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Redactie: Elly Boeschoten, Sjoerd van der Werf, Agnes Dubbeld, Hannie Meskers, Cees
Dubbeld en Wil Wigbout.
Aan het verzamelen van informatie voor dit clubblad leek geen einde te komen, maar na het
maken van dit redactioneel is het even rustig en kan Elly gaan stoeien met alle copy en foto’s.
De eerste zin behoeft enige uitleg, want het is eigenlijk een heel positief gegeven.
Steeds vaker krijgen wij copy en foto’s van onze leden doorgemaild, dus de tijd dat de redactie
het clubblad vol moest schrijven lijkt voorbij. Een goede ontwikkeling, want het clubblad is er
voor en het liefst door de leden. Aan ons de taak om er een mooi geheel van te maken. Op onze
redactievergadering kwamen Cees en Hannie weer met een naam voor hun interview uit de hoge
hoed. We hebben het systeem nog steeds niet door.
Ook wil Hannie ons deelgenoot maken van haar zeilreis Farsund-Den Oever, waarbij zij een
andere wending gaf aan het Sonja-Bakkeren. Dan is er nog het wonder van de pratende boot van
de fam. v.d. Hoek. Evenals vorig jaar heeft ze ons deelgenoot gemaakt van haar wel en wee
gedurende een langdurige afwezigheid van haar zo vertrouwde plekje in de haven.
Haar baasje Alex heeft zo de rust op kunnen doen om deze winter een cursus theoretische
kustnavigatie te geven in ons clubhuis. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wilt u met kennis
van zaken de kust theoretisch onveilig maken, dan is dit uw kans.
Op het laatste moment ontvingen we een vaarverhaal van Michel Boersen. Met de O-jol
kampioenschappen was Michel voor de laatste maal actief als vrijwilliger bij onze vereniging.
Voor de vereniging erg jammer, maar voor Michel ontzettend fijn, want het hield in dat hij
eindelijk zijn lang gekoesterde wens in vervulling zag gaan n.l. aanmonsteren op een schip.
We hadden hem wel gevraagd of hij ons op de hoogte wilde houden, maar waren niet geheel
overtuigd dat dit zou gebeuren. We zijn er erg blij mee en hopen op meer verhalen.
Een aantal vrouwen van de WVA hebben het sloepzeilvirus te pakken en verlaten huis en haard
om deze dicipline al beter onder de knie te krijgen. Schipper Cor kan zijn geluk niet op.
Er is ook aandacht voor de jeugdzeilers in de Optimisten. Let goed op de namen van de
geslaagden, want we gaan er vast meer van horen in de toekomst.
Verder nog de uitslagen van de diverse wedstrijden, het is wat veel allemaal.
Bovenstaande stukjes gaan over de maanden die achter ons liggen, maar wat staat ons nog te
wachten. Allereerst is het belangrijk om te weten dat er werkzaamheden zijn op de haven . De
planning is tot half oktober, dus moet de boot in die tijd uit het water, neem contact op met
Lammert de Haan.
Op 13 september kunnen de handen weer uit de mouwen op de werkdag, met aansluitend de
feestavond. De voetjes kunnen van de vloer en de diploma’s en prijzen worden uitgereikt.
Een belangrijke dag is ook de najaarsvergadering op 23 september. Wie mee wil praten over het
wel en wee van de vereniging heeft hier de kans, laat die niet voorbij gaan.
Er is een bestuursfunctie vacant, er moet onder de meer dan 300 leden toch iemand zijn die dit
wil en kan doen.
Last but not least de mosselenavond op 27 oktober. Lekker, leuk en tijd zat, want de meeste
boten zijn dan toch al uit het water. Geeft u hiervoor op bij Sjaak Meskers.
Wil tovert tussen de vakanties door nog een tekening uit zijn pen, luxe, een eigen cartonist.
Tot ziens op de haven op 13, 23 september of 27 oktober.
Namens de redactie - Agnes Dubbeld-Klinkenberg

VANUIT DE PREEKSTOEL
Omdat over een week de sluitingsdatum is voor het inleveren van kopij voor dit clubblad zet ik
mezelf aan mijn bureau en laat de periode sinds het schrijven van het vorige stukje de revue
passeren. High lights waren natuurlijk de kampioenschappen voor Schakel, Tops en O-jol.
Tevreden deelnemers die hun verblijf bij de WVA weer als berengezellig hebben ervaren.
Ook de vrijwillige medewerkers hebben zeer genoten en zich goed geweerd in de hun
opgedragen taken. Er zijn ook wat dingen niet helemaal goed gegaan maar dat is niet zo
verwonderlijk want waar gehakt wordt vallen spaanders en daar moeten we van leren.
Nogmaals jongens en meiden “Bravo”
Ik sloot de vorige keer af met “er valt nu een periode van relatieve rust over ons heen waarbij
iedereen in zijn eigen bootje gaat genieten op het water”, nou dat is gebeurd, want genieten op
het water is voor een aantal clubleden lekker actief zijn tijdens zeilwedstrijden en daar was
gelegenheid genoeg voor.
Zo werd er door leden deelgenomen aan de Michiel de Ruyter trofee op de rede van Den Helder
in de sloepen en kajuitklasse als wel op het Amstelmeer in de open boten klasse.
In Den Helder won Andele de Zwart in de Kajuitklasse en het WVA dames team ging in de
sloepklasse met de eerste prijs naar huis. Op het Amstelmeer waren Daan Bakker en zijn
fokkemaat Maarten Cobelens de grote winnaars.
Ook tijdens de Delta Loyds 24 uur IJsselmeer weerden WVA leden zich goed want Gerard
Schalkwijk sleepte de 2e prijs in de ORC 3 klasse in de wacht en Michiel Lok kreeg in de tour
als nr 5 een aanmoedigingsprijs
In het eerste weekeinde van september hebben de zeilers van de Marine Watersport Vereniging
een poging gedaan de Burgermeester Post Trofee terug te winnen en dat is
hen gelukt, waarvoor onze felicitatie. We gaan komende 11 maanden onze zeilers een special
teambuilding programma aanbieden om volgend jaar deze trofee weer in ons clubhuis aan het
lege haakje te hangen. Tegelijk met dit toernooi werd het Klasse Kampioenschap van de
Kolibriklasse verzeild omdat dit door windstilte op de Braasem eerder in het seizoen mislukt
was.
Bij de sluitingswedstrijden was de WVA zeer goed vertegenwoordigd en mocht Andele de Zwart
andermaal met de eer strijken en gaat de wedstrijdcommissaris zich ernstig beraden over zijn
rating.
De onovertreffelijke gerookte paling van Wichert Veling lokte weer veel watersporters uit de
hele Noordkop naar het Amstelmeer voor de Palingrace.
En dan is het seizoen bijna voorbij maar we gaan zolang de wind het toelaat op de zondag
middag door met de competitie.
Raadpleeg de clubactiviteitenkalender achter in dit blad voor de komende herfst en
wintermaanden. Daar kunnen we dan onze belevenissen van het afgelopen seizoen nog eens de
revue laten passeren. Op 23 oktober hoop ik U allen te mogen ontmoeten bij de
Najaarsvergadering
Tot ziens
Theo Souren
Voorzitter

NAJAARSVERGADERING 2007
Het bestuur nodigt de leden van Watersport Vereniging Amstelmeer uit tot het bijwonen van de
najaarsvergadering, welke zal worden gehouden op 23 oktober 2007 in het clubhuis
“De Aak” aan de Haukeshaven, aanvang 20.00 uur.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
Behandeling van het verslag ALV 13 maart 2007
Vaststellen contributie en ander vergoedingen voor het jaar 2008
Begroting 2008
Presentatie activiteiten winterseizoen en concept wedstrijdkalender 2008
Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Peter Engel.
Tegenkandidaten kunnen zich tot een week van tevoren melden bij de secretaris.
Marjan Eeken heeft te kennen gegeven per direct met haar werkzaamheden te stoppen.
Het bestuur draagt Monique Mul voor als nieuw bestuurslid.
8. Rondvraag
9. Sluiting

Het bestuur hoopt U allen op deze vergadering te mogen begroeten.
Namens het bestuur,
Theo Souren
voorzitter

WERKZAAMHEDEN AAN DE COUPURE – ATTENTIE!!!!!
De werkzaamheden zijn gepland in de laatste week van september en de eerste twee weken van
oktober. Er blijft een rijstrook open waar wel met de auto, maar niet met een geladen boottrailer
gereden kan worden.
Bent u van plan om met groter materieel dan een auto de haven op of af te gaan, neem dan
contact op met Lammert de Haan (de havenmeester). Hij kan u vertellen hoe de doorgang er op
dat moment bij staat.
Het Bestuur.

BOOTVERZEKEREN=NOODZAAK
Tijdens de palingrace, dat als gezellig afsluitingsevenement van onze vereniging een zekere
faam heeft, was met 60 deelnemers als goed bezocht te beschouwen, hoewel onze Wichert
Veling op 80 had gerekend. Het weer was uitermate fraai en dat maakte het geheel tot een fraaie
watersportdag.
Voor 4 deelnemers is het echter iets minder fraai afgelopen, want er zijn 2 aanvaringen geweest
waardoor 2 jachten zelfs niet hebben kunnen starten. De aanvaringen hadden ook niet te maken
met wedstrijdfanatisme maar meer met onoplettendheid.
De drukte op het water was niet drukker als bij een mooie zeildag op de Kaag of voor
Medemblik.
In geval dat een aanvaring dreigt moeten beide schippers actie ondernemen om een aanvaring te
voorkomen.
Een ongeluk zit in een klein hoekje en als er dan wat gebeurt is het geen ramp als het e.e.a.
fatsoenlijk afgewikkeld wordt. Om te beginnen met gepaste excuses door de veroorzaker
en het zorgdragen voor een goede afwikkeling door de aansprakelijkheidsverzekering aan te
spreken.
In een van de 2 gevallen bleek een lid van onze vereniging niet verzekerd te zijn en dat kan
natuurlijk niet.
Elk lid dat een ligplaats heeft in onze haven moet zijn boot verzekerd hebben.
Ik wil hierbij alle leden nog even op het hart drukken om nog even te controleren of dat met uw
boot het geval is.
Het gaat ons te ver om bij inschrijving voor evenementen een kopie van uw polis te vragen maar
wij zullen in de toekomst bij toewijzing van een ligplaats in de haven een kopie van de polis
vragen alvorens de ligplaats wordt toegewezen.
Laat uw boot dus voldoende verzekeren, zo hou je vrienden op het water.
Theo Souren

MOSSELENAVOND
Zaterdag 27 oktober om 19.00 uur is de jaarlijkse mosselenavond in clubhuis de Aak.
Als u niet van mosselen houdt kunt u ook inschrijven voor sliptong.
De prijs voor deze avond is de dagprijs van de mosselen en sliptong.
Geeft U zich op voor een gezellig avondje vis en mosselen eten. De inschrijving sluit op
21 oktober.
Inschrijven bij Sjaak Meskers tel. 0223-532603 sjaak-karin@quicknet.nl

WERKDAG
Voor op 13 oktober a.s. de beentjes van de vloer kunnen op onze jaarlijkse feestavond moeten
overdag nog de handen uit de mouwen worden gestoken om op de haven de nodige
werkzaamheden te verrichten.
Na een zomer met heel veel wind en nattigheid is de haven weer toe aan zijn winterslaap.
Hoewel, er zijn nog enkele die-hards die met de dinsdagavondwedstrijden het topje van de mast
niet meer kunnen zien en dit nu naar de zondagmiddag verplaatsen. Al het winter-thermoondergoed kan hiervoor uit de kast worden getrokken.
Maar om op de haven terug te komen, het motto blijft als vanouds “vele handen maken licht
werk”, al vele malen herhaald, maar nog steeds waar.
We hebben al vele jaren de weergoden aan onze zijde gehad en hopen dat we dit de 13e ook weer
kunnen zeggen.

De dag begint ’s ochtends om 9.00 uur met koffie/thee in het clubhuis, waarna het werk wordt
verdeeld. Bent u nog nooit geweest, maak het een keer mee. Je kan je boterhamtrommeltje thuis
laten, want voor de inwendige mens wordt goed gezorgd.
Tot ziens op de 13e

UITNODIGING VOOR DE FEESTAVOND
van watersport vereniging amstelmeer
Op zaterdag 13 oktober 2007 in clubhuis “De Aak”, aanvang 20.00 uur.
Na de koffie met wat lekkers volgt de uitreiking van de:
- CWO-diploma’s aan de geslaagden van Kielboot I en II
- Diverse prijzen
Daarna kunnen we onder het genot van een hapje en drankje lekker bijpraten.
Dit alles wordt muzikaal omlijst door Marcel de Rooij.
We hopen op een gezellige avond die door veel leden bezocht zal worden.

CURSUS THEORETISCHE KUSTNAVIGATIE (TKN)
Watersport Vereniging Amstelmeer organiseert cursus theoretische kust navigatie.
Het is een pittige cursus, er wordt van de cursist verwacht dat er ook aan thuis studie wordt
gedaan.
De cursus zal eind oktober van start gaan en wordt gegeven op dinsdag avond van 19.30 – 22.00
uur in ons clubhuis de Aak aan de Haukes, door Alex v.d. Hoek.
Lesmateriaal:
Boek kustnavigatie van Toni Rietveld
29,50 euro
VBO Syllabus voorbereiding TKN
12,95 euro
Examen bundel TKN
8,95 euro
Passer
3,95 euro
Plotter (of navigatie driehoek)
17,50 euro
Set leskaarten TKN nrs 2322, 2593, 3371
15,95 euro
ANWB Cd-rom TKN
16,95 euro
Totaal
105,75 euro
De theorie leskosten zijn 25 euro
Examen kosten zijn 83 euro
Wilt U zich opgeven dan kan dat via de site www.wvamstelmeer.nl

Koninklijk Watersport Verbond Nieuws
Nadat vorig jaar het Watersport Verbond in de financiële problemen was geraakt is er door de
vergadering een besluit genomen een extra duit in het zakje te doen teneinde noodzakelijk
financiële basis op orde te brengen en tevens is er een aanzet gemaakt om ook de organisatie
door te lichten en daar waar nodig te herzien.
Afgelopen jaar is er door stuurgroepen hard gewerkt aan de nieuwe organisatie structuur van het
Watersport Verbond en de wordt deze op de Algemene ledenvergadering van 28 november a.s.
aan de leden gepresenteerd ter goedkeuring.
Ook is sterk nagedacht over hoe het Verbond nu moet communiceren met haar leden want het
blad Schipper dat wij allen als lid van een aangesloten vereniging kregen verschijnt niet meer
omdat de kosten hiervan te hoog waren.
Het is een moeilijke zaak hetgeen U ook in de media kunt ervaren , kranten maken een moeilijke
tijd door als gevolg van internet en gratis dagbladen.
Voor een Watersport Verbond is het wel van groot belang dat er regelmatig informatie bij haar
leden komt zodat men kan ervaren dat de Bond voor hen bezig is en regelmatig verslag kan doen
van zaken die voor de leden gedaan worden.
Er verschijnt regelmatig een Nieuwsbrief voor aangesloten verenigingen. Deze is via de site van
het Verbond te downloaden. www.watersportverbond.nl
U kunt zich via die site ook aanmelden dan krijgt U de nieuwsbrief aangemeld via uw E-mail
adres.
De WVA heeft ook een website waar allerlei zaken staan die van belang zijn voor de leden en
onze webmaster is zeer accuraat in het bijhouden van de site en dat in noodzakelijk anders wordt
deze niet meer bekeken.
Ten einde leden snel te kunnen informeren wil ik voorstellen dat alle leden in bezit van een email adres dit meedelen aan het bestuur zodat wij U snel en doelgericht kunnen informeren
betreffende verenigingszaken die bijvoorbeeld niet kunnen wachten op het volgende clubblad of
informatie van het Watersportverbond die voor u van belang is.
Theo Souren

Te koop:
Onze Friendship 28 “Pegasus” 1979
voor
Geheel compleet en vaarklaar met
afmetingen
div. extra’s. Vr.prijs € 24.500,C. Dubbeld 0224-296783

Te koop gevraagd:
gebruikte botenkar of trailer
kajuitboot van 1400 kg,
7.00 – 2.10 – 0,90 mtr.
C. Dubbeld 0224-296783

Palingrace 2007
Traditioneel is de palingrace de officiele afsluiting is van het watersportseizoen. Afsluiting? Van
het weer zou je het niet zeggen; het leek er warempel wel op alsof de zomer nu eindelijk echt
begon. Geweldig zeilweer; stralende zon en warm, zuidelijk windje 3 Bft.
Wichert is natuurlijk in de voorafgaande week al stevig in de weer geweest: 100 pond paling
gerookt (=758 stuks). En die paling trekt natuurlijk de deelnemers aan; en dat komt natuurlijk
vooral door Wicherts palingrookkunsten. Chapeau!!
61 deelnemers dit keer in diverse zeilklassen en motorboten en het zijn niet altijd WVA-leden;
ze komen uit alle uithoeken van de regio. Er deed slechts één platbodem mee. Helaas kreeg die
bij een aanvaring met een bloembak schade en kwam zodoende niet eens aan starten toe.
Jammer.
Het wedstrijdcomite was uiterst klein; 6 personen verdeeld over twee boeienbootjes en
startschip; maar het is goed te doen. De start was inderdaad verwarrend; gaan we linksom of
gaan we rechtsom? Uiteindelijk lag het startschip aan BB-zijde van de startlijn hetgeen nogal
ongebruikelijk is. En dan was er ook nog een kurkje van de palingvisser met een oranje vaantje.
Zowel bij start als finish werd dit verward met de officiele startlijnjoon. Gelukkig kwam
iedereen eruit en werd er toch nog goed gestart. Machtig gezicht zo’n grote vloot zeilboten die
over de startlijn dendert!
Ja en dan vertoont het startschip ook nog letter/cijfer codes. Dit keer “2” en “B”. De 2 staat vast
wel voor twee rondjes varen maar wat betekent die B? Wedstrijdbepalingen zijn volgens mij
overbodig; ze worden toch niet gelezen.
Die letters waren kennelijk ook aantrekkelijk voor de puzzelende motorboten. Op een gegeven
moment, ruim na de start van de zeilers, cirkelden een hele zwerm motorboten al speurend rond
het startschip. Het puzzelwoord bleek overigens een hele opgave. Slechts één deelnemer was
correct: “waterkering”. Overigens werd dat nog bemoeilijkt doordat een van de beletterde
skippyballen van het anker was geslagen. De niet correcte vindingen waren best creatief. Een
hele mooie: “watersering”. Als dit plantje al niet bestaat moet het toch zeker uitgevonden
worden.
Na de finish druppelt dan zo langzamerhand de haven weer vol en krijgt de bemanning achter de
bar in het clubhuis het razend druk. Zo’n zeiltochtje maakt bovenal dorstig! Gelukkig zijn er
altijd nog vrijwilligers die de catering in het clubhuis willen verzorgen.
De finishvolgorde is eigenlijk alleen maar voor de fun. Als je meevaart krijg je sowieso een
lootje en als je de snelste was krijg je er wat meer. Of je al of niet in de prijzen valt wordt
vervolgens bepaald door het lot; hier komt Wichert weer in beeld; hij mag zijn pondjes paling
verloten!
Eventjes heeft het er nog naar uitgezien dat door protesten over de mogelijk foutieve startlijn de
gehele wedstrijd ongeldig zou worden verklaard. Maar ja…., om nou iedereen z’n paling weer te
laten inleveren…..?
Ach, waar gaat het nu eigenlijk allemaal over: de palingrace is gewoon een recreatieve
funwedstrijd. Gewoon gezellig een rondje varen en na afloop nog met wat lekkers naar huis.
En bovendien: ziet het Amstelmeer er niet geweldig uit met zoveel zeil- en motorboten? Zo vol
is het het hele seizoen nog niet geweest!
Hans Zijm

Centaurwedstrijden WVA/MWV en K.K.Kolibri op 1 en 2 september 2007
Op 1 en 2 september 2007 zijn de Centaurwedstrijden tussen de WVA en de MWV gevaren.
Gelijk met deze wedstrijden is ook het Klassenkampioenschap voor de Kolibri klasse gevaren.
Het Klassen kampioenschap was het 4e kampioenschap dit jaar georganiseerd door de WVA. De
Kolibri klasse heeft eerder dit jaar een poging gedaan dit kampioenschap te varen op de
Westeinder plassen. Door een héél weekend windstilte is het er daar niet van gekomen. Na die
poging kwam de klasse bij ons met het verzoek op het Amstelmeer dit jaar alsnog het
kampioenschap te mogen varen. Wij zagen als vereniging nog maar één mogelijkheid voor
organisatie en dat was samen met de Centaurwedstrijden. De organisatie daarvan zou dit jaar in
handen zijn van de MWV, maar doordat de MWV geen lid meer van het Watersportverbond is,
konden zij dit kampioenschap niet meer organiseren. De organisatie op het water is daarom
overgenomen door de WVA. Het walgebeuren overdag was aan de overkant.
De wedstrijden werden onder wisselende windkrachten gevaren. Op zaterdag was de wind niet
sterker dan een windkracht 3, op zondag was het heel anders. De windkracht was ’s morgens
windkracht 4 tot 5 en ’s middags windkracht 5 tot 6. Omdat er aanvankelijk 3 klassen zouden
varen, de Centaur, de Kolibri en de Jan van Gent klasse, hadden we ervoor gekozen een
trapezium baan uit te zetten. Bij winddraaiingen was er dan de mogelijkheid nog iets met de
baan te schuiven, zodat er altijd een kruisrak gevaren kon worden. De Jan van Gentklasse heeft
echter door te weinig inschrijvers op het laatste moment afgezegd, waardoor er 2 klassen
overbleven.
In de Kolibri klasse was zaterdag na 3 wedstrijden al vrijwel zeker een kampioen aan te wijzen.
A. Gordijn met Thijs Hoogland in de Kolibri 593 zeilden ijzersterk en hadden op het eind van de
dag 3 eentjes op hun naam staan. Cor Walrave met z’n dochter Fiona startten het kampioenschap
met een middenmoot plaats, een 5e plaats, maar in de volgende 2 wedstrijden lieten zij zien een
gooi naar een medailleplaats te willen doen. Wedstrijd 2 werden zij 2e en wedstrijd 3 werden zij
3e. Een heel knappe prestatie voor een gelegenheidsduo. Arie en Jeroen de Vries zeilden ook
heel verdienstelijk met op zaterdag 2x een 4e plaats en 1x een 5e plaats.
Zondag stond er aanmerkelijk meer wind dan de dag ervoor. In de ochtend zijn er met een
windkracht 4, oplopend tot 5 twee wedstrijden gevaren. Na de middag, toen de windkracht was
toegenomen naar windkracht 6 is er nog één wedstrijd gevaren. Het duo Gordijn en Hoogland
wisten hun eerste plaats vast te houden met ’s morgens nog eens 2 eerste plaatsen. Cor en Fiona
waren ook met de stevige wind goed op dreef. Zij voeren nog eens een 3e en een 4e plek in de
morgen en een 4e plaats in de laatste wedstrijd. Zij wisten hiermee in het totaal klassement een 3e
plaats te veroveren. Een zeer knappe prestatie.
De resultaten van de overige Amstelmeer kolibri zeilers:
Arie en Jeroen de Vries 5e plaats
Pieter Sijtsma en Joost Dijkstra 6e plaats
Totaal aantal kolibri’s: 9
De Centaurwedstrijden verliepen voor de WVA niet zo goed. De beste plaats was voor het duo
Gerard Schalkwijk en Marije Engel, een 4e plaats overall. Op de zesde plaats Wico Stam en
Sjaak Meskers, 7e plaats Cees van Silfhout en Piet Wildschut, 9e plaats Peter en Carolien Engel,
10 e plaats Ruud Bekema en Hannie Meskers, 12e plaats Jos Halsema en Ruud Koopmans. De
burgemeester Post schaal ging dit jaar naar de MWV. Het puntentotaal:
WVA 265 punten
MWV 203 punten.
Sjoerd van der Werf

De avonturen van de 85,7 % wva damessloep
Met :
Aan het roer: Cor Walrave
Bootsvrouw:
Anja Dijkstra
Grootzeil:
Tinie van Silfhout
Midzeil:
Karin Meskers / Yvonne Zijm ( Sylvia Broersen)
Fok:
Fiona ten Hove / Sylvia Broersen ( Monique Kőnst)
Na de sloepenwedstrijden op het Amstelmeer 16 en 17 juni kregen we de smaak te pakken. Via
Ruud van Leerdam hoorden we dat er op 18 augustus de Michiel de Ruyter wedstrijden op het
Marsdiep gevaren zouden worden, en dat hij het erg leuk zou vinden als er een damessloep mee
zou doen. Bijna onze hele
“crew” was enthousiast, dus op
naar het Marsdiep! Voor deze
gelegenheid versterking van
Monique aan de fok met mij,
en Sylvia aan het midzeil. Het
weer was prima. Voor ons
allemaal heel fascinerend om te
zien
wat
stroming
kan
doen…Boeien die ineens heel
hard dichterbij komen, of
boeien die heel erg lang heel
erg ver weg blijven….Boten
die in plaats van vooruit
gewoon opzij varen…
We kwamen allemaal met
voldoende spirit aan boord, en
al grappend: wij worden 1!
Haha, heel grappig, want zo’n
ervaren zeilen als Ruud van Leerdam haal je op het Wad natuurlijk nooit in. Maar….na de 1e
start was Ruud al gauw achter ons. Gauw een foto gemaakt, want dit moment is zo weer
voorbij….echter dit ging niet voorbij, en we lagen op kop! We vonden allemaal wel dat de
Texelse boot soms erg dichtbij kwam…en soms van 2 kanten, wat voor hilariteit aan boord
zorgde. Maar iedere keer had onze schipper weer gelijk, we halen het wel! En wat hadden we
een fantastisch uitzicht op al die sloepen achter ons! Dus een 1e plek, geweldig! Op naar de
middagwedstrijd. Voor ons kon de dag al niet meer stuk natuurlijk. Weer een spannende
wedstrijd, met een zeer spannende eindstrijd. We zijn allemaal onderin de sloep gaan zitten, en
kropen doordat Cor alle vlaagjes opving langzaam de sloep die voor ons lag voorbij……weer
1e!!!!!! Wat een feest! Daar hoorde natuurlijk een prijsuitreiking bij met het gehele team. We
mochten een mooie Michiel de Ruyter trofee in ontvangst nemen, en een gezellig tasje mét sjaal!
En na deze glorieuze overwinning op alle mannen/marine sloepen ontvingen wij van Ruud van
Leerdam via de mail weer een uitnodiging. Uiteraard met de welverdiende felicitaties. En dat hij
het erg leuk zou vinden dat wij als 85,7% vrouwensloep, een serieuze kandidaat zouden zijn om
met de eer te gaan strijken bij de sluitingswedstrijden! Hij had er zelfs al een weersvoorspelling
bijgedaan, die gedeeltelijk ook nog is uitgekomen! Dus Anja aan de slag om iedereen weer bij
elkaar te krijgen. Alle echtgenoten, partners, kids waren zeer enthousiast dat de moeders weer
gingen varen, dus iedereen was weer van de partij. Dit keer met Yvonne Zijm aan het midzeil, en
Sylvia weer met mij aan de fok.

Op 1 september om 7.00 op de haven in Den Helder om de sloep nog op te tuigen. Nog even een
bakkie koffie, en appeltaart van Karin, en toen konden we er weer tegenaan.
De wind was prima, en de spirit was ook heel goed! Ondertussen merkten we allemaal dat we
steeds meer op elkaar ingespeeld raken, waardoor het steeds soepeler loopt. We volgen dan ook
vlekkeloos de “bevelen” van onze schipper!
Als Cor zei “we gaan zo…” dan hoefde hij zijn zin niet af te maken want we zaten al klaar om
overstag te gaan!
De start was perfect, en de wedstrijd spannend! Dit keer was er ook een herensloep van de WVA
onder leiding van Gerard van Schalkwijk. Dus wat extra strijd. Er deden 6 sloepen mee. De
eerste wedstrijd hadden wij een goede 4e plek.
De WVA herensloep hadden wij netjes achter ons gelaten, dus het begin was goed! Op naar de
haven voor een soepje en een broodje bij de Albatros, zodat we weer opgeladen (en rozig) aan de
2e wedstrijd konden beginnen. Dit keer dezelfde baan, maar een totaal andere wedstrijd doordat
de stroming de andere kant op stond! Weer een goede start, een goede wedstrijd, op naar het
laatste rak. En dat werd een eindeloos laatste rak. Af en toe leek het eerder achteruit te gaan, in
plaats van vooruit. En zo kom je dan na tig keer kruizen misschien 2 meter verder. Erg leuk om
mee te maken. Dus zo dicht mogelijk langs de dijk, waar minder stroming staat, en dan nog
duurde het heel lang voordat de finish in zicht was. De baan was ingekort, gelukkig maar, want
anders zouden we na nog een ronde niet meer bij de finish komen denk ik! Dit keer kwamen we
als derde over de finish! Dus op naar de haven. Heerlijk gevaren, en een hele goede sfeer aan
boord. We gaan al zeilend de haven in, midzeil was al omlaag, dus gauw grootzeil laten zakken
(op het hoofd van Cor….oeps foutje) en toen gingen we met dezelfde gang achteruit de haven
weer uit….Dus hijs de zeilen maar weer! En we doen nog een rondje. Hilariteit alom! Weer op
weg naar de haven moesten we wachten, want ondertussen waren de andere sloepen ook bezig
om de haven in te gaan, …..en er met dezelfde gang weer achteruit uit! Uiteindelijk toch gelukt
om de sloep veilig aan de kant te leggen, zodat we allemaal lekker naar huis konden. Opladen
voor zondag.
Gelukkig konden we een uurtje later uit bed, heerlijk. De dag begint met een stevige windkracht
5. Dus wij hebben een rif in het grootzeil gezet. Maar al gauw bleek dit niet nodig, en konden
wij het rif er weer uithalen. Er stonden wel pittige golven, dus zeker voor de fokkenisten was
een capuchon geen overbodige luxe….ook mijn mouwen bleven helaas niet droog, doordat het
water zou bij mijn handen naar binnen liep als ik op de rand water zat te vangen. En Cor vroeg
achteraf: heb je zo gezweten dan? Want achterin hadden ze nergens last van ……
Na even puzzelen voor de start, want het was een return baan, weer perfect gestart. En vol goede
moed op naar een plek voorin…… helaas lukte dit niet , en eindigden we als een zeer goede
6e…Op weg naar de haven konden we nog even “man over boord “ oefenen, aangezien Karin de
stootwil buitenboord deed, en alleen nog het lijntje in haar hand had. Ook dit ging moeiteloos, en
zo krijgen we steeds meer ervaring! Op naar een droge trui, en een lekker warm zeer goed
gevuld soepje. Na weer te zijn opgewarmd, en opgeladen, zijn we weer klaar voor de laatste
wedstrijd. Uiteraard was de start zoals gewoonlijk weer perfect, en was het zeer spannend tot de
eerste boei, die we op een kluitje moesten ronden. Ook dit ging uitstekend, alleen daarna hadden
we geen geluk met windvlagen, stroming etc, en werd het weer een ruime 6e plek. We hadden
gehoopt dat de wedstrijd niet weer was ingekort, zodat we in een volgende ronde alles nog
konden inhalen, maar helaas ook voor ons kwam de toeter. En toen bedachten we: als je dan toch
als laatste eindigt, doe het dan ook gelijk goed! Evengoed hebben we heerlijk gevaren en de
sfeer aan boord is erg goed. Gezellig maar ook fanatiek, en vol teamspirit.
Aangekomen in de haven hebben we gezamenlijk de sloep afgetuigd, en alles opgeruimd.
Daarna zijn we nog even met elkaar bij de Albatros wat wezen drinken om een zeer geslaagd
weekend af te sluiten!!! De prijsuitreiking was weer laat, en aangezien we niet meer in de prijzen
zouden vallen hebben we die maar laten schieten.

Ik denk dat ik namens ons allemaal spreek als ik zeg dat we een enorm gezellig weekend hebben
gehad. En wat dat betreft mag het ook succesvol genoemd worden, want de sfeer was fantastisch
en we hebben allemaal genoten. Dus namens ons allemaal: Op naar het volgende seizoen!
En voor dames die nog niet zijn meegeweest: let op het krantje, zodra het inschrijfformulier voor
de sloepenwedstrijden erin zit, vul het in en stuur het op. Het is echt hartstikke leuk om met
elkaar in een sloep een wedstrijd te varen.
Fiona ten Hove-Walrave

Waar komt de wind vandaan?
Vijftien kinderarmen wijzen aarzelend in uiteenlopende richtingen! Slechts een enkeling heeft
onthouden dat de windvaantjes op de masten van schepen in de haven dat feilloos aanwijzen.
Nadat ze het eens zijn
geworden blijkt het
noorden
ook
onvindbaar.
Maar
uiteindelijk komen we
er uit: we hebben
vandaag
noordwestenwind.
Vandaag -zondag 26
augustus- een extra
lesdag
voor
alle
kinderen
die
de
optimistencursussen
JZ1 en JZ 2 gevolgd
hebben. Lekker nog een
beetje zeilen om het
niet te verleren en
vooral om enthousiast
te blijven.
15 kinderen is een grote
groep en dan nog het te
verwachten verschil in vaardigheid. Dat laatste valt overigens verrassend mee. Zowel de JZ 1
als de JZ 2 zeilertjes doen het goed. Dit was overigens toch al een goed jaar! Voor de JZ1
kinderen is de gang van zaken in een wedstrijdje (driehoeksbaantje) nog even wennen. En het in
de praktijk toepassen van de voorrangsregels pakt toch wel eens anders uit. Maar voor de rest:
Klasse!
Van ons als begeleiders/instructeurs heeft niemand professionele ervaring of opleidingen
gevolgd in het onderwijs aan kinderen. Maakt dat het moeilijker? Valt wel mee. In ieder geval
hebben de kinderen het ons gedurende de opleidingen niet echt moeilijk gemaakt. Het waren
soms echt schatjes.
Jammer genoeg zijn er gedurende een optimistencursus altijd uitvallers. Vaak is bij hen het
zeilen een verkeerde keuze geweest; ze vinden het echt niet leuk. Het merendeel echter gaat
vrolijk door. Er zitten ware natuurtalentjes tussen!
Het is overigens leuk om gedurende de opleiding waar te nemen op welke verschillende
manieren kinderen de vaardigheden verwerken. Er zijn er bijvoorbeeld die heel voorzichtig en
stilletjes en bedachtzaam hun oefeningen beginnen en na een paar keer het kunstje beheersen.
Anderen storten zich doldriest in het avontuur alsof ze het allang weten en gaan vervolgens

ongenadig “op hun plaat”. Sommigen zijn wel eens een beetje bang. Bij een eerdere les was er
een die het niet zo op had met de hoge golven tijdens het oversteken van het meer en dus snel
achterop kwam. In het kanaal naar van Ewijcksluis echter waren geen golven meer. De
eerstaangekomenen bleven echter met elkaar klieren en vooral grof opkruisen. De laatste echter
leeft op, kijkt waar de wind vandaan komt; stelt het zeiltje en vaart vervolgens in één streep
perfect door het kanaal en komt als eerste bij de brug aan. Da’s pas zeilen!
En dan hadden we er ook nog eentje die het eigenlijk elke les opnieuw moest leren; alles
vergeten! Maar na een kwartiertje gewoon weer meedoen gelukkig.
Onvergetelijk is wel het grijnzende smoeltje boven de rand van de boot als je er midden op de
plas met de motorboot langsvaart.
Zoals al gezegd, dit was een goed optimistenjaar. Er is ook wat meer enthousiasme te bespeuren
om na afloop van de JZ 2 opleiding te blijven zeilen: De 4-4-14 wedstrijdtraining op
donderdagavond is opeens heel druk geworden!
Na afloop van onze laatste zeildag hebben we nog een grabbelton met allerlei leuke ABNAMRO-Volvo-Ocean-hebbedingetjes. Het valt in de smaak, maar toch een opmerking van een
van de wijsneusjes: “nou het wordt wel tijd dat ze daar vanaf komen want ze worden straks toch
overgenomen door Fortis?” Aandelen zeker…….
Al met al mag ik namens alle mede-instructeurs en -begeleiders
(robyvonnewicojosefienjoswoutjoostmarijehannierenemoniquefrankwievergeetiknog)
toch wel zeggen dat het weer een plezierig optimistenjaar is geweest. Gaan we volgend jaar mee
verder!
HansZ

Geslaagden CWO1 en CWO2
Dit jaar hebben 10 kinderen de opleiding CWO 1 jeugdzeilen in de Optimist gevolgd.
Op 16 juni hebben 9 kinderen het diploma gehaald en dat zijn:
Simon Rezelman – Jordi Busser – Daniel van der Doe – Anna Blokker – Oskar Kolkman –
Johan Eg – Jasper Bloem – Brit Sijs en Evi Sijs.
De 8 kinderen die dit jaar de opleiding CWO 2 jeugdzeilen in de Optimist hebben gevolgd
hebben op 23 juni het diploma gehaald.
Het zijn: Niek Boersen – Jonas van der Doe – Koen van Emmerik – Yasmijn Gijzenij – Ties van
Kipshagen – Jeff Meskers – Albert Wigbout en Lars Zijm.
Allemaal gefeliciteerd en blijf vooral zeilen.

Een record aantal van 7 WVA-ers aan de 24-uurs hebben meegedaan
Zij allen goed tot uitmuntend gepresteerd hebben
Een aantal Clubgenoten ze niet in Medemblik
hebben zien binnenkomen
Zij waarschijnlijk op de verkeerde plaats
hebben gestaan
Onze zeilers in de nieuwe haven een
voorkeursbehandeling genoten
Het bier en de hamburgers er niet minder om
smaakten
Het prijsvissen op zaterdagavond een beetje” in
de benen zakt”
Hannie nu ook weet wat zeeziek zijn is,
trouwens Cees B. ook!
Rob deze keer eieren voor zijn geld koos (zie de
vorige krant)
Hans en Sjoerd het maar erg druk hbben met alle wedstrijden op ons meer
Wil en Vera deze zomer al wéér van het meer zijn afgeweest
Jarig, Elly, Arie en Ria internationaal “gewesen sind”
Zij zelfs Duits hebben moeten “sprechen”
Rob van A. zijn boot nu kan manoeuvreren “op de vierkante meter”
Cees D. zijn boottoilet nu niet meer lekt
Na 7 jaar ook al zijn lampjes het weer doen
Cor W. dankzij Fiona Kolibri sub-kampioen is geworden.
Kolibri zeilen toch altijd mooi blijft (of cryptiscj: mooi blijven)
Hij ook weer de vrouwensloep naar een 1e plaats wist te zeilen
De WVA zeilers uitstekend hebben gepresteerd in de “ Round The Bol” race
Kees van S. zelfs een 1e plaats wist te behalen en Andele een 7e plek
Michiel single-handed 1e is geworden en Rob D. 4e
Je erg spectaculaire foto’s kunt zien op www.wsvhelsdeur.nl
Het verslag en de uitslagen ook te lezen zijn op deze site
Wil en Vera al weer “op de kant” staan en inmiddels van de warmte genieten
Een Kolibri in de haven straks wordt omgeruild voor een Delphia
Jeroen de V. nu ook weet dat zijn zwemvest automatisch opblaast
Ellen van W. na het dinsdagavondrondje nog graag wilde douchen
Wil en Willy straks langdurig naar “De Chinees” gaan
Zij bij terugkomst hierover in deze krant gaan verhalen.
De Palingrace weer erg leuk en de paling erg lekker was
Andele ze tijdens de wedstrijd al wilde verschalken
Wij elkaar weer snel op de haven zien

Vakantie 2007 Op aandringen van A.D.K een motorboot verhaal van de Tirshka.
Ja hoor, het is weer zo ver. Ik, Tirshka, wordt weer tot over de waterlijn volgestouwd met allerlei
rommel.
Dit om mijn gasten 3 weken in leven te houden. Er gaan er 3 mee deze reis, ik zal ze even
voorstellen.
Riny en Alex met hun zoon Jeffrey.
De schippertjes hebben wilde plannen en praten over grote rivieren en ruim water. Nou dat zal
wat worden. Ik, Tirshka, ga er alles aan doen om de boel lekker dwars te zitten. Zaterdag de 21ste
juli word ik gestart en gaan we richting Purmerend. Dit gaat goed en in de namiddag maken zij
mij vast aan de kade daar. Nu hoor ik mijn schippers praten over zondagochtend vroeg weg
gaan. Zij willen richting Uithoorn. Dat is een uurtje of 5 varen als het door Amsterdam een
beetje vlot verloopt.
Wat denk je, zondagochtend om 08.00 uur zitten zij al te ontbijten, om mij met de eerste
schutting door de sluis te brengen.
Het regent, er is dus niets aan en al mijn maatjes liggen nog lekker aan hun trosjes te dobberen.
Eens even kijken of ik iets kan verzinnen om ook nog even aan de kant te blijven.
Wacht, daar zweeft een rugtas in het water, misschien kan ik hem oppikken. Hebbes, lekker in
mijn schroef. Mijn hele romp schud ervan, water verzetten doe ik niet meer, zie maar dat je aan
de kant komt schippertje. Dat weet Alex toch voor elkaar te krijgen, zij het met een hoop
gemopper.
Zo ik heb voorlopig op zijn minst weer een uur rust en mijn baasjes kunnen lekker zwemmen om
mijn schroef weer schoon te krijgen. Als dit geklaard is gaan we verder. Het weer is redelijk
geworden, er staat alleen veel wind. Verder gaat de reis lekker en op de Amstel komen we
vrienden tegen waar we een paar dagen mee opvaren.
We gaan richting Gouda, want dat is voor de motorjachten als ik toch de ontsluiting voor het
verdere vaarwater. Na een dag of 4 zijn wij er en ik krijg een plaatsje in de stad. Man wat is het
hier druk. Nu kan mijn schippertje laten zien of hij kan varen. Er is een plekje van een metertje
of 9 en ikzelf meet 8.70 meter over alles. Zonder schade weet Lex mij er tussen te proppen. Nou
daar lig ik dan, shocking klem between twee andere jachten. Jeff vraagt nog, hoe flik je dat nou
ouwe, want ik had het anders gedaan. Mis boy, denk aan de schroefwerking, is Lex zijn
antwoord.
Een dag later gaat de reis via Montfoort en Ouwerkerk richting Vreeswijk. Dit is een mooi
gebied om te varen. 2 dagen duurt het voor wij in Vreeswijk zijn. Positief is dat het weer
langzaam verbetert.
Mijn bemanning begint zelf zonder kuiptent te varen, dat gaat goed. Vreeswijk is een oude
vestingstad en de moeite waard om er eens rond te lopen. De volgende stap is naar Wageningen,
tegen de stroom in omhoog. Op de 28ste juli is het zover, de rivier roept en zij trappen erin. Door
de sluis van Vreeswijk en mijn motortje gaat op 2500 toeren. Zo haal ik een kruissnelheid van
ruim 10.6 km/h over de grond.
Dat is nu wel even anders, midden in de rivier blijft er maar 7 km/h over. Dat wordt kribbetjes
varen hoor ik Lex zeggen. Als die rakker maar om mijn buik denkt, schiet er door mij heen.
Door dit kribbetjes varen toe te passen schieten wij toch lekker op, tussen de kribben staat een
neerstroom. Gemiddeld halen wij 9 km/h.
Het is wel opletten geblazen voor de stuurman, want vlak bij een krib zit een echte draaikolk en
worden we alle kanten opgezet. Dit is niet voorspelbaar en hoor mijn schippertjes zeggen dat ik
vaar als een natte krant. Het gebied waar we zijn is prachtig en het schutten door de grote sluizen
gaat perfect. Ook varen er nog behoorlijk wat grote jongens. Gebruik hier je verstand, dan is er
niets aan de hand. En als het dan toch nog knijp loopt en je hebt een marifoon, roep dan dat schip
aan met het europanummer en de scheepsnaam.
Dan is de betreffende schipper namelijk verplicht om antwoord te geven.

Het europanummer is een 7-cijferig getal wat aan 3 zijden zichtbaar is.
Het is het kenteken van het schip.
De beroepsvaarders hebben voorrang, maar zij mogen de pleziervaart niet in gevaar brengen
Vaak laten de grote schepen de schroef erop staan in een sluis en dan moet je door dat
schroefwater heen. De remedie is ( ik, Tirshka schrok me rot ) vaar op de achterkant van het
schip af . Dan word je vanzelf weggezet door het schroefwater. Doe je dit niet beland je geheid
tegen de muur. De jachten die hier varen moeten wel wat kunnen hebben. Als het behoorlijk
waait uit het westen bouwen de golven al snel op, (wind tegen tij).
0,75 meter golfhoogte loopt er zomaar. Dus alles wat kan vallen, weghalen als het begint te
waaien.
Bemanningen die dit niet doen zijn in principe fout bezig. Want als er dan iets valt wordt er
meteen gedacht, O jee het gaat wel erg tekeer, en er zou paniek uit voort kunnen komen.
De haven van Wageningen stelt niet zoveel voor en ligt 2 km van de stad. Er wordt brandstof en
water geladen. Daarna krijg ik een plaatsje in een box.
De volgende stap is richting Arnhem en dan de Gelderse IJssel op. Het laatste stuk neemt de
stroom lekker toe, ruim 4 km/h tegen. We kruipen dus langs Arnhem, het behoud is terug gezakt
tot 7 km/h.
Eindelijk zijn we bij de IJsselkop, goed vrij varen en dan bakboord uit. Wat er nu gebeurt, moet
je even verwerken. Eerst zijn we 2 dagen een elastiek aan het uitrekken. Althans zo lijkt het, en
nu worden we afgeschoten. Met 16km/h vallen we naar beneden, zo snel heb ik mij nog nooit
verplaatst over de grond.
Dat schiet lekker op zo, mijn gashandel wordt terug gehaald zodat ik nog 2000 toeren draai.
Evengoed varen we nog met 14 km/h naar beneden, spectaculair mag ik wel zeggen. Als de
schippertjes nu maar goed opletten want we vliegen zo overal voorbij. En hier omhoog varen
moet je eigenlijk niet willen tenzij je heel veel tijd hebt. Zij sturen mij de Rhederlaag in, Dit is
een prachtig natuur gebied.
Ik lig met mijn kielbalk op het zand, een paar lijntjes en dat is alles. We blijven hier een paar
dagen. Prachtig in één woord.
Alleen als we weer weg willen komt mijn schipper er achter dat het water is gezakt. Ruim 10 cm
is er weg.
Met flink wat toeren achteruit en mij laten rollen van stuur naar bakboord helpt. Langzaam glijd
ik weer naar het diepe water.
We maken even een sprongetje naar Hattem.
Dit is een leuke anekdote om te vertellen en je leest meteen hoe eenvoudig er iets mis kan gaan.
Volgens mijn schippertje bestaat er zoiets als reisvoorbereiding. Hier was ook niets mis mee,
omdat Hattem een smalle invaart heeft en deze tegenstrooms ligt, had Lex een marker geplaatst
waar we bakboord uit moesten. We varen lekker naar beneden en zien in de verte een brug
liggen. Op ruim 1 km voor de brug staat een peilschaal met de vrije doorvaart hoogte. Niets
bijzonders op zich. Nu raken Riny en Lex in discussie waarom dat ding zo ver van de brug staat.
Dit is omdat je met een paar km stroom mee, iets meer ruimte nodig hebt om de vaart eruit te
krijgen natuurlijk. Met al dat gepraat vliegen wij onder de brug door en krijgen aan stuurboord
een vaarwater in zicht. Met de vraag welk water dat is beseffen wij dat we dus al te ver zijn.
Balen, 3 km te ver is 20 min terug varen tegen de stroom in. En het leuke is dat vlakbij de
peilschaal ook de invaart van Hattem ligt en tegenstrooms invaren moet je toch, want anders lig
je waarschijnlijk op de linkeroever ( 0f is het de rechteroever). Je ziet, even is de aandacht weg
en een misser is geboren. Trouwens een leuke stad en een mooie haven.Verder komen we nog in
Kampen en gaan we door de Flevopolder richting Lelystad. Ook dit is leuk varen, we hebben
gekozen voor de lage vaart. Er is hier een hoop bos met veel vrije ligplaatsen. Van Lelystad gaan
we over het Markermeer richting de Block van Kuffeler. Hier gaan we de polder weer in om
binnendoor naar Almere te varen. We overnachten op de Noorderplassen, je weet niet wat je ziet
en dat zo dicht bij huis. Om de vaart er een beetje uit te halen pak ik zo af en toe een vislijn,

waterplanten of plastic zakken. Tot 5 keer toe hebben mijn schippertjes gedoken om mijn
schroef weer schoon te maken. Vanaf Almere naar huis is er eigenlijk niet veel gebeurd.
Langzaam varen op ondiep water naar Purmerend waar de cirkel wordt gesloten.
Op 10-08-2007 zijn wij terug op de Haukes en zit de vakantie erop.
Ik heb deze reis afgelegd: 670 km in 73 uur vaartijd. Voor de zeilers onder ons is dit 361.7 NM.
Het is een leuk rondje en zeker een aanrader voor de motorboot bezitters onder de vlag van de
W.V.A
Voor wie het weten wil, Tirshka betekent “aangenaam” En dat was het zeker.
Tot horens en veel leesplezier.
Tirshka.
Jeffrey.
Riny.
Alex.

Ná Orkney grijs de “Figurant” thuisbrengen.
Donderdag 19 t/m zondag 22 juli:
Uiteindelijk zijn wij; Rob Dirven, schipper van de “Figurant” een Dehler 38, Cees Boersen,
Ruud Bekema en mijn persoon even over 7.00 uur op de trein gestapt. Station Schagen –
Schiphol. Invliegen naar Oslo. Tussenvlucht Kristiansand. Taxiritje naar Farsund.
Bovenstaande al als zeer gezellig ervaren. Wil ik nog wel even kwijt dat Rob voor ‘de heren’
(Ruud en Cees) vervoer naar Schagen had geregeld. Zij werden van huis opgehááld. Ik moest
maar zien hoe ik op Schiphol
kwam! Rob ging hier taxfree
shoppen en ik kon het niet
nalaten om een tester eau de
toilette te hanteren. De drie
heren haalden hiervoor hun
neus op. “Moest dát nou?”
Vliegen boven Noorwegen.
Er was goed zicht. Wat een
uitgestrektheid.
In
Oslo
lekker in het zonnetje een
‘vliegveld - terrasje’ gepakt.
Naar Kristiansand. De wereld
vanuit de lucht bekeken. Al
die bomen. Hier een daar een
stadje of dorpje. De kleuren
van
de
huizen.
Een
landweggetje met aan het
einde een boerderij. Ik stelde
mezelf de vraag; waar zijn deze mensen op gericht? N.m.m. is er in de ruime omtrek geen
stad/dorp te bekennen.
In Kristiansand is Rob in ‘géén massief of bergpadje’ (variant op ned. gezegde ‘in geen velden
of wegen’) te bekennen. Als zijn ‘zeil’ maar veilig wordt gesteld. Rob heeft nl. ook een nieuw
voorzeil meegenomen daar de nieuwe hiervoor niet voldeed. Een fractie later zien we Rob bij
een taxi staan. I.p.v. met de bus naar Farsund verkiest Rob de taxi, zodat een ieder evt. nog kan
douchen voordat we het ruime sop kiezen. Na één stap aan boord gedaan te hebben krijgen we
van Rob te horen; “Mocht er onverhoopt één van ons over de muur gaan, gaat dié (epirb) d’r
direct erachteraan, pás dáárna gaan we redden!’ ‘Vesten aan en aanlijnen, zodra je de kajuit
verlaat!”

De boot wordt verhaald. Naast ons ligt een catamaran, voor en achter ons driedik ruime
plezierjachten. We hebben bekijks, maar er is er niet één die een hand uitsteekt. In de plaatselijke
winkel worden er boodschappen gedaan. Rob en Ruud gaan op jacht naar spiritus. De
kookinstallatie aan boord werkt op spiritus. Dit is niet te krijgen. Waarschijnlijk valt spiritus
onder de alcoholwet van Noorwegen. Fris als een hoentje bezoeken we dè pizzaria van Farsund.
Voor vertrek, rond de klok van 21.00 uur, hebben we nog even contact met het thuisfront.
We verlaten de haven Het wordt direct een kunst om de rotspartijen onder water te ontwijken.
Op open water wordt alleen de genua uitgerold. Er staat een aardige ‘kabbel’ en een noord –
noordwesten windjewaai.
Cees aan het roer. Rob installeert zich in de kajuit om alle berichten en bewegingen op zee via
GPS en marifoon in de gaten te houden, te ontvangen, te volgen en zonodig te reageren. Na een
klein uurtje krijg ik van Cees het advies om ‘onder zeil’ te gaan. Van 24.00 – 4.00 uur hebben
Rob en ik de wacht. Nog geen 1½ uur later hang ik boven de w.c. Er is geen dokter nodig om te
constateren dat ik zeeziek ben. Wetende dat het van tijdelijke aard zou zijn, was ik na 36 uur blij
dat we in rustiger vaarwater kwamen. Mezelf in leven gehouden met water, bananen, appeltjes
en wat droge rijst. Moet toegeven dat Rob, volgens de anderen, een meesterkok is.
Ik heb heel wat lekkernijen voor de andere opvarenden door zien komen. Kostelijke varianten
die je zelf niet zo gauw zult bedenken. (De menu’s zijn op te vragen bij Rob). Ik heb het heel
jammer gevonden dat ik zeeziek ben geworden. Ruud, Cees en Rob nemen mijn deel waar. Het
wordt vrijdagochtend en ik zit boven in de kuip met ‘mijn vriend’(lees; witte emmer 10 l.
inhoud) tussen mijn voeten geklemd. Dan gaan mijn gedachten even terug naar ontvangen mail
van een ‘jonge enthousiasteling’. “MAAR EEN DING: VERGEET NIET ERVAN TE
GENIETEN.” Dát advies heb ik ondanks alles maar opgevolgd.
En het wás gaaf! Al dat water. De kleuren hiervan. Golven van ruim 3 meter. Schuimende
koppen. Het zonnetje erbij. Het vertrouwen dat je moet hebben in elkaar en de boot. Opmerking
van Ruud: “mooi trapezeweertje, Hannie” Ah, ja…ik kon me nog zo’n heerlijk moment
herinneren op het Amstelmeer.
Arjan de Jong is met zijn Thor vanuit Den Oever op weg naar Noorwegen. Bij toeval wordt hij
via de marifoon gehoord. En ligt nota bene op ramkoers! Toch heeft het wel wat, om onderweg
bekenden tegen te komen.
Het wordt weer nacht. Ruud aan het roer. Cees slaapt. Rob waakt. Het is helder. Sterren.
Verlichte booreilanden, productieplatforms. Volgens Ruud is het net een kerstkaart. Het lukt mij
deze nacht om een aantal uren op de bank in de kajuit te slapen. Cees neemt het rond 4.00 uur
over van Ruud. Zaterdags heeft Cees ‘mijn vriend’ ook nodig. Ruud roert. Cees kruipt in de
kooi, maar krijgt ‘mijn vriend’ niet mee naar beneden. Hij moet het doen met ‘Peter Pan’.
Grootzeil gehesen. Het voorzeil gewisseld. Ruud wordt voordekker. Blijkt het nieuwe voorzeil
nóg niet te kloppen. Het was goed dat we op de ruimte waren…. Voorzeil wordt wat ingedraaid.
Op een geven moment is Ruud ‘het zat’ en smijt ‘mijn vriend’ over boord. Cees komt weer eens
‘boven water’ en vraagt waar ‘mijn vriend’ is. Ruud geeft uitleg met de toevoeging, dat hij dat al
véél eerder had moeten doen. “Want ze heeft hem niet meer nodig gehad!” Het gaat beter met
mij. Volgens ‘de heren’ krijg ik steeds meer babbels. Ik ga me verheugen op morgenavond;
zoete witte wijn met borrelnoten! Helaas kon Cees deze informatie nog niet verdragen….
Zaterdag in de namiddag stuurt Rob Ruud ook naar zijn kooi. (Hoe Rob aan zijn rust is
gekomen, blijft een raadsel!) Rob en ik redden het. Rob komt met het voorstel om mij in de
kajuit te laten navigeren; “je hebt je papieren.” Waarop ik antwoord; “ Als je wilt dat ik je
kaartentafel onderkots, kom ik naar beneden….” Ik mag ‘boven’ blijven.
Tijdens een overstagmanoeuvre, wordt Ruud wakker. Hij vindt het niet meer nodig om zich nog
eens om te draaien. (Vent, dacht ik…hoepel toch op naar beneden. Nú kun je nog effies plat…..)
Van Rob krijgt Ruud in de kajuit een spoedcursus navigeren. Later horen we van Rob dat hij,
omdat er twee ziek waren, een plan had gemaakt om Delfzijl binnen te lopen.

Ondertussen ‘doet’ Cees het ook weer en we kunnen mondjesmaat wat voedsel binnen houden.
Om de stemming te verhogen laat Rob André Hazes voorbij komen. Rob en André zingen op één
lijn.
Tegen 21.00 uur zakt de wind (zuid – zuidwest) totaal in. We gaan verder op de motor.
Van 23.00 – 2.30 trek ik nog even de slaap door mijn lijf. (Ruud en Cees hebben dit tijdje het
razend druk gehad met het vaarverkeer.) Het is die tijd (2.30 uur) dat we tussen de eilanden
Vlieland en Terschelling ’t Wad opgaan. Schitterend! Die immense stilte, amper wind, met een
zaklantaarn de boeien met het nr. ontdekken. Vanaf de kaart in de kuip berekent Cees rap de te
varen koersen uit. En geeft deze door aan Ruud. ’t Wad zien ontwaken. Harlingen in het
verschiet. ‘Langs’ de Pollendam! Wel één zeehond gezien. Cees gaat voor ons eieren koken. Pelt
ze en haalt voor mij óók de eidooier eruit. Schutten in Korwerderzand. O.k. ik heb onderweg
weinig voor ‘de heren’ kunnen betekenen, maar tijdens het schutten heb ik afgewassen, de w.c.
onderhanden genomen en wat geruimd.
Mobiel telefoonverkeer met de mededeling dat we rond 12.00 uur in Den Oever zullen zijn.
Varend op het IJsselmeer zoeken Ruud en Cees de kooien op. Voor Ruud was dat geen
overdaad. Rob en ik zitten in de kuip. De Figurant vaart weer op ‘de automatische piloot’.
De tonijnsalade van Rob (ik maak hem nu zelf ook regelmatig) met (Noorse) Wasa Knäckerbröd
smaakt opperbest. Als die twee weer bij kennis komen besluiten ze om een beetje mens worden.
Ook mijn zeilpak gaat uit.
In Den Oever worden we ontvangen door bekenden van Rob en Cees. Een ietsje later voegen
onze echtgenoten zich bij ons. Omdat ‘de heren’ ervan uit gaan dat ik de afgelopen dagen wel
een aantal kilo’s lichter zal zijn geworden, vraagt Wout (mijn eega) aan Rob wanneer hij voor 2
weken weggaat!!!!
Deze zeeoversteek was voor mij de allereerste. Zoals alle eerste keren was dit ook voor mij
spannend – opwindend - onzeker. Een prachtige ervaring die niemand mij afneemt.
Dank Rob dat ik met je mee mocht. Ook aan Ruud en Cees. Ben van mening dat een ieder op
zijn manier voor elkaar heeft gezorgd. Ik heb het goed gehad met jullie.
Hannie Meskers

Het Vaarverhaal
Nou eindelijk kan ik eens gaan varen na een jaartje school over te hebben gedaan. Op maandag
ochtend vertrok ik dan vanuit Den Oever naar Schiphol, voor de 2e keer vliegen en dan meteen
in m’n eentje op pad, daar had ik het alleen niet echt op. Maar ja, ik moest dus vanuit
Amsterdam naar Athene toe vliegen en vanuit Athene naar Thessaloniki. Het is wel leuk als je
dan vanuit Schiphol vertrekt met zware regen en onweer met een Nederlands temperatuurtje van
zo’n dikke 20 graden en dat je dan na 3 uurtjes vliegen al in de 35 graden zit. Het viel me dan
ook wel op toen ik daar het vliegtuig uitstapte dat ik de bijna de enige was die een lange broek
aan had en helemaal de enige die nog een vest bij me had.
Zwaar bepakt (zeemans ticket is 40 kilo, ik had 39.8, netjes toch!) moet je dan de volgende
terminal zoeken daar, maar dat was geen probleem. Van Athene naar Thessaloniki was nog maar
zo’n uurtje vliegen. Het leuke van die kleine vliegveldjes is wel dat grote vliegtuigen rare
manoeuvres moeten doen, zo leek dit vliegtuig wel een handrembochtje te maken in de lucht, zo
scherp draaiden we. Maar al met al, ik was heel aangekomen in Thessaloniki.
JR Shipping, waar ik bij vaa,r had alles goed geregeld want ik had alle telefoonnummers mee die
ik moest bellen voor de scheepsagent.
Dus ik sta daar, bel op en wat denk je, niemand neemt op. Maar na een half uurtje aan de
telefoon gehangen te hebben had ik de agent en wat denk je, hij was niet eens in de stad, en het

schip was nog niet eens in de haven aangekomen, dus hij had een hotel geboekt en het adres naar
me toe ge smst zodat ik per taxi naar het hotel kon gaan.
Stap ik bij het hotel uit de taxi en ben m’n spullen aan het uitpakken, begint er iemand aan mijn
tas te scheuren Was dat toch zo’n mannetje die je spullen naar je kamer toe brengt, dat was ik
helemaal niet gewend, zo’n luxe hotel. Maar ja voor de rest ging alles goed en ik werd de
volgende dag om 1 uur met een bootje naar het schip toegebracht, want dat lag voor anker.
Eerst wat scheeps gegevens: Rederij JR Shipping naam MSC Batave LOA: 134.44
Breedte: 22,5 Sumer draft: 8.71m GT 9981 TEU 868 Motor: MAK 11.265pk bow thruster 966pk
strurn thruster 603pk Sevice speed 18.5 kn
Mij was verteld bij JR dat de helft aan boord Nederlands was en de rest buitenlands, wat blijkt 3
Nederlanders, 4 Filippijnen en nog 5 Oekraïners, dus ik moest meteen engels gaan praten wat ik
dus niet kan.
Mijn spullen werden door de Filippijnen aan boord gehesen en ik werd naar m’n kamer toe
gebracht. Toen ik alles had uitgepakt kreeg ik te horen dat ik eerst maar een tijdje de machine
kamer in moest, dat was even balen, want ik wou naar de brug. Maar dan ga je toch maar
gewoon naar beneden en ga je aan het werk. Na een paar dagen had ik al mijn dagelijkse check
ronde en wat filters vervangen. Het nadeel van zo’n nieuw schip is dat er bijna niets te sleutelen
is en ook een nadeel is, dat je niet de machine kamer in moet om alle pompen aan te zetten of
hoogte van tanken opnemen maar alles gaat vanuit de controle kamer.
De temperaturen liepen af en toe op tot boven de 60 graden en als je een filter van zware olie
moet vervangen dat met 145 graden de motor in gaat, liep het wel eens op tot ver boven de 70
graden, want als de buiten temp al 45 C is ( met die hitte golf) kan er weinig gekoeld worden en
werken met deze temperaturen is niet echt aangenaam zal ik maar zeggen (water liep er net zo
hard uit als je het er in goot)
Aan boord waren ze er ook al achter dat ik helemaal van de brug en dek afdeling was, want als ik
klaar was met werk was ik altijd wel op de brug te vinden. Daar zie je tenminste nog eens wat,
sleutelen kan ik thuis ook wel. De reden dat ik naar de machine kamer toe moest was eigenlijk
dat de 2de machinist met een hernia aan boord liep dus de 1e moest alles in zijn eentje doen.
Maar na 2 weken kwam er een nieuwe 2de machinist en kon ik naar de brug.
Als je aan de brug denkt, denk je dat je de reis moet gaan voorbereiden op kaarten en dat soort
dingen, blijkt er toch geen enkele kaart aan boord meer te wezen, alles gaat tegenwoordig met de
2 elektronische zeekaarten, want het is niet meer verplicht om zeekaarten aan boord te hebben.
Waar ik alleen een beetje tegen op zag is door de marifoon praten, maar toen we door de
Bosporus heen gingen moest ik er toch aan geloven. Dan moet je melden in welke sector je zit en
de loods oproepen met wel in je achterhoofd dat er ruim 350 schepen mee luisteren, die daar
voor anker lagen om ook de Bosporus te passeren, maar het hoort erbij. Op een gegeven moment
zie je daar ook zo’n klein zeilbootje in de verte en als je dichter bij komt blijkt het toch al gauw
een 50 voeter te wezen. Je verkijkt je hier snel op omdat de ooghoogte van de brug rond de 25
meter hoog is.
Ondertussen ben ik al in Griekenland, Kreta, Turkije, Georgië, Oekraïne, en Roemenië geweest.
Je komt er zo wel achter wat voor armoede er op de wereld is, je ziet het allemaal wel op tv
maar als je zelf in die landen komt dan dringt het pas echt tot je door.
Zo is de haven Poti in Georgië ook zo’n arme stad waar de stuwadoors van zo’n jaartje of 40 met
een goed betaalde baan zo’n 350 euro per maand verdienen. En waar geven ze dat aan uit? Aan
drank natuurlijk want ze liepen tijdens het laden en lossen gewoon met flessen whisky aan
boord. En dan denk je het zijn alleen de stuwadoors die daar dronken lopen maar nee, de
kraanmachinist kon er ook wat van, eerst wat schade aan het schip en daarna had hij een
vuilniswagen even een stukje lager gemaakt.
We zijn nu ook al 3 keer in Odessa geweest ook en daar hoef je niet blij mee te wezen. Voor dat
je naar binnen mag moet je elk dingetje wat je aan boord hebt op papier hebben, maar dat kan je

weer mooi doen als je een week ligt te wachten voordat je naar binnen mag. Ben je eindelijk
binnen staat het leger en de plaatselijke autoriteiten te wachten.
Zwaar bewapend met pistolen kwamen ze met zo’n 18 man aan boord en honden die de boot van
onder tot boven moesten doorzoeken, zelfs elke hut. Je moest ook zelf om beurten op gezicht’s
controle komen, of je paspoort en monsterboekje wel echt waren. Normaal in andere havens zijn
de autoriteiten weer met een kwartiertje weg maar hier waren we wel zo’n 4 uurtjes bezig. Maar
de haven is waardeloos en de stad is geweldig. Je kunt er heel goed uit, 1 liter bier voor 80
eurocent, da’s de moeite!
Het vaargebied waar ik vaar is de Egeïsche Zee en de Zwarte Zee. Deze containerschepen waar
ik op zit heten file schepen, dit betekent dat je van haven naar haven gaat in een klein gebied,
lijkt iets op lijndienst maar de volgorde is altijd anders.
We varen hier voor de container maatschappij MSC. Maar dit contract loopt af rond 20
september. En misschien wel leuk om te vertellen dat het schip gaat groeien. Het gaat van 134
meter naar rond de 148 meter. Als het contract is afgelopen gaan we het dok in Hamburg in en
wordt het schip in tweeën gesneden en er een sectie tussen gezet van 14 meter en ze zeggen dat
het 3 weken gaat duren (lijkt me sterk) maar ik zie het wel. Dan gaat dit schip naar de 1000
TEU, even een kleine uitleg: 1 20 -voet container is 1 TEU, 1 40 -voet container is 2 TEU.
Maar ik ben er nu wel achter gekomen dat ik nog een hele boel moet leren en het is niet alleen
leren het zijn ook heel veel weetjes. Het moet 1 keertje uitgelegd worden, dan weet je het
gewoon. Tja en m’n schoolwerk moet ik nou maar eens hard mee aan de gang want het is veel te
mooi aan het werk te zijn.
Groetjes vanaf de MSC Batave, Michel

INTERVIEW
Hannie zit er al, als Cees om
klokslag
10.00
uur
op
donderdagmorgen
op
de
achterdeur
klopt
van
Slingerweg 83. Op Wieringen
kom
je
achterom.
“Ja,
inbrekers ook”, antwoordt de
bewoner, doelend op de poging
tot inbraak van afgelopen
najaar.
We zijn deze morgen te gast bij
ligplaatshouder van Kangt nr.
30 en lid van de WVA Rinze
(iedereen noemt mij Rens) en
Addy Klein. Mooi vrijstaand
huis,
zelf
wegens
gezinsuitbreiding- in het verleden een stuk aan-en opgebouwd, grote achtertuin met gazon,
framboosstruik en propvolle perenboom.
Na de koffie met koek steekt Rens van wal: “Je wil toch niet alles van me weten hè”.” Nee, maar
wel veel”, antwoordt Cees.” Nou, het vaarseizoen raakt op z’n eind en de nazomer lijkt ons ook
in de steek te laten. We zijn trouwens wel lang weggeweest, van juni tot in augustus, we hebben
in de tussentijd de boot nog een paar weekjes in Friesland laten liggen. Tijdens onze vakantie
hebben we heel wat afgevaren, Zuidholland, Linge, de Maas, de Biesbosch, Lek en Nederrijn,

Achter Arnhem om de IJssel af en via de kop van Overijssel naar Friesland. Addy is altijd in de
vakantie jarig. Tussentijds gaan we dan even voor een paar dagen of een week naar huis”.
Wie is Rens Klein?
Rens is een geboren Wieringer. Zijn wieg stond in 1944 op het landbouwbedrijf van zijn ouders
in de polder Waard Nieuwland, daar waar nu het Wieringer Randmeer moet komen. Zij waren
thuis met 3 kinderen. Rens bezocht in Hippolytushoef de basisschool en daarna de LTS in Den
Helder aan de Sportlaan. Elke dag op de fiets heen en weer terug. Het moest al vreselijk slecht
weer zijn, wilde hij met de bus gaan. Tijdens zijn LTS-tijd op zaterdag en ook na de LTS was
het werken geblazen bij Jan Luijt, het bedrijf wat nu lieren maakt en viskotters bouwt in Den
Oever. De werkplaats was toen nog in de Nieuwstraat bij Piet Luijt de vader van Jan. Dat was
nog in een ouderwetse smederij waar Piet o.a. nog paarden aan het beslaan was. In die tijd heb
in het leerlingstelsel de nodige cursussen gevolgd. Omdat het in de visserij, dus ook bij de
scheepsbouw wat minder werd, kwam ik na mijn militaire diensttijd via diverse banen in
Alkmaar in de installatie van centrale verwarming terecht” vertelt Rens . Ik heb in Alkmaar o.a.
als servicemonteur gewerkt. Heel Noordholland was mijn rayon en ik vloog van hot naar her en
was vaak ’s avonds en in het week-end aan het werk “We kregen in die tijd in Heerhugowaard
een huurwoning toegewezen, waar we twee jaar in hebben gewoond voordat we naar Wieringen
verhuisden”
“We hebben in 1971 het huis in Hippo gekocht. Het bedrijf waar ik voor werkte had de
woningstichting Beter Wonen als klant . De stichting vroeg toen of ik niet bij hun wilde komen
werken. Ik kreeg daar het onderhoud van 400 woningen, mijn vrouw nam na werktijd de
storingsboodschappen aan. Je zult wel begrijpen dat ik toen weinig vrije tijd had, ik was zo’n
beetje een “zelfstandige in loondienst” Na verloop van tijd werd het onderhoud aan de
verwarmingsinstallaties steeds groter en werd meer uitbesteed. Inmiddels is het aantal woningen
gegroeid tot 1100 stuks. Ik heb totaal ruim 40 jaar gewerkt, waarvan 24 jaar bij Beter Wonen de
laatste 5 jaar meer op kantoor en mocht bijna 3 jaar geleden met zg. “pre-pensioen”
Addy is in 1945 in de Wieringermeer geboren en op de boerderij aan de Waardweg opgegroeid
die later door haar broer is overgenomen . “Ik ben in Slootdorp naar de lagere school geweest.
Toen had Slootdorp nog 3 scholen én 3 kerken!”.
Na de lagere school werd in Schagen 4 jaar lang de Huishoudschool bezocht. Ook op de fiets!.
Na de huishoudschool ben ik 4 jaar tandartsassistente geweest. Ik had er niet voor geleerd, werd
toch aangenomen maar heb er later wel cursussen voor gevolgd. Hierna heb ik nog enige jaren
een kantoorbaan gehad.
Toen Rens bij de woningstichting werkte was ik zo’n beetje zijn afsprakenagenda en werkte met
briefjes, ik had op het laatst een hele lijst”, lacht Addy. Dankzij de GSM ging dat later veel
beter. Op de vraag van Cees hoe ze elkaar ontmoet hebben moet Rens het antwoord even
schuldig blijven.”Weet jij het nog Addy? Volgens mij bij Nic Raven in Schagen. Daar kwamen
we toen vaak en ook wel bij de Olde Smidse. Arie Bijpost ( Spruitje) zat er toen in. In 1966 was
dat volgens mij. In 1968 zijn we verloofd en getrouwd. Na mijn trouwen heb ik geen baan meer
gehad, ik had het druk met kinderen opvoeden veel op school geholpen, werd later oppasoma.
We hebben 2 kinderen, Carla en Nanco en ook inmiddels 5 kleinkinderen. De twee oudsten ( nu
6 en resp. 5 jaar) heten Nan en Lotte. De naam van onze boot is dan ook “Nan-Lotte”. Zoon
Nanco woont op Wieringen en Carla in Wijk bij Duurstede.”
Lezen jullie het clubblad? Volmondig klinkt het “Ja !”. “ Omdat we met het wedstrijdzeilen
niet zoveel hebben lezen we dat maar oppervlakkig door, maar de reisverslagen en andere
verhalen vinden we altijd erg leuk om te lezen. Motorboters zijn toch wat minder actief, het
draait bij de vereniging toch meer om de sport.”
Wat is jouw watersportverleden?
Rens vertelt: “Het is begonnen met het meevaren met anderen. Met o.a. met Hiltjo van Eerden
in de Stern en ook wel met Freek en Gina Kragt hebben mee gevaren.

Voor de vakantie huurde ik wel eens een kruiser. Nu gaan we nog wel eens met Freek en Gina
mee. Langzamerhand kregen we idee in een eigen boot, maar konden eerst niets naar onze zin
vinden. In 1999 hebben we een casco laten bouwen. Carla woonde in die tijd in Utrecht en daar
in de buurt kwam ik bij een klein werfje terecht. De boot is 9.20 mtr lang en het is een Mebokruiser met een open kuip. Toen het casco klaar was werd de motor gedemonteerd en de boot
met oplegger naar Schouten in Den Helder gereden om te stralen. Met een grote kraan werd de
boot later over ons huis getild en in de tuin geparkeerd. En Later weer terug natuurlijk. Ik dacht
wel 4 of 5 jaar nodig te hebben voor het afbouwen, maar al met al ben ik dik 2 jaar bezig
geweest om het af te bouwen. Ik had het geluk dat ik de werkplaats van de woningstichting
mocht gebruiken en kon dus veel onderdelen zelf maken” Ondertussen laat Addy het dikke
fotoboek zien, zodat we ons een voorstelling kunnen maken hoe het hele proces verlopen is. “Ik
heb het allemaal in mijn vrije tijd gedaan, s’avonds na werktijd tot 22.00 uur en heb het nooit als
een belasting gevoeld. Op zondag werkte ik niet, vanwege de rust in de buurt, maar dan zat ik
weer te rekenen en te tekenen. Daarbij heb ik veel aan de adviezen van Hiltjo en JanBart de
Jong gehad. Zij waren mijn “raadsmannen”. Ondertussen vertelt Rens verder terwijl hij door het
fotoboek bladert. We komen te weten dat veel Wieringers hun boot zelf gebouwd hebben of als
casco afgebouwd en Rens noemt een aantal namen die ons bekend in de oren klinken, zoals
Klaas de Boer, Frits Koopmans, Freek Kragt, Wil Wigbout en anderen.
We zijn nu voor het 6e jaar met de boot weggeweest en hij bevalt uitstekend. We hebben dit jaar
een flinke reis gemaakt, met een tussenstop bij onze dochter in Wijk bij Duurstede.
Op de terugtocht, in Friesland mocht kleinzoon Nan ook nog een weekje mee uit logeren.
Opa werd toen uit het “grote bed” verbannen en moest op de bank slapen. “ Verder gaan we
veelal naar Kolhorn, dat is dan weer ons uitje” vertelt Addy. “ Tijdens de vacantie’s nemen we
altijd de fietsen mee, heerlijk!”
Heb je nog andere hobby’s?
Cees doelt op de mooie tuin achter het huis. “Ja, maar deze maken we nu wel steeds
onderhoudsvriendelijker. Onze zoon maait het gras als we weg zijn. De voortuin is inmiddels zo
ver dat die geen onderhoud meer vergt. Een andere hobby waren mijn sierkippen, daar ben ik
mee gestopt, dit valt niet te combineren met een boot.
Ik ben 10 jaar secretaris van de kleindiervereniging op Wieringen geweest. Verder ben ik een
echte “doe-het-zelver”, heb in het hele huis alles wat er in zit verbouwd en aan gebouwd. Verder
hou erg van fotograferen en de boot vraagt ook het nodige onderhoud”
Addy is ook druk met aquajoggen, zingen in het koor in Wieringerwerf (nee, we treden niet op,
zingen nederlandstalige liedjes, zuiver voor de lol), houden beiden van fietsen en schaatsen en
hebben in binnen –en buitenland al veel kampioenschappen bijgewoond..
Zij jullie zomer-of wintermensen?
“Zoals gezegd, houden we beiden van schaatsen, skieën kwam er nooit van met mijn baan,
hoewel we wel afgelopen winter wel als oppas meegeweest zijn naar de wintersport. Als ik moet
kiezen, kies ik voor de zon. We gingen ook wel met de kinderen op strandvakantie naar Spanje
en Frankrijk een caravan of een huisje in de bergen. Toen ze nog klein waren waren we ook
regelmatig in de zomer aan het Lutjestrand te vinden” Nu mist Addy de “landenvakantie” wel,
zegt ze. Toen de kinderen uit huis waren gingen we ook vaak met z’n tweetjes op de bonnefooi
op pad, nu met de boot.
Wat is jouw idee over het Wieringerrandmeer?
Rens komt meteen met de prachtige kleurenfolder “Meernieuws” op de proppen. Ik ga naar bijna
elke bijeenkomst over het Wieringerrandmeer en volg de ontwikkeling nauwgezet. In eerste
instantie was ik er enthousiast over, maar ik heb inmiddels mijn twijfels of het uiteindelijke
resultaat gelijk wordt aan de plannen die nu gepresenteerd worden.” De term “voortschrijdend
inzicht” wordt wel erg veel gelanceerd. Op z’n hollands gezegd zou dit kunnen betekenen dat
we te zijner tijd wel zien wat we doen. Dat de huizen er komen, daar is Rens wel van overtuigd,

maar de bruggen en sluizen zouden wel eens onder het voortschrijdend inzicht”kunnen gaan
vallen.
We praten nog lang door over de materie Wieringerrandmeer, het rustige wonen op Wieringen,
vakantie, de boot Nan- Lotte en over mensen die we wederzijds kennen. Inmiddels zijn de
wijzers van de klok al weer ruim het middaguur gepasseerd als we afscheid nemen van twee
sympatieke watersporters.
Interview door Hannie Meskers en Cees Dubbeld
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13 oktober
23 oktober
27 oktober

werkdag vanaf 9.00 uur
najaarsvergadering aanvang 20.00 uur
mosselenavond aanvang 19.00 uur

Wedstrijdplanning 2008 (concept)
Wedstrijden WVA

Koninginnerace
1e dinsdagavond wedstrijd
Open Clubkampioenschap + KK Kolibri
Havenwedstrijd
Amstelmeer Trophy
Palingrace
MWV – WVA Centaurwedstrijden (organisatie WVA)

30 april (woensdag)
6 mei
14 & 15 juni
24 juni
16 & 17 augustus
21 (28?) september
13 & 14 september

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

Andere belangrijke evenementen
24-uurs Ijsselmeer

nog niet bekend
nog niet bekend
nog niet bekend
nog niet bekend
21 & 22 juni (aanname)
6 & 7 september (aanname)
22 & 23 augustus
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