer op. Tijd voor een nieuw watersportseizoen.
Evenals voorgaande jaren wordt ons watersportseizoen geopend met de
Koninginnerace, welke uiteraard wordt gevaren op 30 april,
Koninginnedag, dit jaar op een zaterdag. Inschrijven kan via de website
www.wvamstelmeer.nl, telefonisch bij de wedstrijdcommissaris op 0624863089, of op de dag zelf, tussen 10.00 uur en 11.00 uur in
clubgebouw “De Aak”. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 voor éénmans
boten en € 3,50 voor meermansboten. De start is om 12.00 uur. Er wordt gevaren op de vaste
banen op het Amstelmeer. Bij inschrijving ontvangt u de banenkaart en de baanbeschrijving.
De prijsuitreiking is zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd. De wedstrijdcommissie
heeft weer gezorgd voor leuke prijzen.

Dinsdagavondzeilen
Vanaf dinsdagavond 3 mei 2005 wordt er weer elke week het dinsdagavondrondje gevaren.
De inschrijving is iedere dinsdagavond vanaf 18.30 uur in het clubgebouw “De Aak”. Het
inschrijfgeld bedraagt € 0,50 per boot. De start van het dinsdagavondrondje is om 19.30 uur
nabij de starttoren. Er wordt een rondje gevaren om de vaste wedstrijdboeien op het
Amstelmeer. Telkens wordt op de avond zelf bekeken welke boei(en) er moet(en) worden
overgeslagen en of de ronde bakboord of stuurboord wordt gevaren. Het bakboord of
stuurboord ronden van de boeien wordt kenbaar gemaakt met een rode of groene vlag nabij de
slipway. Na afloop van het rondje 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.

Trophywedstrijden
In het weekend van 11 en 12 juni 2005 wordt het Trophy zeilweekend gehouden. Aan dit
weekend kan deelgenomen worden door iedereen die het zeilen leuk vindt en ook wel eens
een weekend wil wedstrijdzeilen. In dit weekend worden 5 wedstrijden gevaren op de vaste
wedstrijdbanen van de WV Amstelmeer. De bedoeling is om de afzonderlijke wedstrijden
ongeveer 1 tot 1½ uur te laten duren. De 1e start op zaterdag is om 11.05 uur gepland.
Inschrijven voor dit weekend is mogelijk via de website van de watersportvereniging,
www.wvamstelmeer.nl, telefonisch op nummer 06-24863089 of vanaf vrijdagavond 10 juni
19.00 uur tot zaterdagmorgen 11 juni uiterlijk 9.30 uur in het clubgebouw “De Aak”.
Inschrijven via de website van de WVA heeft de voorkeur. Deelname aan dit weekend kost
bij voorinschrijving voor 1-mansboten € 7,50. Voor meermansboten € 10,00. Bij inschrijving
in het clubgebouw op vrijdagavond of zaterdagmorgen bedragen de kosten respectievelijk €
10,00 voor éénmansboten en € 12,50 voor meermansboten. Meer informatie staat op de
website van de WV Amstelmeer.

Aankondiging Amstelmeer Trophy wedstrijden
voor Kajuitjachten en Open zeilbotenop 11 en 12 juni 2005
De organiserende autoriteit bestaat uit de volgende verenigingen:
-het Watersportverbond
-de Watersport Vereniging Amstelmeer (WVA)

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

De reglementen
Op de wedstrijdserie zijn van toepassing de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals
vermeld als Watersportverbond bepaling in Appendix S van de Regels voor
Wedstrijdzeilen (behalve wanneer deze door de Lokale Wedstrijdbepalingen worden
gewijzigd) en de Lokale Wedstrijdbepalingen inclusief de daarbij horende bijlagen.
Inschrijvingen
Inschrijven dient te geschieden door invullen van het aanmeldingsformulier op de
website van de WV Amstelmeer (www.wvamstelmeer.nl) of door gebruikmaking van de
aanmeldingsmogelijkheden zoals omschreven in het clubblad van de WV Amstelmeer.
De vóórinschrijving sluit op donderdag 9 juni 2005.
Wedstrijdbepalingen
De voor het evenement geldende Lokale Wedstrijd Bepalingen (LWB) zijn beschikbaar
aan het loket van het wedstrijdcentrum van de WVA (gevestigd: De Haukes 2; 1778KD
Westerland) bij registratie op vrijdag 10 juni 2005 van 19.00 - 22.00 uur en op zaterdag
11 juni 2005 vanaf 09.30 uur.
De normale openingstijden van het wedstrijdcentrum zijn dagelijks van 09.00-19.00 uur.
Programma van de Wedstrijden
De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:
Datum
1e start
2e start
3e start
Zaterdag
11
z.s.m.
11.00 uur 14.00 uur
juni
Zondag 12 juni 10.00 uur 13.00 uur
Meer details betreffende het startrooster staan in de Lokale Wedstrijdbepalingen.
De baan
De wedstrijden zullen worden gezeild op vaste WVA banen. Er wordt naar gestreefd
iedere wedstrijd na ca. 1¼ uur te beëindigen.
Scoren
Het Bonus Punten Scoresysteem, regel A4 RvW, is van toepassing. Er zijn 5 wedstrijden
geprogrammeerd, waarvan 3 wedstrijden moeten worden voltooid om de serie geldig te
maken. Bij 5 scores wordt de slechtste score afgetrokken. Dit wijzigt regel A2 RvW en
regel 17 WB. Deelname is mogelijk voor Scherpe Kajuitjachten en Open Eenheidsklassen. Bij deelname van minimaal 3 boten van dezelfde klasse wordt die als aparte
klasse geteld.
Prijzen
Prijzen zullen worden toegekend aan ieder lid van de bemanning die de eerste, tweede of
derde plaats behaald heeft.
Kraan en trailerhelling
De WV Amstelmeer heeft de beschikking over een eigen kraan en slipway. Deelnemers
aan het evenement kunnen gratis gebruik maken van deze faciliteiten. De kraan wordt, na
een telefonische afspraak met de heer Lammert de Haan, 0227-591241, vanaf 12.30 uur
de dag voorafgaande aan het evenement en op de eerste dag van het evenement bediend.
Informatie
Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met: Wedstrijdsecretaris WVA, telefoon
0227-604089 of 06-24863089, e-mail: wedstrijden@wvamstelmeer.nl

Midzomer Havenwedstrijd.
Op dinsdagavond 21 juni 2005, op de langste dag van het jaar, wordt weer de midzomeravond
havenwedstrijd worden georganiseerd. Bij deze wedstrijd, die voor zowel de toer- als de
wedstrijdzeiler bedoeld is, moeten boeien gerond worden in of nabij de 4 havens aan het
Amstelmeer. De zeiler bepaalt zelf in welke volgorde hij de verschillende boeien zal ronden.
Na het ronden van een boei moet eerst de start/finishlijn weer worden gepasseerd alvorens de
volgende boei mag worden gerond. Dit maakt de wedstrijd enorm spannend, want je weet
nooit of je de goeie keus gemaakt hebt. Dat wordt pas na afloop duidelijk.
De wedstrijd wordt gestart vanaf de starttoren om 19.30 uur
Inschrijven kan via de website, maar kan ook op de betreffende dinsdag vanaf 18.15 uur tot
19.00 uur in clubgebouw "De Aak". Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 (€ 2,50 voor 1mansboten). De prijsuitreiking is zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd in het
clubgebouw. Wij vertrouwen erop dat de weergoden ons gunstig gestemd zijn en verwachten
dan ook veel deelnemers aan dit evenement. Graag tot ziens op dinsdagavond 21 juni.

Sloepenrace 2005
Voor de liefhebbers is het weer tijd om je op te geven voor de sloepenrace die ook dit jaar
weer zal worden georganiseerd door de Marine Watersportvereniging. In het weekend van 18
en 19 juni zullen de watersportverenigingen uit de Noordkop weer strijd leveren om de eer de
beste ploeg in de sloepen te zijn. Ook onze vereniging zal haar uiterste best doen om weer
goed uit de strijd te komen. We streven ernaar om net als in voorgaande jaren ook weer een
damesteam aan de start te krijgen.
Er zijn twee vaste bemanningsleden, namelijk de schipper en de bootsman, deze worden door
het bestuur aangewezen. Als u zich aanmeldt geef dan op welke dag u beschikbaar bent. Als
er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen in de sloep, dan zal een zaterdag en een zondagploeg
worden geformeerd. Wilt u mee doen dan dient u vóór 1 juni a.s. het onderstaande
antwoordstrookje ingevuld te zenden aan Jan Bethbeder. E-mail geniet de voorkeur!

Naam .
Adres: .............................................................................
Telefoonnr . .............................
Geeft zich op als deelnemer aan de sloepenrace voor 18 en/of 19 juni*
(*doorhalen wat niet van toepassing is)
Jan Bethbeder, Dorsmolen 7, 1771PA Wieringerwerf
wedstrijden@wvamstelmeer.nl

Jeugdtrainingen 4-4-14 wedstrijden
Mij werd door de redactie gevraagd iets over de 4-4-14 wedstrijden te schrijven, in de hoop
dat dat “de vonk zou doen overspringen”. Nu zijn er afgelopen jaar al een aantal artikeltjes
gepubliceerd over het begrip “4-4-14 wedstrijden”, dus dat behoeft verder geen uitleg meer.
Veel meer tot de verbeelding van onze zeilende jeugd, en degenen die dat nog moeten
worden, zullen de ervaringen van de kinderen zelf spreken. Ik heb daarom gevraagd aan de
kinderen die er afgelopen jaar aan hebben deel genomen om eens op papier te zetten waarom
zij deze manier van zeilen zo leuk vinden. Heronder volgen alvast twee verhaaltjes.
Hoi, ik ben Joost, en ik ben 13 jaar vorig jaar was er voor het eerst 4-4-14 zeilen en ik
doe daar ook aan mee.
Eerst zat ik gewoon op zeilles voor CWO 1 en 2 daarna had ik zin om nog meer te leren
en ging ik op wedstrijd zeilen. Voor het 4-4-14 zeilen oefenen we elke donderdag, dat is
vet leuk, je leert er goed starten maar we zijn ook vaak aan het geinen dan binden we de
bootjes aan elkaar, en proberen we zonder handen te zeilen.
Het is jammer dat we maar met een klein groepje zijn, hoe meer boten hoe spannender
het is.
Ik wil dit jaar weer meedoen omdat je dan ook tegen kinderen van andere verenigingen
zeil, en kun je de trucjes van hun afkijken en het is vet lachen als er iets gigantisch fout
gaat maar liever ben ik dat niet zelf. Ook kan je vrienden maken omdat je elkaar weer
tegenkom bij een wedstrijd en op MSN .

---0000---

Ik heb het afgelopen jaar op donderdagavond in een optimist gevaren. Mijn vader was
ook vaak mee en die ging in de volgboot.
We hebben veel dingen geleerd: hoe de start moest, tips hoe je het snelst kon varen.
We hebben wedstrijdjes onderling gedaan.
We hebben ook echte wedstrijden gedaan. Tegen andere ploegen, op ander water. Ik heb
2x mee gedaan. de wedstrijd op het Amstelmeer ging best wel goed. Ik werd 2e en de
laatste wedstrijd was in Medeblik. Ik was eerst reserve maar gelukkig mocht ik later
meedoen.
Ik vond het heel leuk om met veel kinderen te zeilen.
We deden het samen met de Marineclub. Ik heb veel andere kinderen leren kennen - er
was er een die eigenlijk steeds won. Die moesten niet wisselen en wij moesten van Jan
om de beurt.
Nu ben ik bijna 14 jaar en ik vind dat ik te groot ben om in een Optimist te varen. Ik
hoop dat ik evengoed nog kan blijven varen want ik heb veel plezier gehad en ik heb best
goed leren zeilen.
groeten van Rick Meskers

---0000---

Als laatste nog een update van Nol Twigt, dé promotor van het 4-4-14 systeem vanaf het
prille begin. Zoals jullie kunnen lezen wordt er nog steeds hard gewerkt om geschikte boten
op een zo goedkoop mogelijke manier aan te kunnen bieden aan de jeugdige zeilers; ze
groeien snel uit de Optimist, en de WV Amstelmeer heeft op dit moment niet geen alternatief.
Maar we zitten niet stil…
Beste Zeilvrienden,
Even een mailtje om te vertellen dat www.4-4-14-zeilen.nl in de lucht is.
Met meteen ook goed nieuws over sponsors.

Nog geen botensponsors, helaas, maar wel prijzen!

Het idee van Gul is een prijzengrabbelton te maken, met daarin allerlei kleine Gul
artikelen: handschoenen, tassen en ik weet niet wat nog meer.
Mijn voorstel is om aan het eind van elke wedstrijddag natuurlijk de nummers 1, 2 en 3
te laten grabbelen en verder via loting nog een zeiler van elke vereniging.
Misschien is het een leuk idee als degene die gegrabbeld heeft zijn prijs, als hij hem niet
leuk vindt, één keer terug mag doen en opnieuw grabbelen.
En verder mogen de kinderen natuurlijk met elkaar ruilen, als ze dat willen.
Met de boten gaat het allemaal niet zo vlot, al zijn er wel vorderingen te melden.
Het ziet er naar uit dat we komend seizoen in Hoorn 2 Feva's krijgen.

De boten blijven eigendom van importeur Aquavitesse, die verwacht dat hij de boten na
een jaar gebruik ongeveer voor zijn inkoopprijs kan doorverkopen op de tweede hands
markt. We betalen dan nog wel een klein bedrag om eventuele gebruikschade te kunnen
vergoeden.
Ik zou het leuk vinden om op dezelfde basis meteen alle Feva's voor een
4-4-14 circuit te regelen, maar dat kan pas als we een financier vinden.
Aquavitesse kan/wil zelf maar 5 Feva's financieren, waarvan er 3 gebruikt worden voor
promotie bij verenigingen. Deze 3 Feva's komen op een trailer te staan. Iedere
vereniging kan een aanvraag indienen om ze op een bepaalde dag te gebruiken,
uiteraard met het doel kinderen en bestuursleden enthousiast te krijgen.
En verder is het de bedoeling dat alle 5 Feva's meedoen aan de twee 'grote'
Feva evenementen dit jaar:
het kampioenschap van Nederland tijdens de Opstapdagen op 4-5 juni
de Eurocup, die met waarschijnlijk ca. 50 internationale Feva's in Hoorn wordt gezeild op
24-27 juli.
Nu Marine Company (=Gul) de Zoom8 gaat importeren, kunnen we proberen om op
eenzelfde basis als met de Feva ook een aantal Zooms bij de 4-4-14 verenigingen te
krijgen.
Dit importeurschap is nog erg vers, dus of het lukt moeten we nog even afwachten.
Ik denk dat het een goed uitgangspunt is als wij als vereniging op deze manier zonder
sponsorverplichtingen de jeugd de goede boten kunnen aanbieden.
In sponsoring gaat namelijk gauw heel veel tijd zitten, die we dan dus weer niet kunnen
besteden aan met kinderen op het water zijn.
Nol Twigt

…wordt vervolgd!
Jan Bethbeder

Pinkstertoertocht 2005
Nog eventjes en het is weer Pinksteren. Het valt vroeg dit jaar, namelijk op 15 en 16 mei. Dit
betekent dat onze Pinkstertoertocht op 14, 15 en 16 mei plaatsvindt.
Vrijdagavond is in het clubhuis De Aak de briefing. In gezamenlijk overleg wordt dan
besloten waar we met z’n allen naar toe gaan. Een en ander hangt uiteraard af van het weer.
Vorig jaar zijn we met een flink aantal boten naar Den Helder geweest, waar we te gast waren
bij de Marine Watersportvereniging.
Lekker zeilen op het Marsdiep of de stad in, Fort Kijkduin bezocht en Cape Holland met een
bezoek vereerd. Met z’n allen naar het Chinese Waterrestaurant. Het is allemaal gedaan.
Misschien wordt het dit jaar Den Oever of het Alkmaardermeer, wie het weet mag het zeggen.
Dus zeilers en motorbootvaarders houd dit Pinksterweekend vrij.
We rekenen op een grote opkomst. Voor aanmelden of informatie kunt bij één van de
redactieleden terecht.

De WVA op 16 april 40 jaar bestaat
23 april de werkdag is en vele handen licht werk maken
Er ’s avonds een spetterende feestavond is
Er voor levende muziek gezorgd wordt
Wij dus alle leden in het clubhuis verwachten
Sjoerd de PR heeft overgedragen aan Cees Dubbeld
Alle nieuwtjes bij Cees welkom zijn, zoals wedstrijdverslagen
en tewaterlatingen
De haven al weer aardig “vol” begint te lopen
Gerard Schalkwijk voorlopig kan fluiten naar zijn boot
Theo Souren het dinsdagavondzeilen ziet als “zijn boot even uitlaten”
Alle vrouwelijke cursisten geslaagd zijn voor het vaarbewijs
Enkele mannen op 16 april voor de herkansing gaan
In 1990 er ook al wist- je -datjes waren
In 1980 de ballotagecommissie opgeheven werd
Je toen zomaar lid kon worden van de WVA
Het lidmaatschap in 1969 fl 15,- bedroeg
In 1973 een nachtzeilwedstrijd werd georganiseerd
Het lidmaatschap in 1974 werd verhoogd naar fl 30,Pas in 1978 er telefoon en een bierpomp in het clubhuis kwam
Het eerste echte clubblad in november 1979 verscheen
Ook in dat jaar een loterij voor de aanschaf van een bb motor werd gehouden
De loten hiervoor maar fl 1,- kostten en de prijzen de moeite waard waren
Elly Boeschoten in 1984 ook al in de redactie zat
Het lidmaatschap in 1978 weer verhoogd werd ( fl 40,-)
Op 26 juli 1986 vergaderd werd over een nieuw clubhuis
Op 21 augustus 1986 het voormalige kantoor gemeentewerken aan de WVA werd verkocht
Dit op 27 september 1986 als clubhuis werd neergezet
Op 14 november de officiele opening was
In de volgende krant weer meer wist-je-datjes verschijnen

Wilt u helpen als vrijwilliger en heeft u dit formulier nog niet gehad of bent u het
vergeten in te vullen, het kan nog steeds.

Maak het rondje zwart wat van toepassing is, meerdere rondjes mag natuurlijk ook.
Omcirkel de datum dat we op je inzet kunnen rekenen.
Voorkeur om mee te draaien in ons clubhuis “De Aak”.
0 Tijdens een evenement 0 ’s morgens, 0 ’s middags, 0 ’s avonds, 0 anders n.l. ….
Koninginnerace 30 april
Amstelmeer Trophy 11 en 12 juni
Sloepenrace 18 en 19 juni
ONK Olympiajollen 14, 15, 16 en 17 juli
Open clubkampioenschappen 20 en 21 augustus
Centaurwedstrijden 10 en 11 september
Palingrace 18 september
De overige weekenden n.l.
2, 3, 9, 10, 23, 24, 30 en 31 juli,
6, 7, 13, 14, 27 en 28 augustus en
3 en 4 september van 15.00 – 19.00 uur
Omdat er zeer veel passanten komen op 20 mei is het clubhuis zaterdagavond 20 mei en
zondagochtend 21 mei geopend.
Op 28 mei is het clubhuis ’s middags open i.v.m. jeugdwedstrijden.
Daarnaast zijn er een aantal klussen op de haven die moeten worden gedaan, o.a.
schoonhouden van de buitenkant clubhuis, onderhoud terras en berm, kleine herstel- en
schilderwerkzaamheden e.d.
Bent u bereid daar aan mee te werken:
0 ja – 0 door de weeks
0 in het weekend
0 nee
Naam: ……………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………….
Tel…………………………………… E-mail…………………………………………….

Dit formulier retourneren aan Virginia Stam, Heldersestraat 16, 1777 BD Hippolytushoef, tel.
0227-592559 E-mail wstam077@freeler.nl of Agnes Dubbeld, Stationsweg 13, 1741 GW
Schagen, tel. 0224-296783 E-mail cdubbeld@quicknet.nl

40 jaar Watersportvereniging Amstelmeer
een greep uit de historie

De toekomst van de vereniging……….

Interview
16 April 2005 bestaat de WVA 40 jaar. Om deze reden wijken wij af van ons ‘systeem’.
16 maart 2005, om ±13.30 uur, zwaait Frits Koopmans gastvrij de achterdeur open aan de
Beltstraat 61 te Hippolytushoef. In de gezellige zonnige woonkeuken schuiven wij bij Leny
en Frits Koopmans aan de hoge tafel. Frits is vanaf het begin lid van de WVA en bij de
oprichting hiervan betrokken geweest. Koffie en thee worden ingeschonken geserveerd met
heerlijke, door Leny zelf gebakken appelcake met slagroom.
Frits is niet op de hoogte van het
haven gebeuren. Waarschijnlijk door
een foutieve postcode is het laatste
clubblad niet ontvangen. Door de
jaren heen zijn ze wel lid gebleven
voor de ligplaats, maar niet voor de
vereniging. Er wordt wat ‘ouds’ uit
de sloot gehaald, maar het wordt niet
opgerakeld. Destijds is Frits, doordat
hij zich niet kon verenigen met
bepaalde zaken en teleurgesteld werd
in diverse personen, opgestapt uit het
WVA vereningsleven.
Jammer dat dit heeft plaats
gevonden. Maar het voelt goed als Frits vertelt dat hij zelf heeft ontdekt dat het op de haven
de laatste jaren gezelliger wordt.
Toch komt Frits er niet onderuit! Híj was één van de oprichters van de Watersportvereniging
Amstelmeer. Híj weet als geen ander hoe dat tot stand is gekomen. En… híj gaat
vertellen…Al gauw zitten we in het verleden: Ik was toen het vijfde bootje op het
Amstelmeer.
Na de aanleg van ‘de Korte Afsluitdijk’ begon Jaap Noorden begin jaren zestig een jachtwerf
en –haven. Op deze locatie staat nu het appartementen complex ‘Aemstelsigt’. Hier is nu nog
steeds een haventje. Bij Jaap kocht ik mijn eerste boot, een 16m², met tweedehands katoenen
zeilen. Als het ‘effe’ waaide konden de zeilen mee naar huis worden genomen. Om thuis
onder de naaimachine door gehaald te worden. Een jaar later kocht ik dacron zeilen, wat al
heel bijzonder was, doek dat zo kraakte. In de haven van Jaap Noorden had ik een ligplaats.
Er werd wat liggeld gevraagd en er lagen ook wat motorbootjes.
De Haukes was toen al een haven zoals die nu is. Langs de kant lagen toen een paar bootjes
en wat werkschepen. Met de andere 4 zeilbootjes zeilden we wel eens wat.
‘Het’ kwam in de praat dat we wel eens een clubje konden oprichten. Een ‘oprichtingsadvertentie’ verscheen in de Wieringermeerbode en in de Wieringer Courant. In het paviljoen
aan het Lutjestrand kwamen we bij elkaar; totaal 12 mannen: de Watersportvereniging
Amstelmeer werd opgericht. Tijdens de oprichtingsvergadering werd er een bestuur benoemd
om wat zaken te regelen. Jaap Noorden werd voorzitter, wie de penningmeester werd weet ik
niet meer. Hiltjo van Eerden was ook aanwezig, eveneens Dhr. Koen. Hij lag met zijn boot in
De Haukeshaven. Mijn persoontje werd secretaris. Van het ‘club’ gebeuren hadden we nog
weinig kaas gegeten.
In de jaren ’60 -’65 begon het te groeien. Er kwamen meer boten op het Amstelmeer. In de
oude haven op de Haukes ging Rijkswaterstaat hiervoor boxen plaatsen (‘veel te smal’) en
damwanden slaan. De Haukeshaven kreeg gezicht.
Via mijn werk, het PEN, kwam ik er achter dat er particuliere belangstelling was om de haven
op de Haukes over te nemen van Rijkswaterstaat. Dit wilden we voorkomen. Met een man of

wat zijn we naar Rijkswaterstaat gegaan voor een gesprek. De rayonchef van RWS was
content met onze belangstelling voor de haven en zegde ons zijn medewerking toe. Hij
vertelde ons dat, als je op de haven eigendommen hebt, ze je niet zomaar weg kunnen sturen;
‘Zorg voor een clubhuis, zodat je dan kan blijven zitten’, was zijn advies. De WVA bestond
toen al een jaar of tien (±1975).
Met aannemer Ab Portegijs gingen we naar Slootdorp. Hier stond een houten ‘noodwinkel’ te
koop. Voor f 3000, -- werd deze eigendom van de WVA. Op de huidige WVA locatie kon het
clubhuis niet worden geplaatst, omdat RWS daar bezig was met het opkappen van de haven.
Het ‘clubhuis’ werd op een braakliggende, bestaande betonplaat geplaatst waar nu de Marine
Watersportvereniging is gevestigd. Een deel van de haven is door de vereniging van RWS
gepacht; ‘de hele haven werd te veel’.
Het werd min of meer zo gesteld dat de ligplaatsen bestemd waren voor de mensen die boven
de lijn Alkmaar woonden. Toen er nog geen boxen waren lagen er pooiers langs de kant van
de haven. Ze kwamen uit Amsterdam en Den Haag. Drank en drukte namen ze mee. De
politie kon hier niets tegen doen. Het was een vrije haven er werd geen vereniging- of liggeld
gevraagd. Totdat de WVA pacht moest gaan afdragen. Toen ook deze lieden moesten betalen
voor de ligplaatsen, waren ze snel verdwenen.
We gaan terug naar de begin tijd van de WVA. Het wedstrijd zeilen…
De wedstrijden voor de 16m², werden georganiseerd vanaf het dammetje “ Skuuthoorn”. Als
het regende schuilden de wedstrijdleiders onder een, door met vier palen gesteund, stuk zeil.
Het idee van een starttoren werd toen geboren. Deze werd vrij vlug geplaatst op “Skuuthoorn”
en is met renteloze aandelen gefinancierd.
Het dammetje was destijds aangelegd om de stroming te breken voor Wieringen, toen
Wieringen nog een eiland was. Tijdens de winter (donker), slecht weer en mist werd er aan
het eind van “ Skuuthoorn” een vuur gestookt. Dit was een baken voor de scheepvaart.
Frits heeft jarenlang een bestuursfunctie bekleed en ook nog een aantal jaren zitting gehad in
de haven commissie.
Begin jaren tachtig verhuisde de WVA naar de huidige locatie de Haukes 2 te Westerland
(aan de overkant van de MWV).
Vraag: Wanneer en waar zijn Frits en Leny geboren?
Frits is Wieringer van geboorte: 24 maart 1934. Het huis dat Frits en Leny nu bewonen is
door zijn opa in 1899 neergezet. Opa was visserman, hij bezat een Wieringer Aak, de WR48.
Opa ging maandag ’s ochtends lopend naar de haven op de Haukes en kwam vrijdags weer
terug. Hij viste met netten op de Zuiderzee daar waar nu de Wieringermeer is en op de
Waddenzee vooral op wier. Onder water, met aan elkaar gemonteerde seizen, werd het wier
gemaaid. Het gemaaide wier werd op de boot geladen en aan land gebracht. Hier werd het in
een sloot gekwakt om te spoelen en te ontzouten. Daarna werd het gedroogd en geperst. Het
gedroogde wier werd verkocht. Men gebruikte het o.a. als matras vulling en voor dijk
ophoging. Met het komen van ‘de Korte Afsluitdijk’ verdwenen de wiervelden.
De Aak werd verkocht en een kleine boot aangeschaft. Er werd gevist op ’t Wad met kleine
fuiken, botnetjes en hoeklijntjes. Hier is Frits, als kind zijnde, vaak met mee geweest.
De vader van Frits is van Friesche kom af. Is hier gekomen als ijzervlechter, tijdens de
Zuiderzeewerken bij de bouw van de Afsluitdijk. Vader vond moeder en ze zijn hier op
Wieringen getrouwd. Frits heeft kleuter- en lagere school doorlopen. De Ambachtsschool
werd in Den Helder bezocht. ’s Zomers met de fiets, ’s winters met de bus. De eerste 4 ½ jaar
heb ik bij een particulier elektra bedrijf gewerkt. Daarna in militaire dienst. Op Wieringen
werd er bij het PEN een rayonmonteur gevraagd. Bij deze werkgever heb ik na mijn diensttijd
36 jaar gewerkt. Ik zit nu in de AOW!
Leny is op 17-6-1936 geboren aan de Hollebalg. Dit is een buurtschap tussen Westerland en
Hippolytushoef. Kleuter- en lagere school doorlopen en daarna de VGLO (voortgezet lager

onderwijs). In de volksmond noemde men dat vroeger de 7e en 8e klas. Hierna heb ik heel kort
bij anderen in de huishouding gewerkt. Mijn moeder werd heel erg ziek en ik werd toen thuis
gehouden.
Vraag: Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
Ik kende Frits al vanaf mijn jeugd. Frits had zijn werkplaats naast de werkplaats van mijn
vader. In 1975 ontdekten wij elkaar, ik had al twee kinderen, een zoon en een dochter. In 1981
zijn wij gaan samen wonen en in 1989 getrouwd. We hebben vier kleindochters. Diverse
zelfgemaakte werkjes van deze vier hangen in de keuken.
Ondertussen is het watersport verleden van Frits en Leny al diverse keren voorbij gekomen.
De eerste zelf gebouwde boot van Frits was een 16m². ‘Het was de eerste gemeten boot op het
meer’. Heb er een jaar of 5-6 mee gevaren en toen weer verkocht.
Onafhankelijk van elkaar werden er in ’73-’74 op Wieringen vijf Schouwen gebouwd. Te
weten: Alle Roorda, Wil Wigbout, Fred van der Steeg, Dirk Havenkorn en Frits Koopmans.
Het kale casco van Frits, werd bij de werf Blok in Bovenkarspel aangekocht en bij Molenaar
afgebouwd. Molenaar had net een loods neergezet, waar ik voor een paar jaar in kon om mijn
boot af te bouwen. De eerste jaren hebben Frits en Leny samen met Wil Wigbout, Wil
Kaandorp en de gezinnen vakanties doorgebracht op de platbodems. En heel veel plezier
gehad. Er is van deze tijd het één en ander op film vastgelegd!
Frits loopt even van tafel weg om met het model, van ‘de Skuut’ (1 op 10) terug te komen.
Schitterend! Frits vertelt dat hij er afgelopen winter mee is begonnen, nadat hij eerst een
poppenhuis voor zijn kleindochters had gemaakt. Eigenlijk had Frits vorige winter met het
model willen beginnen, maar zijn gezondheid liet het toen niet toe.
Er waren geen bestaande tekeningen van ‘de Skuut’, waardoor Frits alles zelf terug moest
tekenen.
Vraag: Hebben jullie nooit het idee gehad om te stoppen met zeilen en te kiezen voor een motorboot?

Nee! Een polyesther bootje zeilt
natuurlijk makkelijker; fokje
eruit en je gaat vanzelf’.
Je wordt wel ouder. Met een
platbodem heb je veel meer
werk.
Het
zeilen
wordt
zwaarder; zwaarden ophalen,
zeil omgooien. Er zitten geen
lieren op je moet het allemaal
zelf doen. Het grootzeil heeft
24m² en de fok 13-14m² doek
oppervlakte; Met windkracht 6
stuift het er door! De lengte is
8,5m en de diepgang is 75cm.
Doordat je weinig diepgang
hebt kan je ‘bijna’ overal komen. Leny is er ook gek van. Over het IJsselmeer naar Friesland.
Ik vaar nu niet meer alleen over. In Friesland worden we opgehaald, onze auto blijft hier
staan. Thuis spul opladen en dan gaan we voor een week of zeven door Friesland en de kop
van Overijsel zeilen. Er is geen navigatie apparatuur, geen GPS en geen kompas aan boord.
Wel een marifoon. Als het slecht weer is varen we niet uit. De vouwfietsen gaan mee aan
boord. Om de tuin een beetje te onderhouden gaan we na een week of wat weer eventjes terug
naar Hippo. Half juli zorgen we ervoor dat we uit Friesland zijn, het begint dan druk te
worden.
In augustus zoeken we, voor een week of drie, de Randmeren op. We zijn ook lid van de
WSV Westwal in Diemen. Met de komst van de euro werd bij deze vereniging de contributie
verlaagd van f 12,-- naar € 5,--!!! Frits laat lachend de accept giro zien.

Vraag: Hebben jullie nog andere hobby’s?
Tuineren? Cees wijst op de mooie tuin.
Nee, tuinieren is geen hobby voor ons. Het is een noodzakelijk kwaad! De groenten tuin heeft
wel zo zijn voordeel. Bij de kinderen is altijd wel wat te doen. En de boot geeft ook veel
werk. Op dit moment ligt de boot bij ‘de Molen’. Eigenlijk wil ik hem 2 april te water hebben.
Er moet nog wat gelakt worden, maar daarvoor was het tot op heden te koud voor.
Frits blijkt een zomermens te zijn, Leny vindt alle seizoenen wel wat hebben.
Vraag; Wat is jullie idee over het Wieringer Randmeer?
Frits; Eerst enthousiast. Gewoon Randmeer, bij Den Oever eruit met een gewone beweegbare
brug. Ik ben 71 dus zal ik zal het wel niet meer overheen varen voordat het klaar is. Voor de
jongere generatie zal het prachtig zijn.
Maar met de nieuwe plannen? ‘Faliekant tegen’. Friesland zal het nooit worden, daar doet
men ontzettend veel voor de watersport. De gemeente Wieringen, de Wieringenmeer en het
Hoogheemraadschap moet eerst wat meer feeling krijgen met de watersporters. Er wordt
slordig om gesprongen met het huidige Amstelmeer; Oostpunt waar kleileem is gestort.
Voorheen kon je daar lekker in ‘het lauwtje’ liggen onder de bomen, nu zijn die bomen daar
dood. Leny heeft toen der tijd n.a.v. een prijsvraag (over het Euro Parlement ) een prijs
gewonnen, met de winnaars en andere afgevaardigden zijn we met een bus naar Brussel af
gereisd. Daar zijn we in gesprek geraakt met Dhr. Bartho Pronk van het CDA, afdeling
ruimtelijke ordening. Wij hebben hem een tegen uitnodiging aangeboden. Per fiets hebben we
hem Wieringen laten zien, zodat hij kon aanschouwen wat wij voor ogen hadden.
15.30 uur. We nemen afscheid. Voorbij de voordeur: géén bel, géén klink!
“Je wordt hier van de stoep afgereden”! Uit de brievenbus hangt wat folder werk….
Interview afgenomAn door Cees Dubbeld en Hannie Meskers.

TE KOOP
Uitstekend onderhouden Bruijsvlet met
achterkajuit, stalen romp multi knikspant: 9.50 x
3.25 x 1.00 meter Peugeot Diesel 60 PK, 4
accu’s, boegschroef, onderwaterschip 2001
gestraald (epoxy-behandeld), 2 nieuwe RVS
watertanks (100 en 200 liter p/stuk). 5 - 7
persoonsslaapplaatsen, mahonie inbouw, RVS
keukenblok met thermisch 2-pits gastoestel,
massief teakhouten vloeren, een grote kuip met
teakhouten banken, veel opbergruimte, apart
toiletruimte, zomertent (2004). Veel extra's: stuur e-mail voor meer informatie naar
kj.budde@quicknet.nl.
Eventueel ligplaats ter overname bij Amstelmeer. Veel privacy door privé vlot naast
de boot (dubbele ligplaats).
Vraagprijs: 55.000 euro
tel. 06-21267043

Agenda 2005
zaterdag 23 april

zaterdag 30 april

werkdag,
aanvang 09.00 uur
Feestavond
in De Aak, aanvang 20.00 uur
Koninginnerace

dinsdag 3 mei

aanvang dinsdagavondzeilen, start 19.30 uur

za/zo/ma 14, 15 en 16 mei

Pinkstertoertocht

za/zo 11 en 12 juni

Amstelmeer Trophy

za/zo 18 en 19 juni

Sloepenwedstrijden

dinsdag 21 juni

Havenwedstrijd

do/zo 14 t/m 17 juli

ONK Olympiajollen

za/zo 20 en 21 augustus

Open Clubkampioenschappen

za/zo 3 en 4 september

Sluitingswedstrijden MWV

za/zo 10 en 11 september

MWV-WVA centaurwedstrijden

zondag 18 september

Palingrace

zaterdag 8 oktober

Feestavond

dinsdag 18 oktober

Najaarsvergadering

zaterdag22 oktober

Mosselavond

zaterdag 23 april

Copy voor de volgende krant inleveren vóór 5 juni a.s. bij één van de redactieleden

