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Terwijl ik zit te typen is het buiten stralend weer. Je zou zeggen dat zit goed, maar het is
winter en met een vleugje weemoed denk ik terug aan de echte winters met sneeuw en ijs.
Op het Amstelmeer kon je schaatsen en ijszeilen. In mijn gedachten is dat toch nog niet zo
heel lang geleden, natuurlijk wel in de vorige eeuw. Nu klinkt dat langer geleden als het is,
maar een telefoontje gaf uitkomst. 10 jaar geleden was het meer helemaal dichtgevroren, werd
er geschaatst en een enkele ijszeiler kon zijn hart ophalen. Nu komt het woord “ijszeilen”
meer in de buurt van zeilen onder het genot van een ijsje. Dit alles is mede de reden dat het
zeilseizoen wat uitgerekt kan worden. Het begint natuurlijk wel met de Koninginnerace, maar
de Palingrace is dit jaar wat later zoals in de vooruitblik op het komende wedstrijdzeizoen van
Jan is te lezen. Om dit allemaal vlekkeloos te laten verlopen zijn er veel vrijwilligers nodig op
het water en in het clubhuis. Er is daarom in dit clubblad een formulier te vinden waarmee u
zich als vrijwilliger kunt aanmelden. Voor computeraars kan het ook via de site van de WVA.
Denk er eens over na wat u voor de vereniging kunt betekenen en vul het formulier in.
Wat hebben we meer te bieden in dit clubblad. Veel, want na het gebruikelijke voorwoord van
de vice-voorzitter vindt u het jaarverslag 2006, de notulen van de extra ledenvergadering van
7 februari j.l., die uiterst succesvol is verlopen. Onze reizende reporters Hanny en Cees
hebben weer een slachtoffer weten te vinden voor hun interview. Het zijn deze keer Michiel
en Jansje Lok, 2 bezige bijen, die heel wat afreizen. Dat ze nog tijd hebben om te zeilen is een
wonder.
We kunnen elkaar voor het zomerseizoen nog diverse keren treffen in het clubhuis bij enkele
gelegenheden, n.l. op 13 maart bij de algemene ledenvergadering, op 21 maart is er een avond
die wordt verzorgd door Jansje Lok, waarbij ze haar belevenissen uit Verweggistan met ons
gaat delen en op 10 april is Eric Mehlbaum weer gestrikt om ons op de hoogte te brengen en
houden van de reglementen bij het wedstrijdzeilen. Voorafgaand aan deze avond is de
bespreking van de SW cijfers. U heeft hierop slechts een maal per jaar invloed, laat die kans
niet lopen.
Met berichten van de havencommissie, wist u datjes en de agenda bent u weer geinformeerd.
Als extra wordt elk jaar de nieuwe ledenlijst bij het eerste clubblad gevoegd, dus geen gezoek
in telefoonboeken, maar gewoon even de ledenlijst raadplegen en u heeft uw informatie.
Vers van de pers is toch wel dat er op het ogenblik heel hard wordt gewerkt aan de haven.
De Postbootsteiger is bijna helemaal vernieuwd. Cees en ik konden nog niet op de plek van
onze boot komen, maar ze gaan ongetwijfeld verder. Wij zijn al jaren zeer gelukkig met de
bijna laatste plek aan de steiger. Een fraai uitzicht over beide havens is ons deel, maar wij
hebben begrepen dat daar dit jaar een eind aan gaat komen.
We kwamen Andele de Zwart tegen op de haven en deze meldde ons dat hij onze buurman
wou worden. Nu is de boot van Andele een paar meter langer, dus weg prachtig uitzicht.
We overwegen nu of een kraaienest in de mast uitkomst voor dit ongemak zal brengen, maar
beseffen dat aan al het goede eens een eind komt.
Agnes Dubbeld-Klinkenberg

Copy voor de volgende krant vóór 3 april a.s. inleveren bij de redactie

VANUIT DE PREEKSTOEL
Beste watersportvrienden.
De tijd gaat snel. Wanneer je je boot in het najaar uit het water haalt denk je: hoe kom ik die
winter door.
Maar voordat je het weet moet je al weer hard aan het werk om hem weer op tijd klaar te
hebben voor het nieuwe vaarseizoen. Ik ben vorige week naar tentoonstelling “DE BOOT” in
Leeuwarden geweest en dan kom je toch weer in de stemming. Dus volgende week snel aan
het lakken en poetsen, want over 2 maanden moet hij er weer in.
De tijd gaat snel. Dat geld ook als je in het bestuur gaat zitten. Je denkt dan 3 jaar, dat is een
eind. Maar ook dat is weer snel voorbij. Mijn periode zit er op en ik heb besloten om er niet
nog een termijn er aan vast te knopen.
Dit heeft ook weer met tijd te maken. Want in een bestuur zitten kost tijd. Tijd die ik nu weer
aan andere dingen wil besteden. (zie interview)
Ik heb het een leuke periode gevonden, weer veel dingen meegemaakt en je leert er ook weer
van.
De extra ledenvergadering heeft gelukkig opgeleverd wat we er van gewacht hadden. We
hebben 4 kandidaten voor het bestuur en dat is een mooi resultaat. Ik wens de nieuwe
bestuursleden veel succes met het uitvoeren van hun taak.
Ik wil vanaf deze plek mijn mede bestuursleden bedanken voor de leuke tijd die ik samen met
hun in het bestuur heb gezeten.
De agenda van de voorjaarsvergadering staat ook in dit clubblad, ik nodig u uit om mee te
komen praten in ons clubhuis op dinsdag 13 maart a.s.
Dit was mijn laatste stukje “Vanuit de preekstoel”, ik geef de pen door aan mijn opvolger en
wens hem veel succes toe.
Michiel Lok
Vice -voorzitter

Het bestuur van de Watersport Vereniging Amstelmeer nodigt u uit tot het bijwonen
van de voorjaarsvergadering, welke gehouden zal worden gehouden op

DINSDAG 13 MAART A.S. OM 20:00 IN HET CLUBHUIS DE AAK
AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen najaarsvergadering ( zie clubblad nr.5 - dec. 2006)
4. Notulen extra leden vergadering 7 feb. 2007 ( elders in dit clubblad )
5. Jaarverslag 2006 (elders in dit clubblad)
6. Financieel verslag
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Verkiezing kascontrolecommissie
9. Vaststelling zomerprogramma
10. Voortgang haven
11. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Kees van Silfhout en Michiel Lok.
Tussentijds afgetreden: Sil Zijm.
Kandidaten die zich gemeld hebben zijn:Theo Souren, Rob van Altena,
Marian Eeken en Sjaak Meskers.
Kandidaten kunnen zich tot 2 dagen voor de vergadering melden bij
het bestuur.
12. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
13. Sluiting.

Notulen van de extra algemene ledenvergadering,
gehouden op 7 februari 2007

AGENDA
1. Werving bestuursleden.
De vice voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de extra ledenvergadering.
Hij zet uiteen dat het invullen van de bestuursplaatsen grote problemen lijkt op te leveren en
het bestuur daarom heeft besloten dit met de leden te delen om zo gezamenlijk tot een
oplossing te komen. Het voorzitterschap is nog steeds vacant en sinds kort heeft de vereniging
ook geen secretaris. Met de voorjaarsvergadering treden Cees van Silfhout en Michiel Lok af
en zijn niet herkiesbaar.
Voor deze vergadering hebben 2 leden kenbaar gemaakt zich kandidaat te stellen voor het
bestuur, n.l. Rob van Altena, die bereid is de werkzaamheden van Cees van Silfhout over te
nemen en Theo Souren.
Het bestuur zoekt nog iemand voor de commissie zeilopleidingen en het secretariaat, waarbij
vooral ook een beroep op de aanwezig dames wordt gedaan.
Het woord is aan de leden, maar er volgt toch wel een grote stilte, wat Peter Engel de
opmerking ontlokt dat we niet eerder naar huis kunnen voor het probleem is opgelost.
Vervolgens breekt Theo nog een lans om zitting te nemen in het bestuur.
Het vorenstaande heeft tot resultaat dat Marjan Eeken informatie vraagt over de inhoud van
het secretariaatswerk en de tijdsduur daarvan. Nadat hier een toelichting op is gegeven is
Marjan bereid zich kandidaat te stellen voor de functie van secretaris.
Sjaak Meskers wil weten wat de functie opleidingen inhoudt en besluit zich na toelichting
kandidaat te stellen.
Hierna sluit de vice-voorzitter de vergadering en wordt een drankje gedronken op de goede
afloop hiervan.

Bericht van de havencommissie
De voorbereidingen voor het seizoen 2007 zijn al in volle gang. De rekeningen zijn de deur
uit en veel leden hebben hun contributie en liggeld inmiddels betaald.
In onze haven zijn ook wat veranderingen gekomen. Zo is de haven verdeeld tussen de
Marine Watersportvereniging en de WVA. Voor onze vereniging betekent dit dat wij een
aantal ligplaatsen erbij hebben gekregen.
Tot nu toe hadden wij de Postbootsteiger, de Kangt en het Wierhoofd. Hier is nu bijgekomen
de andere kant van het Wierhoofd. Zeg maar de dijk die de haven in tweeen deelt.
Dit heeft tot gevolg dat wij er 44 ligplaatsen bij hebben gekregen. Omdat de boxnummering
elkaar gedeeltelijk overlapt, hebben we besloten de oorspronkelijke kant van het Wierhoofd
gewoon als naam te blijven voeren en de andere (voor ons nieuwe) kant Wierhoofd2 te
noemen.
Voor de ligplaatshouders blijft in principe alles bij het oude. Zij die bij de gemeente een box
hadden houden dezelfde box.
Voor nieuwe ligplaatshouders is het van belang dat, wanneer zij het toewijzingsformulier voor
een ligplaats krijgen, zij hun boot aan de juiste kant in een box parkeren. Wierhoofd aan de
kant van de WVA en Wierhoofd2 aan de kant van de marinewatersport.
Ook nu verzoeken wij jullie met klem ons te informeren wanneer geen gebruik gemaakt gaat
worden van de ligplaats. We kunnen dan iemand van de wachtlijst een tijdelijke box geven.

Het is altijd zo dat wanneer je tijdelijk geen gebruik van de box maakt, je altijd het eerste
recht houdt op de box. Dit betekent dat diegene die tijdelijk in een box ligt van ons een andere
krijgt. Ook wanneer dit in de loop van het seizoen gebeurt.
Neem wanneer er nog vragen zijn even kontakt op met:
Lammert de Haan tel: 0227-591241
Gerard van Herk tel: 0224-213720
De havencommissie

IN MEMORIAM
Je handen werkten voor ons, je hart klopte voor ons en je ogen zochten tot het laatst naar ons.
Deze woorden las ik in de overlijdensadvertentie van Dirk Bergman en ze raakten me meteen.
In de laatste weken van zijn leven hebben Jans en Dirk nog de moeite genomen om bijgaand
briefje aan de vereniging te schrijven.
Het tekent hen, altijd klaar staan voor een
ander. Ze zijn al 39 jaar betrokken bij het
wel en wee van onze vereniging, hebben
jaren een ligplaats in onze haven gehad,
totdat ze 10 jaar geleden hun huidige boot
kochten en hiermee in hun woonplaats
Kolhorn konden liggen.
Dirk heeft heel veel voor onze vereniging
gedaan, was samen met Jans altijd van de
partij met de seniorentocht.
Ook de pinkstertoertocht kon op hun
deelname rekenen. Als het vertrek om
9.00 uur zou zijn, wat Dirk al aan de late
kant vond, stond hij om 7.00 uur de boot
al te poetsen, want tijd is tijd.
We wensen Jans, de kinderen en
kleinkinderen heel veel sterkte toe om
verder te gaan zonder Dirk. Voor mij een
man om niet te vergeten.
Namens de WVA,
Agnes Dubbeld-Klinkenberg

JAARVERSLAG 2006
Het jaar begint zoals gewoonlijk met de nieuwjaarsreceptie die op zondag 8 janauri wordt
gehouden in ons clubhuis. ‟s Middag s worden de oliebollen gebakken door Cees van Silfhout
en Ruud Bekema, dus verser kan het niet. De opkomst is niet groot, maar daarom niet minder
gezellig.
Op dinsdag 21 januari geeft de heer Martin Kedde een lezing over onderkoeling. Deze avond
wordt door veel leden bezocht en is uiterst interessant, want wat is onderkoeling, wat gebeurt
er als je onderkoeld raakt, allemaal zaken die je als watersporter eigenlijk wel moet weten.
De volgende avond is op dinsdag 21 februari en gaat over meteorologie en watersport.
Het wordt verzorgd door de heer Hans Backs, die werkzaam is bij de hydrografische dienst.
Wederom een uiterst leerzame avond met een goede opkomst, die mede wordt veroorzaakt
door de last minute mail van Peter Engel.
1 maart beginnen de 6 theorieavonden voor de cursisten van Kielboot I, waarvan er 4 worden
verzorgd door Michiel Lok. 2 avonden van deze cursus probeert Wico Stam de cursisten alles
bij te brengen over steken en knopen.
De voorjaarsvergadering wordt gehouden op 14 maart. Een kleine greep uit de
vergaderingspunten: Er is nog geen overeenkomst met de gemeente over uitbreiding van de
haven (dit lukt het eind van het jaar wel). De starttoren zou worden opgeknapt door een van
onze leden, maar gaat helaas niet door. Er wordt besloten tot sloop. Ruud Bekema is aftredend
als bestuurslid, maar wordt weer herkozen voor 3 jaar. Cees Boersen treedt af als voorzitter.
Aangezien hier nog geen opvolger voor gevonden is neemt Michiel Lok als vice-voorzitter
deze functie waar.
Op 28 maart wordt de jaarlijkse SW vergadering gehouden, waarna Eric Mehlbaum, oud lid
van onze vereniging en international judge, de rest van de avond invult met wetenswaardigheden over wedstrijdzeilen en –regels.
Zo gaan we geruisloos over van het winter- naar het zomerprogramma, maar voor het zover is
moeten haven, steigers, clubhuis en dijkmagazijn weer spic en span in orde zijn voor gebruik.
Dit gebeurt door een groot aantal vrijwilligers op 22 april. Koffie drinken, werken, koffie
drinken, werken, eten en weer werken, het ging als een trein en de sfeer was grandioos.
‟s Avonds werd het schone clubhuis bevolkt door een dertigtal leden die gezamenlijk genoten
van een chinees buffet.
Als koninginnedag, 30 april, op zondag valt, wordt het gevierd op zaterdag 29 april en
derhalve werd de eerste wedstrijd van het seizoen, de Koninginnerace, op deze dag gevaren..
Winnaar van deze wedstrijd was in de Centaurklasse Ruud van Leerdam, bemanning Richard
Bakker, kajuitklasse Wico Stam, bemanning Virginia Stam, Lelievletten Koen Stam en de
open klasse Cees Boersen, bemanning Michel Boersen. Ook konden de Optimistenzeilers
deze dag meevaren op de boot van Cees Hos. Helaas werd dat uitgesteld naar een
dinsdagavond, omdat er toch een behoorlijk windje stond. Maar toen het op dinsdagavond wel
doorging had Cees een volle bak, dus belangstelling genoeg. Ook werd er dit jaar weer
gezeild op de dinsdagavond. De eerste wedstrijd was op 2 mei en dit ging door tot het ‟s
avonds te donker werd, maar daarna werd de dinsdagavondwedstrijd op veler verzoek
verschoven naar de zondagmiddag, zodat het zeilseizoen wat dat betreft weer wat uitgerekt
werd. Het lijkt niet zo‟n competatieve wedstrijd, maar er wordt toch wel veel over gepraat en
is altijd gezellig en druk. Het enige nadeel hiervan is dat de plakjes worst die worden
uitgedeeld door het grote deelnemersveld al dunner worden.
Omdat het in 2005 een leuke bezigheid was op de zaterdagavond is er dit jaar weer een tiental
malen gevist, waarbij de deegjes, wurmen, maden enz. niet zijn aan te slepen.
De grootste vis werd 2 maal gevangen, hoewel Arie Tesselaar en Cees Dubbeld hier een
verschillende beleving bij hadden.

Vervolgens werd van 3 t/m 5 juni de Pinkstertoertocht gevaren met een zeer klein
deelnemersveld.
Ook beginnen in deze tijd de zeillessen van KB I en II, waarvoor een tiental leden zich als
instructeur beschikbaar hadden gesteld. Aan het eind van de lessen blijkt 1 leerling de
zeilkunst niet machtig te zijn en kan dus geen diploma in ontvangst nemen.
10 kinderen beginnen op vrijdagavond 5 mei aan de 10 lessen van JZ1 en doen hiervoor op 17
juni examen, waarvoor zij allemaal slagen. Ook is gelijktijdig de opleiding JZII in volle gang.
Hiervoor moesten de 5 cursisten (1 was er helaas ziek) op 1 juli examen doen . Zij vertrokken
‟s morgens richting Anna Paulowna en kwamen in de loop van de middag terug, waarna zij,
als onderdeel van het examen nog moesten omslaan met de boot. Alle deelnemers waren
geslaagd.
Ook werd er dit jaar door de gevorderde jeugd, die op de donderdagavonden trainde, weer
meegedaan aan de 4-4-14 wedstrijdserie. Deze wedstrijden werden allemaal vanaf het
Regattacentrum in Medemblik gevaren tijdens een aantal over het seizoen gespreide
zaterdagen. Er werd door onze jeugd goed gevaren. Joost Dijkstra werd zelfs kampioen van
de serie en kon een mooie prijs mee naar huis nemen.
Daarna op 10 en 11 juni de open Cubkampioenschappen, in de kajuitklasse gewonnen door
Michiel Lok met als bemanning Rob Dirven/Sil Zijm en in de open klasse door Dave de
Groot. In de havenwedstrijd op 20 juni kwamen 3 klassen aan bod, n.l. Kajuitklasse, wederom
gewonnen door Michiel Lok maar nu met bemanningslid Hans Boersen, de Kolibriklasse met
als winner Pieter Sijtsma, bemanning Wendy Roossien (Wendy telde toen al voor 2) en de
open klasse had als winnaar Michel Boersen met als bemanningslid Bas Weel.
Na deze wedstrijden werd op het meer gevaren met de sloepen, die een paar weken bij de
MWV lagen. Op 17 en 18 juni waren de verenigingswedstrijden sloepzeilen, waarbij de WVA
2 teams in de strijd had, n.l. een vrouwen- en mannenteam. Wederom wisten de vrouwen de
mannen te verslaan. Ze behaalden respectievelijk een 3e en 6e plaats.
In diezelfde sloepen werd op 23 en 24 juni gevaren door mensen met een handicap.
Beide dagen kon onze vereniging in het clubhuis een 40-tal deelnemers ontvangen voor de
koffie met wieringer koek, het zeilen en de nasimaaltijd, die zoals altijd werd verzorgd door
de MWV. Twee zeer geslaagde dagen.
Het initiatief van 2005, om met een aantal cursisten van KBI en II eens op ander water te
zeilen, n.l. in Friesland werd dit jaar wegens enorm succes weer georganiseerd en wel op 8
juli. Dit evenement dreigt uit zijn voegen te knappen, want ook de oud-cursisten willen het
niet missen.
19 en 20 augustus zijn de dagen dat de Amstelmeer Trophy Wedstrijden 2006 plaatsvinden.
De kajuit- en kolibriklassen lieten het afweten, zodat er alleen met open boten werd gezeild.
De winnaar was Dave de Groot in de Finnjol (zou zijn SW wel goed zijn?)
De een na laatste wedstrijd van ons vaarseizoen is de MWV-WVA Centaurwedstrijd, die
werd gehouden op 9 en 10 september. Het was tot de laatste wedstrijd aan toe zeer spannend,
maar de WVA wist de wedstrijd met een nipte overwinning op haar naam te schrijven.
De WVA had de MWV deelnemers dit jaar uitgenodigd voor een gezamenlijke lunch in ons
clubhuis De Aak. Dit was zeker voor herhaling vatbaar en de uitnodiging om volgend jaar
met de deelnemers te lunchen bij de MWV is al gedaan.
Komen we al weer bij de laatste wedstrijd van het seizoen, n.l. de palingrace. Op 17
september werd het Amstelmeer bevolkt door ongeveer 60 motor- en zeilboten. De grote
opkomst hebben we toch wel te danken aan de te winnen paling, dit jaar wederom verzorgd
door Wichert en Adri. Geeft altijd weer extra stress in huize Veling.
De uitslagen waren: open klasse wederom Dave de Groot, centaur klasse Richard en Karin
Offers, Kolibri klasse Arie en Jeroen de Vries, kajuit klasse Andele de Zwart en Piet Lont
en bij de motorboten gingen Libbe en Bea Herder met de eerste prijs aan de haal.
Op 14 oktober werd het seizoen afgesloten met het winterklaar maken van de haven.

Het was weer een druk bezochte dag, waarin door de vrijwilligers veel werk is verricht.
Wel moet nog even worden genoemd dat onder de bezielende leiding van Henny van Ooij (je
zou hem bijna de huisschilder van de WVA kunnen noemen) door een groepje vrijwilligers de
binnenkant van het clubhuis, de buitenkant van het dijkmagazijn en de kraan van nieuwe verf
is voorzien, zodat dit er op de werkdag allemaal al geweldig uitzag.
Zowel op de voor- als najaarswerkdag waren de weergoden met ons en bleef het droog.
‟s Avonds konden we ons verkleden voor de jaarlijks feestavond, waarin de diploma‟s KBI en
KBII werden uitgereikt. Het is jammer dat de opkomst elk jaar minder lijkt te worden en de
avond niet meer bruist van activiteiten. Maar wat niet is kan weer komen.
Op de najaarsvergadering van 31 okotber is weer een bestuurswisseling. Aftredend en niet
herkiesbaar is Agnes Dubbeld-Klinkenberg. Het bestuur draagt Sil Zijm voor en de leden
gaan hiermee akkoord.
Jaarlijks wordt er door een 40-tal leden mosselen gegeten in de goede tijd van het jaar.
Dit jaar vond dat festijn plaats op 28 oktober. Wichert en Adri Veling en Libbe en Bea Herder
zorgen dat alles gebakken wordt en op tafel komt te staan. Wichert en Adri gaven die avond
aan dit voor de laatste maal te organiseren, maar volgens Wichert staat de opvolging al klaar.
Nu moet die nog worden gestrikt, want de mosselen en gebakken vis zijn toch niet te
versmaden.
Last but not least worden de vrijwilligers die wat regelmatiger helpen uitgenodigd voor een
gezellige avond in het clubhuis en dat was dit jaar op 8 december.
Namens het bestuur,
De secretaris.

Het Watersportverbond
De redactie van een clubblad heeft het niet altijd gemakkelijk want het is altijd weer een toer
om voldoende kopie bij elkaar te scharrelen om weer een editie goed gevuld de deur uit te
krijgen.
Leuke anekdotes, vaarervaringen, reisverslagen doen het natuurlijk altijd goed in een blad en
het boeit de lezer en deze kan er soms ook wijzer van worden en dan werkt zo‟n clubblad
perfect binnen een vereniging.
Onze vereniging is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond dat
sinds de fusie met de Noord Nederlands Watersportbond (kortheidshalve NNWB )de naam
Watersportverbond kreeg met een kroontje voor de naam dat het Koninklijk aanduidt.
De redactie liet het oog op mij vallen om iets te schrijven over dit verbond wat wellicht voor
de hand ligt want ik ben lid van de WVA enerzijds en anderzijds ook regiovertegenwoordiger
voor dat verbond in deze Provincie (boven het Noordzeekanaal) .
Het Watersportverbond is het laatste halve jaar in zwaar weer terecht gekomen wat ook zijn
effect heeft op onze vereniging.
Daarom is het goed om U via dit artikel nog eens uit te leggen hoe het Watersportverbond is
georganiseerd en waar het voor staat, kortom wat hebben we eraan.
Het Watersportverbond is opgericht in 1890 als overkoepelende organisatie voor
watersportverenigingen in Nederland
Momenteel kent het verbond zo‟n 500 leden, soms specifieke zeil-,motorboot-,windsurf- of
catamaran verenigingen, maar meestal een combinatie van alle soorten watersporters.

Dat behelst dat ongeveer 30 % van watersportend Nederland zich heeft verenigd in het
Watersportverbond. En dat zijn dan ruim 100.000 watersporters.
Het verbond is dus een vereniging en de aangesloten verenigingen zijn de leden.
En die hebben het dan ook voor zeggen als hoogste instantie in de Algemene Leden
vergadering.
Zij kiezen het Hoofdbestuur, bepalen het beleid, keuren de begroting goed en stellen de
jaarlijkse afdracht vast die verenigingen per lid van hun vereniging moeten doen.
Er zijn 3 bestuurlijke afdelingen, te weten:
- Belangenbehartiging
- Breedtesport
- Topsport
Binnen deze afdelingen zijn er voor de deelonderwerpen diverse bestuurlijke commissies die
worden ingevuld door voornamelijk vrijwilligers (komen uit de aangesloten verenigingen en
daar is ondergetekende een van. )
Een grote organisatie is herkenbaar voor de overheid en andere bevoegde instanties en dat is
heel belangrijk want met een grote groep mensen wordt eerder rekening mee gehouden en ook
sneller naar geluisterd dan naar het individu.
Om goed te weten wat er in het land speelt aan watersport problemen zijn er in elk vaargebied
werkgroepen die worden geformeerd door bestuursleden van de verenigingen in dat gebied.
Zij behartigen in dat gebied de belangen van de watersporter op regionaal niveau.
Onze vereniging maakt deel uit van de werkgroep Noordkop Noord Holland waarvan alle
zgn. zusterverenigingen boven de lijn Enkhuizen Alkmaar m.u.v. de IJsselmeerkust in zitten.
Het verbond telt 25 werkgroepen.
Het zal U vast wel zijn opgevallen dat er zoveel verschillende typen open zeilboten te zien
zijn in Nederland. Naarmate er meer van zijn hebben de eigenaars de neiging om zich te
verenigingen om zo met gelijke schepen een competitie te zeilen. Dan wordt zo,n groepering
een Klasse organisatie en daar zijn er zo,n 60 van in Nederland en die hebben, als ze erkend
zijn door het Watersportverbond, een fikse stem in het wedstrijdbeleid van het Verbond.
Het Watersportverbond heeft een centraal kantoor in Nieuwegein waar het samen met nog 11
andere sportbonden is ondergebracht in “Het huys van de Sport”.
Daar werkt een jong en enthousiast, maar klein team van 25 specialisten in diverse facetten
van het watersportwerk. Ook het administratieve en organisatorische werk wordt van hieruit
gedaan. Daarnaast heeft het Verbond een paar professionals in de regio, die verenigingen of
werkgroepen ondersteunen. In Bolsward is het District Noord gevestigd en in Medemblik is
de afdeling Topzeilen ondergebracht in het Internationaal zeilwedstrijdcentrum.
Vrijwilligers vormen een belangrijk deel van het “werkkapitaal” van het Verbond: mensen
die vanuit hun maatschappelijke functie of op basis van hun bestuurlijke ervaring bij een
watersportvereniging zich als lid van een bestuur, een commissie of een werkgroep inzetten
voor een van de belangen van de watersport.
Uw zult begrijpen dat een dergelijke organisatie geld kost en daarvoor heeft het Verbond
inkomsten die bestaan uit de contributies van de aangesloten verenigingen, subsidies en
sponsorgelden aangevuld met de opbrengsten van producten en diensten.
De uitgaven gaan voor een groot deel naar projecten op het gebied van belangenbehartiging,
breedte sport en de wedstrijdsport.
De kosten van de Olympische topsporters worden vooral betaald uit subsidies en
sponsorgelden. Het watersportverbond functioneert hier als doorgeefluik.

Overige uitgaven zijn salarissen, kantoorkosten, vergaderkosten en uitgaven op het gebied van
PR.
De totale begroting bedraagt ruim 4,2 miljoen euro per jaar.

De bovenstaande grafiek geeft in procenten de soort van inkomsten weer.
Voor de leden is het natuurlijk van belang dat ze weten waar hun geld aan wordt besteed.

De bovenstaande grafiek geeft daar een overzicht van.
Topzeilen (dat is de olympische selectie) wordt voornamelijk gefinancierd door het
Nederlands Olympische comité en de Nederlandse Sportfederatie en door Sponsors als Volvo
en Delta Lloyd .
Voor de belangenbehartiging van de recreant watersporter maakt het verbond deel uit van het
Nederlands Platform voor Waterrecreatie en is er een structureel contact met de HISWA,
ANWB, Natuurmonumenten.
Het watersportverbond zit in het bestuur van de Stichting Recreatietoervaart Nederland(SRN)
en houdt zeer nauw contact met ander sportbonden en overheden op landelijk, provinciaal en
gemeentelijk niveau.
Belangenbehartiging is de statutaire hoofddoelstelling van het watersportverbond.
Oftewel, ervoor zorgen dat er, nu en in de toekomst, watersport kan worden bedreven !
Die belangenbehartiging doet het verbond voor alle watersporters, toervaarders,
wedstrijdsporters, zeilers, motorbootvaarders en windsurfers.
Het verbond doet dat soms alleen maar ook vaak samen met andere partners op internationaal
en nationaal niveau in samenspraak met de plaatselijke vereniging(en).

Het Watersportverbond is er voor de verenigingen, of het nu gaat om bestuurlijke
problemen, juridische of fiscale zaken, milieu-,bagger- of arbo-problemen,
(wedstrijd)organisatorische zaken, opleidingsactiviteiten of ondersteuning in onderhandeling
met overheden; het Watersportverbond staat haar alle aangesloten verenigingen in raad en
daad terzijde.
Soms is die ondersteuning simpel en snel, middels een telefoontje of het opsturen van een
document, advies of een handleiding.
In andere gevallen gaat het om langlopende problemen of processen, waarbij het verbond als
“coach” bij tijd en wijle inspringt.
Zoals ik al eerder vermeldde is de hoofddoelstelling belangenbehartiging, dat is een mooie
kreet maar het spreekt meer aan als je het kunt ontleden in een aantal concrete zaken waarvan
iedereen denkt dat dat automatisch zo is maar waar dagelijks voor moet worden gelobbyd
zoals:
- dat er water is om op te varen
- dat er water is waarop gevaren mag worden
- dat er water is waarop gevaren kan worden
- dat het water schoon en veilig en de omgeving aantrekkelijk is
- dat er voorzieningen zijn
- dat de watersport betaalbaar is
Het watersportverbond
- is tegen plannen voor inpoldering of afsluiting van vaarwegen
- is voorstander van het maken van nieuwe vaarwegen in het toervaarnet
- is voor herstel van verloren gegane vaarmoglijkheden
- maakt bezwaar tegen onterechte vaarverboden
- pleit voor goede bediening van beweegbare bruggen en sluizen
- is tegen bouw van nieuwe vaste (te lage) bruggen
- pleit voor het uitbaggeren van ondiepe vaarwegen en havens
- voert een actief milieubeleid, dat uitvoerbaar, effectief en betaalbaar is, maar verzet
zich tegen onmogelijke, onzinnige en te dure milieueisen
- zorgt voor goede regelgeving op het water
- geeft voorlichting en informatie over veiligheid
- houdt zich bezig met de inrichting van de watersportgebieden en oevers
- bepleit de aanleg van jachthavens, passantenplaatsen en wachtsteigers
- en is tegen belastingmaatregelen als de vaarbelasting, het verbod op gebruik van rode
diesel, brug- en sluisgelden, legeskosten voor vaarvergunningen, te hoge
watertoeristenbelasting en dergelijke
U ziet: een hele lijst en je ziet het resultaat niet elke dag in de krant staan maar er wordt echt
wel door die vrijwilligers en kantoormedewerkers permanent aan gewerkt.
In onze regio heeft U wellicht op diverse plaatsen 3x 24 uurs ligplaatsen zien verschijnen,
In de hoek bij Ulkesluis is een schitterende steiger tot stand gekomen en in het
Robbenoordbos is een mooie aquacamping mede door de inspraak van de verbondswerkgroep
tot stand gekomen. En liggen nog meer ijzers in het vuur maar soms duurt het allemaal wat
langer.
Het feit dat u nog steeds geen vaarbelasting hoeft te betalen is dankzij Uw verbond ook de
compensatie voor de ecotax voor aangesloten verenigingen is een verdienste.
Het verbond heeft het momenteel financieel moeilijk, de oorzaak ligt in het feit dat er
sponsors door faillissement zijn weggevallen en subsidies zijn verminderd.

Ook is er een vekeerde inschatting gemaakt door het vorige bestuur over het genereren van
geld met het ondernemen van commerciële activiteiten.
Dat heeft geresulteerd in een tekort aan eigen vermogen waardoor een faillissement dreigde.
Het interim hoofdbestuur heeft op 18 november 2006 aan de verenigingen gevraagd een
eenmalige bijdrage van 7 euro per lid van de vereniging te doen.
Daar is de Algemene vergadering met grote meerderheid van stemmen mee akkoord gegaan,
omdat de vergadering van mening was dat een Watersportverbond dat al 117 jaar goed werk
voor de watersport doet je niet kunt laten zinken als er een keer zwaar weer is.
Dat heet met een mooi woord “Loyaliteit”
Onze vereniging is wat dat betreft ook loyaal geweest omdat zij het nut van het lidmaatschap
erkent.
De basis voor het lidmaatschap van een verbond is natuurlijk net als bij een vakbond

“SOLIDARITEIT”
Op de bewuste vergadering is ook besloten dat het verbond door inmiddels ingestelde stuuren werkgroepen zal worden doorgelicht op haar organisatie en taken pakket waarvan de
resultaten moeten leiden tot voorstellen die op 8 mei a.s. aan de Verenigingen ter goedkeuring
zullen worden voorgelegd in een Algemene ledenvergadering.
Dat is natuurlijk een goede aanpak om het Watersportverbond weer tot een stormbestendige
organisatie te maken die over ons watersportplezier waakt.
Theo Souren
Regiovertegenwoordiger Koninklijk Watersportverbond voor Noord Holland

Reisverhaal Kirgizie
Hierbij nodigen we u uit op woensdag 21 maart a.s. om 20.00 uur in het clubhuis de Aak
voor het reisverhaal van Jansje Lok over haar reis naar Kirgizie.
Jansje Lok maakte samen met dochter Maike in juni 2006 deze reis.
Kirgizie of ook wel Kirgizistan ligt ingebed tussen Kazachstan, Oezbekistan en China.
De Kirgiezen zijn een nomadenvolk en nog altijd trekken in het voorjaar de herders met hun
familie en kudde de bergen in, ze wonen dan in een yurt ( tent ). Dit zonder electriciteit en
stromend water maar met veel respect voor de natuur.
Jansje vertelt deze avond over haar reis door dit land, over de cultuur, de vele legende‟s en
gebruiken, hierbij laat ze een gedeelte van de prachtige foto‟s zien die ze beiden hebben
gemaakt.

Vooruitblik op het komende wedstrijd seizoen
Het is nog vroeg in het jaar, een aantal van ons hopen nog op Wintersport vakantie te gaan
(eigen sneeuw meenemen dit jaar), maar een korte toelichting op de wedstrijdkalender komt
wellicht van pas, al is het maar om de eigen agenda ervoor te raadplegen. Gedetailleerde
informatie komt in een volgend clubblad, en uiteraard ook op de website te staan.
Eerst en vooral wil ik twee leden feliciteren met het slagen voor de opleiding voor het
officiële diploma als Wedstrijd- en Protestcomitélid, n.l. Hans Zijm en Boukje Bijpost. Ik
hoop dat jullie enthousiasme ook anderen een zetje die richting opgeeft, met dit diploma ben
je tenslotte ook elders op grote evenementen een welkome kracht, en wordt het team op het
Amstelmeer steeds sterker.
Het wedstrijdseizoen begint in feite al op 10 april, met de SW vergaderingen. Wie hier het
meest kan overtuigen heeft in feite al een voorsprong op de rest.
Diezelfde avond komt Eric Mehlbaum wederom uit de doeken doen aan welke regels je je te
houden hebt, en hoe je die in je voordeel kunt toepassen. Mochten er specifieke onderwerpen
zijn die je besproken zou willen zien, laat het even weten; tot ca. één week vóór die datum per
e-mail naar wedstrijden@wvamstelmeer.nl dan kan Eric zich daarop toespitsen.
Het officiële WVA zeilseizoen begint op maandag, 30 april met de Koninginnerace; tradities
zijn er om in stand te houden tenslotte.
Op 1 mei hebben we dan meteen de eerste dinsdagavond wedstrijd. Wie zal ‟s avonds de
eerste worst mogen/moeten aansnijden?
De Open Clubkampioenschappen zeilen we op 9 en 10 juni op de vaste wedstrijdbanen.
Hopelijk komen er dit jaar wat meer kajuitboten en Kolibri‟s aan de start; 5 deelnemers is wel
een beetje mager, niet?
Het weekend daarna, 16 en 17 juni, gaat het Verenigings Sloepzeilen weer voor het nodige
spektakel zorgen, in principe ook weer met een dames en een heren team.
Op 19 juni is het grote tactische puzzelen weer aangebroken: de 4 haven wedstrijd. Wie gaat
er na afloop met de meeste worsten naar huis?
Dan is er van 30 juni t/m 2 juli het Nederlands Kampioenschap voor de Schakel Klasse, en
van 12 t/m 15 juli het Open Nederlands Kampioenschap voor de Olympia Jollen.
Beide evenementen zullen op de dag vóór de eerste wedstrijden controlemetingen hebben.
Het NK Schakel zal een middelgroot evenement zijn, waar zo‟n 20 tot 25 boten aan de start
worden verwacht. Het zijn grotendeels jeugdige zeilers, waarvoor slechts een beperkt
walprogramma hoeft te worden georganiseerd.
Het ONK Olympiajol is heel wat anders. De meesten weten nog wel wat voor happening dit
evenement in 2005 was. We hebben toen met z‟n allen zo‟n goede indruk bij de O-Jol zeilers
achter gelaten, dat hun wedstrijdsecretaris voor 2007 onze hulp inriep, en onze vereniging
verkoos boven de Braassemermeer!

Met zo‟n compliment ben ik er van overtuigd dat wij er, ondanks dat het een forse belasting
voor onze vrijwilligers zal worden, met veel enthousiasme weer twee geslaagde
kampioenschappen van weten te maken!
We hebben even een maandje rust, om op 18 en 19 augustus de Trophy wedstrijden te
verzeilen, ook weer op de vaste wedstrijdbanen. Voor jullie informatie; ER MOGEN OOK
KAJUITJACHTEN MEEDOEN. Is een goeie generale repetitie voor de 24-uurs race op 25 en
25 augustus!
Op 9 en 10 september gaan we weer tegen de MWV Centaur zeilen, en gaan we de
Burgemeester Post Bokaal weer in ons clubhuis hangen na afloop….toch???
De Palingrace, met de puzzeltocht voor de motorboten, is dit jaar op 23 september, een
weekje later als gewoonlijk, om het seizoen iets te verlengen.
Het experiment om op de zondagen door te zeilen is vorig jaar in goede aarde gevallen en zal
dus dit jaar worden voortgezet. We moeten alleen nog iets bedenken voor de wedstrijdbanen,
want de vaste boeien pas zo laat uit het water halen geeft erg veel problemen vanwege het
slechte weer.
Ik hoop op grote deelname aan onze eigen wedstrijden, dan weten de vrijwilligers ook waar
ze het voor doen. En voor de twee kampioenschappen vraag ik jullie allemaal, dus ook de
wedstrijdzeilers, in je volle agenda toch ergens wat dagen te reserveren om deze evenementen
net zo te laten slagen als in voorgaande jaren. Het is namelijk gewoon leuk!
Namens de Wedstrijdcommissie,
Jan Bethbeder

SW Cijfers Kajuit Klasse
Boottype
Bavaria 37
Clever 23
Compromis 909
Compromis 999
Dehler 31
Dehler 34 (OT)
Dehler 39 Racing New type
Dehler Optima 101 * 1.5
Dehler Optima 92
Friendship 28 * 1.20
Jupiter 30
Kolibri 560 * 1,05
Kolibri 700
Neptun 27
Sangria Jeann.
Tequila
Waarschip 570
Waarschip 710
Waarschip 725

KNWV 2006

WVA 2006

93,1
105
107
104
99,5
93
84
96,2
101
107
100
116
111
112
111,5
108
113
112,5
111

93,1
105
107
104
99,5
93
84
96,2
102
109,5
100
117
111
112
116 ??
110?
115
112,5
111

KNWV 2007 WVA 2007 Opmerking
94,1
105
107
104
98,5
93
84
96,2
102
107
98
116
111
112
112,5
108
113
112,5
111

94,1
105
107
104
98,5
93
84
96,2
102
109,5
98
117
111
112
116 ??
110?
115
112,5
111

Andele de Zwart
W. Stam
A. Tesselaar
C. Silfhout & P. Engel
C. Boersen
G. Schalkwijk
G. Alleman
J. Schiphof (+1 ivm. Vaste schroef)
C. Dubbeld (+2,5 ivm. vaste schroef
L. Bijlsma
* 0,95 -> 116,6
C. Hus
G. v.d. Herk
G. Snijder
N. Rotgans
M. Lok
P. Lont
A. v.d. Klein

SW Cijfers Open Klasse
Boottype
16 m2 NAT
16 m2 "WVA"
16 m2 toer/poly
Centaur
Efsix
Europe INT
Finn INT
Finn WVA
Flying Junior INT
Jan van Gent
Laser INT
Olympia Jol NAT
Olympia Jol hout
Polyvalk
Randmeer NAT & Advance
Randmeer "WVA"
Sailhorse "WVA"
Schakel NAT
Spanker NAT
Spanker polyester
Splash INT
Tempest INT
Vaurien NAT
Volksboot
Vrijheid NAT

KNWV 2006 WVA 2006 KNWV 2007 WVA 2007 Opmerking
109
109
113
112,5
106,5
115,5
108
108
114
109
109
110
110
108
107
107
107
111
106
111,5
116
96
113
116
114

111
113
113
112,5
106,5
115,5
108
107,5
114
106
109
110
111
109
107
109
109
111
106
111,5
116
96
113
116
114

109
109
113
112,5
106,5
115,5
105

111
113
113
112,5
106,5
115,5
105

R. Hovius
Ruud Bekema / Raymond Mik

114
109
108
107

114
106
108
107

108
105

109
105

S. v.d. Werf

107
111
104,5
111,5
116
96
113
116
114

109
111
104,5
111,5
116
96
113
116
114

Jan Meijlink

Dave de Groot
??

De concept SW-cijfers zullen tijdens de SW vergaderingen op 10 april worden besproken.

Vrijwilligerswerk
Zoals de meeste leden wel weten, proberen wij elk jaar weer zo veel mogelijk leden te
betrekken bij het vrijwilligerswerk op de haven.
Omdat er dit jaar 2 extra evenementen zijn, n.l. NK Schakel en ONK Olympiajol, starten wij
wat vroeger dan andere jaren met onze wervingsactie.
Een klein deel van onze leden heeft al aangegeven te willen helpen en daar zijn wij uiteraard
heel blij mee, maar wij willen meer.
Middels een oproep in het clubblad en via de site www.wvamstelmeer.nl hopen wij een nog
grotere groep leden te bereiken die ons hiermee wilt helpen.
Bekijkt u bijgaand formulier eens en vul de data in dat u kunt en wilt helpen.
Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen dan kunt u hiervoor terecht bij Virginia Stam en
Agnes Dubbeld. We hopen dat de vereniging op u kan rekenen.

VRIJWILLIGERS ACTIVITEITENKALENDER 2007
NAAM:

Onderstaand zie je een lijstje van alle evenementen. Ons verzoek is om je voorkeur voor een,
maar liefst meerdere data kenbaar te maken d.m.v. het omcirkelen van die datum en daarachter de vermelding of dit ‟s morgens, ‟s middags of ‟s avonds kan.
Koninginnerace 30 april

ochtend – middag – avond – anders n.l.

Open Clubkampioenschappen 9 en 10 juni ochtend – middag – avond – anders n.l.
Sloepenrace 16 en 17 juni

ochtend – middag – avond – anders n.l.

Gehandicapten zeilen 22 en 23 juni

ochtend – middag – avond – anders n.l.

NK Schakel 29 en 30 juni en 1 en 2 juli

ochtend – middag – avond – anders n.l.

ONK Olympia Jol 11, 12, 13, 14 en 15 juli ochtend – middag - avond – anders n.l.
Amstelmeer Trophy 19 en 20 augustus

ochtend – middag – avond – anders n.l.

Centaurwedstrijden 8 en 9 september

ochtend – middag – avond – anders n.l.

Palingrace 16 september

ochtend – middag – avond – anders n.l.

Voor de zaterdagen en zondagen in de vakantie, buiten de evenementen om, geldt een
openingstijd van 15.00 – 19.00 uur. Graag de datum omcirkelen die je wilt invullen.
24 juni
7, 8, 21, 22, 28 en 29 juli
4, 5, 11, 12, 25 en 26 augustus
Wil je ons zo spoedig mogelijk te laten weten of en wanneer je kunt helpen. Dit kan door het
opsturen van dit formulier, een telefoontje of mailtje naar Virginia Stam, Heldersestraat 16,
1777 BD Hippolytushoef, tel/0227-592559 E-mail wicostam@hetnet.nl of Agnes Dubbeld,
Stationsweg 13, 1741 GW Schagen, tel. 0224-296783 E-mail cdubbeld@quicknet.nl
Wil je eventueel helpen bij de organisatie en begeleiding van de wedstrijden, klusjes op de
haven, e.d. dan kan je ons dat natuurlijk ook laten weten.
We hopen dat we dit jaar weer op veel vrijwilligers kunnen rekenen, want het kan niet genoeg
worden gezegd en geschreven “vele handen maken licht werk”. Wil je voor de duidelijkheid
je naam boven aan de bladzijde invullen. Alvast bedankt voor je reactie,
Virginia Stam en Agnes Dubbeld.

De Nieuwjaarsreceptie weer erg gezellig was
De oliebollen heerlijk en het bier best waren
Het tot nu toe nog geen winter geweest is
Je daarvoor op zijn minst naar Oostenrijk moet
Het nog slechts 7 weken duurt voordat het 30
april is
Dan weer – op 29 april - de Koninginnerace
wordt gevaren
Ellen van Silfhout al een tijd ziek is en zij een
kaartje héééél leuk vindt
Je haar adres in deze krant kunt vinden
Vanaf januari de PR verzorgd wordt door Sjaak
en Karin Meskers
Karin ook nog andere hobby’s heeft dan zeilen
Als je wilt weten wat dat is, het haar zelf maar moet vragen
Jaap Wognum “Houtdraaierij Open Huis” heeft gehouden
Marjan voor uitstekende catering heeft gezorgd
Gerard Schalkwijk Oud en Nieuw vierde op zijn schip
Zijn schip toen wél in Londen lag
Jan Bethbeder weer een mooie evenementen naar De Haukes haalt
De werving van vrijwilligers hiervoor al loopt als een trein
Je binnenkort hier zeker mee over zult horen
Andele meer ziet in botenstalling dan in kuubskisten
Zijn kisten prima branden in de houtkachel
Mijn visvergunning 2007 al weer binnen is
Arie en Betty de Vries de trotse grootouders zijn van een kleinzoon
Arie niet thuisblijft oppassen als er wedstrijden zijn
Moeder Wendy om dezelfde reden waarschijnlijk ook niet thuisblijft
Ruud Koopmans zijn boot een metamorfose ondergaat
Er nog steeds aan, op en in het Amstelmeer gewerkt wordt
De planken op de Postbootsteiger wordt vernieuwd
De steigers van de Kangt en het Wierhoofd ook een opknapbeurt krijgen
Er boxen worden bijgemaakt die wel 41/2 mtr breed worden
Dit nodig is om de boten van Andele en Arjan te kunnen stallen
Nieuwe verhalen nog steeds welkom zijn
Wij elkaar binnenkort weer spreken

INTERVIEW
Dit keer is het Michiel Lok geworden. Vice-voorzitter en commissaris zeilopleidingen van de
WVA. Van onze kant af was het weer krappe sokken werk. Dinsdagavond 30 jan. jl. om 19.00
uur waren Cees en ik paraat. Dit tijdstip gekozen, zodat we Jansje even konden aantreffen
voordat ze om 20.00 uur naar haar geplande vergadering zou gaan.
Van buitenaf zien we in de hal een spiraal hangen met prachtig lichtwerk. Noa, de hond, is
zeer blij met ons. Ervaringen over diverse inpandige verbouwingen worden uitgewisseld. Wij
verplichten Michiel „hoog‟ te zitten. Koffie, thee met iets lekkers. Het verenigingswerk komt
ter sprake waarin Michiel direct aan de orde brengt dat hij stopt met het bestuurswerk maar
niet uit het vrijwilligers werk stapt, maar alleen uit de vastigheid.

Jansje heeft het over: “Nú: „hij en ik‟… er zijn zoveel leuke dingen…”. Het werk van Michiel
wordt steeds meer en eens per 3 weekenden draait hij storingsdienst. Michiel: “ik heb te
weinig tijd om te werken”. (red: tijdens deze avond komen we erachter hóe dat komt!)
Vraag: Waar en wanneer
zijn Jansje en Michiel
geboren?
Jansje: 14 juli 1952 te Borne.
Michiel: 12 april 1952 te
Blokzijl.
Jansje
heeft
niets
met
wedstrijdzeilen wel met water
en toerzeilen. Heeft na haar
opleiding als kinderverzorgster
vanaf haar 18e één jaar gewerkt
in Limburg bij Jeugddorp
“Bethanie” te Horn, een grote
voogdijinrichting.
Hierna
vooral
met
verstandelijke
gehandicapten
gewerkt.
Waarvan 3 jaar nabij Zutpen
op een klein internaat. Na
trouwen vanaf 1975 – 1979 op
een kinderdagverblijf in Heemskerk. Op Texel 3 jaar peuterspeelzaal leidster en nu alweer 13
jaar hetzelfde beroep op Wieringen, Hippolytushoef.
Dan is Michiel zijn aan de beurt. Lagere school en LTS te Emmeloord. De Middelbare School
voor Scheepswerktuigkundigen in Zwolle en hierna 6 jaar bij de Marine.
Vraag: Waar hebben jullie elkaar ontmoet? Blokzijl – Borne?
Jansje: Mijn moeder komt uit Blokzijl. Tijdens de crisis jaren is ze daar vandaan vertrokken,
maar ze kwam er graag terug. Vanaf mijn 16e jaar ging ik, samen met een vriendin, tijdens de
vakanties kamperen in Blokzijl. Ik was net 20 toen ik Michiel ontmoette en wel in „de kroeg‟.
Michiel: De eerste avond heb ik Jansje gelijk verteld; “…maar ik ga wel varen….”
In 1974 zijn ze getrouwd en in Alkmaar gaan wonen. Van hier uit kon Michiel zijn 2 jarige
technische opleiding in Amsterdam voltooien en is in 1976 weer gaan varen. In 1979
uitgetreden en eervol ontslag gekregen. Andere baan gezocht en deze werd gevonden als chef
technische dienst van de kaasfabriek op Texel. De kinderen Wouter 27 jr. en Maike 25 jr. zijn
geboren op Texel. Wouter is scheepsbouwkundig ingenieur en woont en werkt als
projectleider (Hollandse maatschappij) in Sekau, China. Michiel en Jansje hebben serieuze
plannen om in december Wouter te bezoeken. Maike is theater docente in Amsterdam.
Onlangs is Maike 1 maand. in Cambodja geweest. Tijdens de terug reis Wouter aangedaan.
De foto‟s die we zien zijn schitterend.
Michiel: In december hebben we Wouter en Maike een hand GPS gegeven. De coördinaten
worden aan het thuisfront doorgegeven en op deze manier kunnen we ze volgen op Google
Earth. Het werkt perfect! Ik kan het anderen aanraden.
Het is 20.00 uur. Jansje gaat naar haar vergadering.
De kaasfabriek sluit zijn deuren. In 1989 verhuist het gezin Lok naar Wieringen. Michiel
wordt melkwinning specialist bij werkgever „Manus-Melkmachines‟. Onderdeel van „De
Laval‟. Deze onderneming werkt wereldwijd. (melkwinning specialist = controleert +
onderhoudt + adviseert alles op het gebied van melkmachines + computer voeder installaties
in de melkveehouderij. De zgn. „groene boeren‟).

Michiel: 1x per jaar reis ik een week of wat naar Amerika. Jansje is ook wel eens mee
geweest. Zo‟n 20 jaar geleden is een klant naar Texas geëmigreerd en zo is er een klantrelatie
ontstaan. Deze veehouder heeft zijn 1500 stuks vee buiten lopen.
De laptop komt op tafel. Michiel vertelt en laat aan de hand van prachtige opnames zien wat
zijn werkzaamheden daar zijn.
Vraag: Hoe is jouw watersport verleden?
Michiel begint te vertellen: Mijn opa was postbode en Zuiderzee visser. Bij slecht weer voer
mijn opa met mattenschippers mee, om de met matten geladen boten over de Zuiderzee naar
Amsterdam te brengen. Na inpoldering van de Zuiderzee, de Noord Oost Polder, bleef er bij
Blokzijl wat water over. Mijn opa had als enige visser, bij leven, licentie om op paling te
vissen in dat gebiedje. Hij had een zeepunter en sleepte mij als 4 jarig jochie mee. Fuiken
lichten. Mijn opa voer alléén met het spriet- (groot-) zeil en géén fok erop! Hij zette mij áán
de helmstok en ging zelf onderin de paling schoonmaken! Hing ik daar als 4 jarige aan die
helmstok om de boot op koers te houden!
Op Texel had een vriend een Waarschip 570 gebouwd. Met hem wat op ‟t Wad meegevaren.
Verder op Texel niet echt gezeild. De kinderen werden geboren en er waren andere
prioriteiten. Op Wieringen weer opgepakt. Doordat Wouter Optimist zeilles ging halen ben ik
voor de eerste keer in aanraking gekomen met de vereniging. In 1989-1990 lid geworden van
de WVA. Mijn 1e boot was een 16m². Deze boot
lag bij een boer op het erf in de
Haarlemmermeer. (Je moet je ogen goed
openhouden tijdens je werk.) Na een jaar of 8
wilde ik wel eens wat anders, maar wel een
houten boot. Ik heb iets met hout. De16m²
verkocht. Via Markplaats het Waarschip 570 de
“Vrije Vogel” gekocht. Dit wordt het 6e seizoen
dat ik met haar vaar. Allereerst had ik Cees
Boersen mee als opstapper, maar die ging voor
zichzelf beginnen. Toen heb ik zijn broer Hans
uit huis gehaald. Ook hij is voor zichzelf
begonnen. Hans heeft vorig jaar een O jol
gekocht. Desondanks heb ik hem evengoed weer
gevraagd om een jaar bij te tekenen.
Naast het bekleden van een bestuursfunctie en
zitting in de commissie opleidingen heb ik 6 jaar
lang de theorie avonden verzorgd voor de
beginnende Centaur zeilers bij de WVA. “Dat is
hartstikke leuk werk; mensen enthousiasmeren
voor het zeilen. Je ziet mensen door 4 avondjes
theorie lessen tóch die plas opgaan. En wat nog
véél leuker is dat je cursisten die, na het volgen
van 2 seizoenen praktijkles zeilen, wedstrijdjes
ziet varen en hen daarna in het clubhuis tegenkomt!”
Ik denk toch wel dat, dat ons wat heeft opgeleverd. De overkant, v. Ewijcksluis en Anna
Paulowna, (2 locaties maar 1 vereniging) is stinkend jaloers op ons dat wij die opleidingen
hebben. In hun ogen zijn wij een levendige vereniging. Onderlaatst zijn wij puur op
uitnodiging van hun kant bij elkaar geweest en hebben gekeken of wij over en weer wat voor
elkaar kunnen betekenen. Dát was een zeer constructieve avond geweest.

Vraag: Zijn er nog andere hobby’s?
Michiel: Op de donderdag avond recreatief badmintonnen in Den Oever. Ik ben gek van
zeilen maar ik houd ook veel van reizen. Jansje ook. De laatste grote reis die Jansje heeft
gedaan heeft ze samen met Maike ondernomen. En wel naar Kirgizië, een oude Russische
republiek. De bevolking behoort tot het Mongolische ras. Jansje is jaren lang lid geweest van
het Museumkoor op Wieringen. Met dit koor is ze regelmatig op tournee geweest naar vooral
de ex Oostblok landen. Verder organiseert ze voor het CWM exposities in de Michaëls kerk te
Oosterland. Ze bezoekt daarvoor kunstenaars op allerlei gebied en nodigt ze vervolgens uit
om te komen exposeren in de Michaëls kerk.
Dán begint Michiel op te sommen hóe 2006 eruit zag wat betreft. (red: tot mrt. kon ik het op
papier bijhouden….) Weekendjes – uitstapjes – weekjes – vakanties! Tussendoor nog met de
boot weg en aan zeilwedstrijden gedaan. De resterende tijd wordt vrij gehouden om te
werken!
Vraag: Zijn jullie zomer of winter mensen?
Zomer mensen! Alle twee houden we van warmte. (Michiel vindt het gênant worden…) We
hebben voor dit jaar 2 weekjes vakantie in Griekenland, het eiland Gios, geboekt. Wintersport
is aan ons niet besteed.
Vraag: Wat is jouw idee over het Wieringerrandmeer?
Michiel: Kijk, dat meer hoeft er van mij hélémaal niet te komen. Om de doodeenvoudige
reden: Ik houd ook van het eiland Wieringen en als het dan op het zuidelijke gedeelte verkloot
wordt door woningen erop te bouwen kun je je er wel wat bij voorstellen! Wij hebben
gekozen voor Wieringen, om hier te wonen voor de rust en de ruimte. Als je wilt kun je alle
kanten op. Ik kom graag aan het strand en de Waddendijk. Je bent zo in Leeuwarden en
Amsterdam. Maar het zal wel héél mooi wezen als we zó van het Amstelmeer naar het
IJsselmeer kunnen varen.
Wij praten onder genot van wijn en fris water nog wat verder.
Er komt nog een “Ps.je”:
Michiel: Ik ben ook nog voor mijn werk naar Schotland geweest. Een schapenboer van
Wieringen is hier naar toe geëmigreerd….maar, … zet dat er maar niet in…..
De kat die, omdat deze zijn nagels aan een lederen tas scherpte naar de hal was verbannen,
meldt zich weer. Het is over negenen. Wij stappen op.
Interview afgenomen door Cees Dubbeld en Hannie Meskers

Te koop aangeboden:
Olympiajol NED 365 met geldige meetbrief.
Bouw Mik.
Compleet met 2 masten, dektent en trailer.
Vraagprijs € 3300,Eric Mehlbaum
0515-540899
e-mail: eric.mehlbaum@inter.nl.net

CLUBACTIVITEITENKALENDER 2007
Dinsdag 13 maart

voorjaarsvergadering in clubhuis De Aak,
aanvang 20.00 uur

Woensdag 21 maart

reisverhaal Kirgizië door Jansje Lok,
aanvang 20.00 uur

Dinsdag 10 april

19.00 uur SW-vergadering
20.00 uur wedstrijdreglement met Eric Mehlbaum

Zaterdag 28 april

werkdag 9.00 uur
buffet vanaf 19.00 uur

Maandag 30 april

aanvang zeilseizoen met koninginnerace

Weekend 26/28 mei

Pinkstertoertocht

23/24 juni

Gehandicaptenzeilen

13 oktober

werkdag vanaf 9.00 uur

23 oktober

najaarsvergadering

27 oktober

mosselenavond ????

Wedstrijdplanning 2007 (concept)
Wedstrijden WVA
Koninginnerace
1e dinsdagavond wedstrijd
Open Clubkampioenschap
Havenwedstrijd
NK Schakel (aanvraag)
ONK Olympiajol (aanvraag)
Amstelmeer Trophy
Palingrace

30 april (maandag)
1 mei
9 & 10 juni
19 juni
7 t/m 9 juli
11 t/m 15 juli
18 & 19 augustus
23 september

Wedstrijden andere verenigingen in de regio
Clubkampioenschappen (MWV)
Open Marine Kampioenschappen (MWV)
Westwadrace
Haaks wadden (KMJC)
Sloepen wedstrijden (MWV)
Sluitingswedstrijden (MWV)
MWV – WVA Centaurwedstrijden (MWV)

nog niet bekend
nog niet bekend
nog niet bekend
1 t/m 3 juni
16 & 17 juni (aanname)
1 & 2 september (aanname)
8 & 9 september (aanname)

Andere belangrijke evenementen
24-uurs Ijsselmeer

24 & 25 augustus

