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Wil Wigbout.
Vrij snel nadat ons eerste clubblad bij u op de mat viel werd in de redactie al weer bedacht wat
er in blad nr. 2 zou moeten komen te staan. Het leek een dunne krant te worden, want er was niet
zo veel, meenden we. Niets is echter minder waar, want het begint weer te leven op de haven en
dat kunnen we u, als lezers, niet onthouden.
Het begon met de voorjaarsvergadering op 18 maart die een ouderwets aantal bezoekers had. U
kunt in de notulen lezen wat er allemaal de revue heeft gepasseerd, want zoals wel vaker wordt
gezegd in de voor- en najaarsvergadering is de gelegenheid om met elkaar van gedachten te
wisselen over het wel en wee van onze vereniging.
Er heeft een vrij grote bestuurswisseling plaatsgevonden, waarbij Rob van Altena wordt
opgevolgd door Gerrit Snijders, Jan Bethbeder door Sjoerd van der Werf en Peter Engel door Jos
van der Land. Gerrit en Sjoerd zijn bij de meeste leden wel bekend, maar Jos is een vrij nieuw
gezicht bij onze vereniging en om meteen maar eens goed met haar kennis te maken is ze dit
keer het slachtoffer geworden voor een interview.
Verder zijn er de aankondigingen van de diverse wedstrijden, de Pinkstertoertocht en het
gehandicaptenzeilen. Het gehandicaptenzeilen wordt dit jaar gecoördineerd door Cor Walrave.
Hierover meer in dit clubblad. Ook de wist u datjes ontbreken deze keer niet.
Niet geheel onbelangrijk is de bladzijde waarin vrijwilligers worden gezocht voor het clubhuis.
Het is elk jaar weer een hele klus om dit voor elkaar te krijgen, maar de moed wordt niet
verloren en er wordt wederom een poging gedaan om het tot een sluitend geheel te maken. Dit
kan uiteraard niet zonder uw hulp en ik doe dan ook een dringend verzoek om dit goed te lezen
en te reageren bij de mensen die er op staan vermeld.
Ook krijgt de redactie regelmatig stukjes toegestuurd van de KNRM. Wij vinden dit vaak zeer
interessante lectuur en willen u dit ook deze keer niet onthouden.
Heel bijzonder zijn ook weer de belevenissen van onze reporter overzee Michel Boersen
en zoals u kunt lezen brengt het zitten in de redactie in dit geval kosten met zich mee.
Vers van de pers komen nog de SW-cijfers in het clubblad, zodat hierover geen misverstanden
kunnen bestaan. Dinsdagavond bekend geworden en donderdag bij de drukker. U ziet, we doen
ons best.
U zult in de wist u datjes kunnen lezen dat we van plan zijn deze zomer de hengels af en toe
weer in het water te gooien op zaterdagavond. Dit is geen officiële WVA-activiteit, maar een
initiatief van een aantal leden die van vissen houden. Persoonlijk denk ik altijd, je wacht op
iemand die je niet kent, maar in voorgaande jaren heeft het tot opmerkelijke resultaten geleid. In
een klein stukje haven zwemmen vissen met de meeste piercings van het Amstelmeer. Denkt u
dat lijkt me ook wel eens leuk om te doen, vraag eens aan Jarig en Elly, Ruud Koopmans, Vera
Kaandorp (een echte die-hard) of Cees Dubbeld en die kunnen u hier ongetwijfeld meer over
vertellen.
Ik wens u, mede namens alle redactieleden, heel veel vaarplezier deze zomer.
Agnes Dubbeld-Klinkenberg
Kopy voor het volgende clubblad inleveren voor 2 JULI A.S. bij de redactie

VANUIT DE PREEKSTOEL
Het is alweer een maand geleden dat we met ruim veertig leden de Algemene jaarvergadering
hebben beleefd en daar afscheid hebben genomen van Peter Engel als penningmeester en van Jan
Bethbeder als Commissaris wedstrijden. Beide heren hebben gedurende de respectievelijk 7 en 6
jaar de vereniging gediend. Peter heeft behalve op een zeer verantwoorde manier omgaan met de
penningen van de vereniging, ook een Octopus rol vervuld dat is een boel zaken voor de
vereniging behartigen die bijna sluipend aangroeien als nevenfuncties en waar men als gewoon
lid niet direct kijk op heeft. Vaak komt dat ook omdat men dicht bij de club woont of dat men
toch vaak op de haven is vanwege dat je boot er ligt.
Al met al een behoorlijk pakket dat bij het aftreden als bestuurslid door het zittende bestuur moet
worden opgepakt en worden verdeeld onder de andere bestuursleden.
Jan Bethbeder heeft in de afgelopen 6 jaar een prachtig netwerk opgebouwd met diverse
klassenorganisaties en daarmee de WVA bekend gemaakt als een gastvrije vereniging met
enthousiaste medewerkers waar men kan aankloppen als men een goed kampioenschap
georganiseerd wil hebben. Beide heren namens alle leden nogmaals hartelijk dank voor jullie
inzet als bestuurder en ook dank voor het de toezegging dat jullie ook buiten het bestuurlijke je
actief blijft inzetten voor de vereniging. Tijdens de ALV is Jos van der Land gekozen als
penningmeester en Sjoerd van der Werf als Commissaris wedstrijden. Ik wens beiden een
succesvolle bestuursperiode toe.
Dat brengt mij dan op het zomerprogramma, dat staat traditie getrouw bijgewerkt achter in dit
blad. Zoals reeds uitgelegd op de ALV zijn door het verplaatsen van de Sluitingwedstrijden naar
6 en 7 september de Open Nederlandse Kampioenschappen van Top, Spanker, Seahorse en
Vaurien ( totaal verwachtbaar 65 boten) op hetzelfde weekeinde terechtgekomen. Aangezien
onze vereniging een aantal enthousiaste zeilers kent die graag een wedstrijd op stromend water
willen zeilen en bovendien nog een fanatieke groep sloepzeilers hetzelfde willen, raken we die
kwijt als medewerker bij deze kampioenschappen. We willen die medewerkers het genoegen van
stroomzeilen niet ontnemen dus schrijf je vooral in. Ik wil nu wel al een oproep doen aan leden
die niets hebben met varen op het Marsdiep om je nu al op te geven al medewerker voor de
ONK’s zodat we met een gerust hart de voorbereiding kunnen treffen.
In het weekeinde van de Clubkampioenschappen gaan we iets nieuws organiseren voor
Motorbootschippers, voor hen gaan we een clubkampioenschap organiseren.
Dit kampioenschap zal bestaan uit en behendigheids vaarproef, een vaardigheidsproef en een
kennistest. Ik hoop dat de motorboot leden hier aan deel zullen nemen.
Van 20 t/m 23 augustus a.s. staat Den Helder in het teken van de “The Tall Ships races Den
Helder 2008” De organisatie kan nu al meedelen dat de het aantal schepen dat zich heeft
aangemeld nu al boven verwachting is, grote windjammers als de Russische “Sedov”en “Mir” en
de Mexicaanse “Quatamoq”zullen van de partij zijn.
Ik heb de organisatie aangeboden dat de wedstrijdcommissie van de WVA een dag
2 wedstrijden in sloepen wil organiseren op het Marsdiep.
Dit aanbod is door de organisatie in dankbaarheid aanvaard dus hoop ik ook dat er een team van
de WVA aan zal deelnemen.
Tot slot hoop ik u verder allemaal te mogen ontmoeten tijdens de Koninginnerace op30 april.
Theo Souren
Voorzitter

Berichten van de havencommissie
Aan het begin van een nieuw seizoen willen wij bij deze jullie informeren over de stand van
zaken in onze haven.
Op dit moment heeft bijna iedereen betaald voor zijn/haar ligplaats. Onze wachtlijst is inmiddels
geslonken tot minder dan 10.
Vorig jaar hebben wij er 45 ligplaatsen aan het Wierhoofd2 bij gekregen. Het Wierhoofd2 is aan
de kant van de kantine van de marinewatersport.
Het Wierhoofd is aan de kant van het clubhuis van de WVA.
De nummers op de steiger van het Wierhoofd zijn zodanig gewijzigd dat de nummering nu
gewoon oploopt. Dus geen boxen meer met -1 tot -5. Op het toewijzingsformulier dat wij jullie
toegestuurd hebben staat nu het goede nummer. Voor iedereen het verzoek de boot te parkeren in
de box met het nummer dat op het toewijzingsformulier staat.
Het probleem van de herkenning van de boten op de walplaats hebben we opgelost door aan
iedere eigenaar (walplaats) te vragen een sticker op de spiegel van zijn/haar boot te plakken.
Hierop staat het lidmaatschapsnummer, waarmee de havencommissie kan traceren welke boot
bij welke eigenaar hoort.
Wellicht niet zo belangrijk ware het niet zo, dat in een enkel geval bij problemen met de boot,de
eigenaar nooit te achterhalen was.
Het is trouwens mogelijk met een haarfohn de stickers weer te verwijderen. We hebben nu 14
walplaatsen verhuurd. De nummering op het toewijzingsformulier is alleen voor de administratie
van belang.
Bij deze willen wij die leden, die weten voorlopig niet met hun boot naar de haven te komen,ons
hierover te informeren.
We kunnen die box dan tijdelijk gebruiken voor andere liefhebbers.
De oorspronkelijke eigenaar van de box behoudt altijd het recht op zijn/haar box. Wanneer je op
welk moment dan ook bedenkt de box te willen gebruiken, is 1 telefoontje naar Lammert genoeg
om diegene die dan gebruikt maakt van de box een andere plaats te geven.
Wat het parkeren betreft wederom het verzoek de heilige koe niet voorbij de vuilcontainer te
parkeren.
Wij wensen iereen een uitstekend watersportseizoen.
De Havencommissie.
Voor vragen:
Lammert de Haan 0227-591241 of
Gerard van Herk 0224-213720

Notulen van de Algemene ledenvergadering van 18 maart 2008.
1. Opening vergadering.
Om 20.10 uur heet de voorzitter de aanwezigen van harte welkom en stelt de aanwezige bestuursleden
voor; Gerrit Snijders, Monique Mul, Ruud Bekema en Peter Engel. Jan Bethbeder voegt zich later bij het
bestuur. Sjaak Meskers is met kennisgeving afwezig.
Evenals Wico Stam, Gerard van Herk en Rob Roëll. Er zijn 44 stemgerechtigde leden.
2. Mededelingen:
- Joop Manshanden is op 20 februari jl. overleden na een langdurig ziekbed. Er wordt een moment van
stilte gehouden.
- Tijdens de vergadering liggen de tekeningen voor de verbouwing van het dijkmagazijn ter inzage. De
voorlopige begroting ligt er bij. Dit voorstel voor de verbouwing kan tijdens punt 7a worden
bediscussieerd. Er wordt nog niets besloten.
- Er is een nieuwe begeleidingsboot aangeschaft ter vervanging van de witte boot. Het is een Fun Yak
450 geworden met een stuurconsole en een 25 pk buitenboordmotor. De brochure ervan ligt ook op de
tafels.
- Voor het nieuwe seizoen wordt nog een instructeur gevraagd voor de kielboot lessen. Graag aanmelden
in de vergadering of bij Sjaak Meskers.
- Jan Bethbeder en zijn vrouw hebben de afgelopen jaren alle krantenknipsels en stukjes over de WVA
verzameld en bij elkaar gevoegd als een soort jaarverslag in woord en beeld. Wie wil dat overnemen?
Graag melden bij Jan Bethbeder.
- Op 9 april wordt er een extra ledenvergadering gehouden van het Koninklijk Watersport Verbond. Deze
vergadering gaat over de oorzaak van de ontstane problemen en er zal een voorstel zijn tot wijziging van
de statuten dat betrekking heeft op de nieuwe bestuursstructuur van het Verbond om nog weer dergelijke
problemen te voorkomen. De voorzitter leest de bij het rapport begeleidende brief voor en enkele
conclusies. Diegenen die het rapport willen lezen kunnen bij de voorzitter om het rapport vragen.
- Andele de Zwart vraag of het erelid van de WVA, die waarschijnlijk mede verantwoordelijk wordt
gehouden voor het wanbeleid, erelid blijft. De voorzitter wil zich niet verantwoordelijk houden voor het
functioneren van een lid binnen een andere vereniging. De gedachtevor-ming hierover laat de voorzitter
afhangen van de ALV van de KNWV.
3. Behandeling van het verslag Najaarsvergadering 23 oktober 2007.
Het verslag is goedgekeurd. Marian Eeken wordt bedankt voor het schrijven van de notulen.
4. Jaarverslag 2007.
Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag. Het verslag is goedgekeurd en vastgesteld met algemene
stemmen.
5. Verslag Kascontrolecommissie.
Sjoerd van der Werf en René Dijkstra hebben de kas gecontroleerd. Volgens René Dijkstra zijn er geen
onvolkomenheden geconstateerd. Peter wordt bedankt en de voorzitter stelt voor om Peter met een
applaus decharge te verlenen.
6. Financieel Jaarverslag 2007.
Peter Engel gaat in op het Financieel Jaarverslag van 2007. De vereniging heeft € 3.893,- minder
uitgegeven dan er is binnengekomen. Er wordt gesuggereerd om te kijken naar hogere rentepercentages
voor de spaarrekening. De reparatiekosten van de koeling van de bar zijn voor rekening van de
vereniging, omdat de tap eigendom is. Het Financiëel Jaarverslag 2007 is goedgekeurd. Peter Engel krijgt
een applaus.
7. Vaststellen Zomerprogramma 2008.
Het programma wordt door Jan Bethbeder (commissaris wedstrijden) toegelicht. Op 5 t/m 7 september
zijn de sluitingswedstrijden en vier klassenkampioenschappen: Top, Spanker, Sailhorse en Vaurien. De
24-uurs is verplaatst in verband met de sluiting van de Olympische

Spelen. Theo vraagt om extra handen tijdens de sluitingswedstrijden. Hans Zijm vraagt of er wel een
startschip aanwezig is. Daarvan is Theo overtuigd. Op 15 april komt Eric Mehlbaum de wedstrijdregels
uitleggen. Laat Jan Bethbeder even weten welke vragen Eric kan beantwoorden. Wichert Veling zorgt
weer voor de paling tijdens de palingrace.
Op 12 april is er ’s avonds een buffet. Opgeven bij Agnes Dubbeld.
Het zomerprogramma 2008 ziet er voorlopig als volgt uit:
30 april – Koninginnerace = opening zeilseizoen
vanaf 6 mei - dinsdagavondwedstrijd
14 en 15 juni – Open Clubkampioenschappen en NK Kolibri 2008
21 en 22 juni – Sloepenwedstrijden
24 juni – Havenwedstrijd
16 en 17 augustus – Amstelmeer Trophy en Spanker Klassenevenement
6 en 7 september – Sluitingswedstrijden Marsdiep
5 t/m 7 september ONK Spanker, KK Top, ONK Vaurien, ONK Sailhorse
13 en 14 september – Centaurwedstrijden MWV - WVA
21 september – Palingrace
30 september – 1e zondagmiddagwedstrijd
12 april – Vanaf 9.00 uur werkdag en om 19.00 uur Buffet
15 april – SW vergadering kajuitboten en open boten
Regels voor Wedstrijdzeilen door Eric Mehlbaum
10 t/m 12 mei – Pinkstertoertocht
27 en 28 juni – Zeilen voor mensen met een beperking
11 oktober – Werkdag
18 oktober – Feestavond
21 oktober – Najaarsvergadering
1 november – Mosselenavond
De perikelen rond het plannen van wedstrijddata kan in de toekomst worden verholpen door alle
wedstrijdcommissies in het najaar bij elkaar te halen. Er is nu wel overleg geweest, maar later zijn er ook
weer wijzigingen doorgevoerd.
In het weekend van de clubkampioenschappen wordt er ook een motorbootschipper clubkampioenschap
gehouden. Het wordt een soort behendigheidstest met één en dezelfde boot voor iedere deelnemer en er
komt een kenniskwis. Theo vraagt om een assistent bij het organiseren.
7a. Er wordt gedacht over het opknappen van het dijkmagazijn. Hiervoor is op half november een
afspraak gemaakt met de gemeente Wieringen om de mogelijkheden te bespreken. Er wordt gedacht aan
het opknappen van de doucheruimtes en daarna de buitenkant. Cees van Silfhout heeft een kostenraming
gemaakt op basis van werkzaamheden verricht door eigen mensen en aangenomen werk. De rekeningen
liggen op de tafels. De buitenkant is voor de gemeente. De voorzitter vraagt zich af of een verbouwing
noodzakelijk is in verband met de legionella wetgeving. Volgens Wichert levert op basis van eerdere
bevindingen de huidige inrichting van het dijkmagazijn geen gevaar op voor legionella. Ruud Koopmans
geeft aan dat het misschien beter is om 1 wc te vervangen door 2 urinoirs. Monique heeft eerder al
aangegeven om in 1 douche een wasbak te plaatsen. Gerard Schalkwijk vraagt of er behoefte is om uit te
breiden. Theo antwoordt dat de buitenkant nodig is en daarom de binnenkant eerst moet. Wil Kaandorp
geeft aan dat alles nog redelijk goed is. Hij wil weten of de huur hierna verhoogd wordt. Het bestuur zou
de gemeente moeten vragen wat zij bij willen dragen.
De voorzitter concludeert dat de meningen over de noodzaak van de verbouwing verdeeld zijn. Hannie
Meskers vraagt zich af op welke termijn het dijkmagazijn opgeknapt moet worden en of de gemeente iets
wil bijdragen.
Siep van der Land vraagt of het ook met kleine aanpassingen kan of moet het beter? Peter Engel geeft aan
dat de douchecapaciteit uitbreiden van pas komt bij evenementen, maar men kan natuurlijk heel veel jaar
toiletruimte inhuren voor dat bedrag. Nu betalen de klassenorganisaties de huur van een toiletwagen.

Misschien moeten na de verbouwing de organisaties ook maar iets meer huur voor het toiletgebouw
betalen.
Wil Kaandorp vindt het plan op zich prima maar wil wel graag dat de kosten door de vereniging en de
gemeente gezamenlijk gedragen worden. De voorzitter geeft aan dat dat met de gemeente besproken kan
worden.
Ruud Koopmans vraagt of het zeker is dat de WVA ook in de toekomst hier kan blijven.
De voorzitter verwacht rechten te hebben, omdat we hier al zo lang zitten. Hij geeft aan dat het bestuur
met dit voorstel naar de gemeente gaat en vraagt wat de toekomstplannen zijn en of de gemeente 30% wil
bijdragen aan de verbouwing.
Cees Boersen geeft aan dat een nieuwe poging geen kwaad kan. Het dijkmagazijn blijft volgens hem. “ Er
zitten nu nieuwe mensen in de gemeente en ga eens met die mensen praten. Kom dan wel met een
concreet plan en vraag of ze hierin mee willen doen.”
De voorzitter trekt de conclusie dat het zinvol is om met dit voorstel naar de gemeente te gaan.
Hannie Meskers vraagt of er niet eens gedacht moet worden aan de invaliden. Er is voor hen nergens een
toilet. Het clubgebouw kan toegankelijk worden gemaakt en zij meent dat dat in het overleg met de
gemeente moet worden meegenomen.
8. Verkiezing bestuursleden.
Commissaris haven Rob van Altena heeft zich vanwege zijn fysieke problemen in het najaar
teruggetrokken als bestuurder en zijn functie is waargenomen door Gerrit Snijders die zich nu kandidaat
stelt voor deze functie.
Penningmeester Peter Engel is niet herkiesbaar. Jos van der Land stelt zich kandidaat voor de functie van
penningmeester.
Jan Bethbeder is niet herkiesbaar als commissaris wedstrijden. Sjoerd van der Werf stelt zich kandidaat
voor deze functie. Er melden zich tijdens de vergadering geen nieuwe kandidaten. De kandidaten worden
met algemene stemmen gekozen.
Jan Bethbeder en Peter Engel worden bedankt voor hun inzet gedurende de afgelopen jaren. Beiden
hebben hun functie meer dan 6 jaar vervuld. Tijdens een gezamenlijk etentje neemt het bestuur afscheid
van Jan en Peter.
Jan Bethbeder bedankt iedereen die zich de afgelopen jaren heeft ingezet. “Het waren 6 goede jaren”. Jan
hoopt dat Sjoerd ook wordt bijgestaan door de vele vrijwilligers. De WVA heeft de afgelopen jaren een
goede naam opgebouwd bij de klassenorganisaties.
Peter Engel is bijna 7 jaar geleden gevraagd voor de functie van penningmeester. De WVA was toen een
andere club. Hij heeft eerst de financiën opgeschoond en ieder jaar is er in iets groots geïnvesteerd. Het is
volgens hem nu goed geweest en bedankt iedereen voor de samenwerking.
De voorzitter bedankt iedereen en vraagt de oud bestuursleden plaats te nemen in de zaal en de nieuwe
bestuursleden aan tafel en heet hen welkom.
Er is een vervanger nodig voor Sjoerd van der Werf die nu uit de kascontrolecommissie stapt. Michiel
Lok stelt zich beschikbaar voor de kascontrolecommissie samen met René Dijkstra.
Theo geeft aan dat Ruud Bekema volgend jaar niet meer herkiesbaar is voor de functie van Commissaris
Materiaal. Het bestuur zoekt een kandidaat die zijn functie over wil nemen.
9. Rondvraag.
Jaap Wognum meldt dat de planken van de postbootsteiger gevaarlijk over hellen, waardoor het
gevaarlijk is om op het einde van de planken te staan. De voorzitter overlegt samen met Gerrit Snijders
om dit probleem te bekijken en aan te pakken.
Peter Verschoor komt op voor de rokers onder ons die per 1 juli niet meer in het clubgebouw mogen
roken. Hij vraagt of er een afdak kan komen. Dat afdak kan dan ook gebruikt worden voor het
overkappen van de barbecue. Peter Verschoor wil wel meehelpen denken.
Gerard Schalkwijk wil weten hoe wij contractueel verbonden zijn aan deze plaats/jachthaven.
Peter Engel geeft aan dat er een opzegtermijn is van 3 jaar, waarbij ze wel een gegronde reden moeten
hebben om het contract op te zeggen.
Rene Könst geeft aan dat het noodzakelijk is om nu met de gemeente te gaan praten of diegenen die de
plannen rond de haven aan het ontwikkelen zijn, om te laten horen dat je een partij bent die te maken

heeft met hun beslissingen. Geef aan dat je met hen mee wilt denken. Organiseer dat eventueel samen
met de MWV. Contact met personen is in dit stadium belangrijk.
De voorzitter geeft aan dat het KNWV die belangen mede gaat behartigen.
Jarig geeft aan dat ondanks een contract de camping in Wieringerwerf ook zo weg moest.
Tiny van Silfhout vraagt om de jeugd nu eens echt bij de Centaurwedstrijden te betrekken.
Nogmaals, vraag de jongeren bij de activiteiten.
De voorzitter geeft aan dat het winnen van een prijs ondergeschikt zou moeten zijn aan het motiveren en
behouden van de jeugd. Gerard Schalkwijk heeft in de vorige vergadering ook aangegeven om de
bemanning van de Centaurs dit jaar eerder aan te wijzen.
Ruud van Leerdam geeft aan dat je jonge fokkematen kunt opleiden.
Wichert Veling vraagt of de nieuwe speedboot al is gekocht. De voorzitter geeft aan dat die is gekocht
voor een bedrag van € 6.629,- en dat de brochure op de tafels ligt.
Michiel Lok heeft een mededeling. In het kerkje van Oosterland is een leuke maritieme tentoonstelling tot
12 mei.
Ruud van Leerdam deelt mee dat van 20 t/m 23 augustus Tall Ships zijn in Den Helder.
De voorzitter wil op de donderdag van dat evenement nog een sloepzeilwedstrijd organiseren. Een
kajuitzeilwedstrijd is waarschijnlijk niet mogelijk.
10. Sluiting van de vergadering.
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en wil nog eens benadrukken dat er vrijwilligers
nodig zijn voor het bemannen van de kantine. Slechts 44 leden zijn genoeg om de kantine in het seizoen
te bemannen. Neem daarover eens contact op met Jarig Schiphof of Agnes Dubbeld. De voorzitter hoopt
u allen weer te zien op het water of in ieder geval tijdens de najaarsvergadering op dinsdag 21 oktober
2008.

Pinkstertoertocht 2008
Dit jaar is de Pinkstertoertocht op 10, 11 en 12 mei.
Voor de mensen die dit nog nooit hebben meegemaakt even in het kort het draaiboek.
Vrijdagavond 9 mei komen de schippers en bemanning van de motor- en zeilboten die graag mee
willen om 20.30 uur in het clubhuis om met elkaar te beslissen waar de tocht heen zal gaan.
Vorig jaar hebben we een zeer geslaagde en bijzondere toertocht gehad. De optie is niet altijd om
zo ver mogelijk te komen, maar om de ideeën van de eventuele deelnemers te bespreken en in
stemming te brengen.
Dan worden op zaterdagmorgen op de afgesproken tijd de trossen losgegooid en vertrekken de
boten voor een gezamenlijk reisje, waarbij gedurende de komende dagen diverse dingen met
elkaar worden ondernomen. Op 12 mei is de tocht meestal in de loop van de middag afgelopen.
Heeft u het nog nooit meegemaakt en lijkt het u leuk, kom dan op 9 mei om 20.30 uur in het
clubhuis en denk en beslis mee over de bestemming van de Pinkstertoertocht.

WIJ ZOEKEN CLUBHUISVRIJWILLIGERS
Voor de bemensing van het clubhuis zijn veel vrijwilligers nodig, want het is fijn als je
tijdens of na de diverse clubactiviteiten een kopje koffie, ijsje o.i.d. kan nuttigen.
Denk eens na of u op een of meer van de onderstaande data kan helpen in het
clubhuis. Het is belangrijk voor de club en op deze manier komt u in contact met een
grote groep leden van onze vereniging en ook deze werkzaamheden vallen onder het
motto “vele handen maken licht werk”. Als we onze schouders er onder zetten is het
voor iedereen leuker, want dan hoeft er niet steeds een beroep te worden gedaan op
dezelfde mensen.
Voor onderstaande evenementen kunt u zich opgeven voor dagdelen,
n.l. ochtend, middag en avond, maar een hele dag is natuurlijk ook goed.
Koninginnerace 30 april
Open Clubkampioenschappen en NK Kolibri
Vrijdagavond 13 – zaterdag 14 en zondag 15 juni
Sloepzeilen – vrijdagavond 20 – zaterdag 21 en zondag 22 juni
Gehandicapten zeilen – vrijdag 27 en zaterdag 28 juni
Amstelmeer Trophy en EK Spanker
Vrijdagavond 15 – zaterdag 16 en zondag 17 augustus
ONK Spanker/Sailhorse/Top/Vaurien
Donderdagavond 4 – vrijdag 5 – zaterdag 6 en zondag 7 september
Centaurwedstrijden MWV – WVA – zaterdag 13 en zondag 14 september
Op 6 mei begint ook het dinsdagavondzeilen weer. Het clubhuis moet ook die avonden
worden bemenst. Als u meezeilt, kijk dan ook eens in uw agenda of u een keertje achter
de bar kan staan zo’n avond, want zeilen kun je met het clubhuis dicht, maar het is
leuker als het open is.
Verder willen we proberen het clubhuis open te stellen op de vrijdagavonden
Vanaf 19.00 uur, de zaterdagmiddag en – avonden en de zondagmiddagen
In de periode juni, juli en augustus. Hierin vallen ook een aantal evenementen, maar
voor de resterende periodes zijn we op zoek naar vrijwilligers. Hoe graag we ook willen
dat het clubhuis open is gedurende bovengenoemde tijden, alles valt of staat met de
bemensing hiervan.
Dus duik in de agenda, kijk wat u kunt doen voor onze vereniging en meldt u zo
spoedig mogelijk aan bij Agnes Dubbeld-Klinkenberg tel. 0224-296783, mailadres
cdubbeld@quickner.nl of bij Karin Meskers-van der Tuin, tel. 0223-532602, mail-adres
sjaak-karin@uicknet.nl .
Verder is de vereniging altijd op zoek naar mensen die kunnen helpen bij de
wedstrijden of klussen op de haven. Wilt u hier meer van weten dan kunt u contact
opnemen
met
Sjoerd
van
der
Werf,
tel.
0223-623336,
mailadres
wedstrijden@wsamstelmeer.nl of Gerrit Snijders, tel. 0226-381764, mailadres
gsnijders@quicknet.nl

Na uw reactie krijgt u zo snel mogelijk bericht van ons.

Koninginnerace 2008
De winter zit er weer op. Tijd voor een nieuw watersportseizoen. Evenals voorgaande jaren
wordt ons watersportseizoen geopend met de Koninginnerace, welke uiteraard wordt gevaren op
30 april, Koninginnedag, dit jaar op een woensdag. Inschrijven kan via de website
www.wvamstelmeer.nl, telefonisch bij de wedstrijdcommissaris op 06-10564544, of op de dag
zelf, tussen 10.00 uur en 11.00 uur in clubgebouw “De Aak”. Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00
voor éénmans boten en € 4,00 voor meermansboten. De start is om 12.00 uur. Er wordt gevaren
op de vaste banen op het Amstelmeer. Bij inschrijving ontvangt u de banenkaart en de
baanbeschrijving. De prijsuitreiking is zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd. De
wedstrijdcommissie heeft weer gezorgd voor leuke prijzen.

Dinsdagavondzeilen
Vanaf dinsdagavond 6 mei 2008 wordt er weer elke week op dinsdagavond een wedstrijd
gevaren. De inschrijving is iedere dinsdagavond vanaf 18.30 uur in het clubgebouw “De Aak”.
Het inschrijfgeld bedraagt € 0,50 per boot. De start van de wedstrijd is om 19.30 uur bij de
scheidingston. Kajuitboten starten tussen de scheidingston en AM4, Open boten tussen de
scheidingston en AM16.
De finish (voor alle boten) is ook in dat gebied, tussen de scheidingston en AM16. Er wordt
gebruik gemaakt van de vaste wedstrijdbanen.De wedstrijdbaan wordt gekozen aan de hand van
de heersende windrichting. Op de banenkaart staat eenduidig wat de startrichting en de eerste
boei is. Indien afkorten van de baan noodzakelijk is, wordt dit op het krijtbord bij de ingang van
het clubhuis kenbaar gemaakt. Iedere deelnemer moet zijn finishtijd naar eer en geweten zelf
opnemen en op de deelnemerslijst noteren.Na afloop van het zeilen is er via een verloting een
prijsje te winnen. Elke deelnemer, schipper en bemanning ontvangen hiervoor een gratis lootje.
Evenals voorgaande jaren is de prijswinnaar verplicht een worst of kaas aan te snijden en te
verdelen onder de aanwezigen in het clubgebouw. Een “dinsdagavond reglementje” met
gedetailleerde informatie is straks beschikbaar in het clubhuis en op de website.

Midzomer Havenwedstrijd.
Op dinsdagavond 24 juni 2008, nabij de langste dag van het jaar, zal weer de midzomeravond
havenwedstrijd worden georganiseerd. Bij deze wedstrijd, die voor zowel de toer- als de
wedstrijdzeiler bedoeld is, moeten boeien gerond worden in of nabij de 4 havens aan het
Amstelmeer. De zeiler bepaalt zelf in welke volgorde hij de verschillende boeien zal ronden. Na
het ronden van een boei moet eerst de start/finishlijn weer worden gepasseerd alvorens de
volgende boei mag worden gerond. Dit maakt de wedstrijd enorm spannend, want je weet nooit
of je de juiste keuze gemaakt hebt. Dat wordt pas na afloop duidelijk.
De wedstrijd wordt gestart om 19.30 uur.
Inschrijven kan via de website, maar kan ook op de betreffende dinsdag vanaf 18.15 uur tot
19.00 uur in clubgebouw "De Aak". Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00 (€ 3,00 voor 1mansboten). De prijsuitreiking is zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd in het
clubgebouw. Wij vertrouwen erop dat de weergoden ons gunstig gestemd zijn en verwachten
dan ook veel deelnemers aan dit evenement. Graag tot ziens op dinsdagavond 19 juni.

OPEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
voor Kajuitjachten en Open zeilboten op 14 en 15 juni 2008
tevens Nederlands Kampioenschap KOLOBRI
De Watersport Vereniging Amstelmeer heeft het genoegen u uit te nodigen tot het houden van haar Open
Club Kampioenschappen, te verzeilen van 14 tot en met 15 juni 2008 op het Amstelmeer. Tijdens dit
weekend zal tevens het Nederlands Kampioenschap voor de Kolibri Klasse worden gehouden.

•
•

1

De organiserende autoriteit bestaat uit de volgende verenigingen:
het Watersportverbond
de Watersport Vereniging Amstelmeer (WVA)

De reglementen
Op de wedstrijdserie zijn van toepassing de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als
Watersportverbond bepaling in Appendix S van de Regels voor Wedstrijdzeilen (behalve wanneer deze
door de Lokale Wedstrijdbepalingen worden gewijzigd) en de Lokale Wedstrijdbepalingen inclusief de
daarbij horende bijlagen.

2

Deelnamerecht en Inschrijving
Deelname is mogelijk voor Scherpe Kajuitjachten en Open Eenheidsklassen.
De gezeilde tijd in de Kajuit- en Openklasse wordt berekend d.m.v. SW (met WVA aanpassing).
Bij deelname van minimaal 3 boten van dezelfde klasse wordt deze als aparte eenheidsklasse gescoord.
Inschrijven dient te geschieden door invullen van het aanmeldingsformulier op de website van de
WV Amstelmeer (www.wvamstelmeer.nl) of door gebruikmaking van de aanmeldingsmogelijkheden
zoals omschreven in het clubblad van de WV Amstelmeer.
Inschrijfgeld:
Leden WV Amstelmeer en Marine Watersport Vereniging:
Voorinschrijving
Weekend
inschrijving

1 mans

met bemanning

€ 9,50

€ 12,00

€ 12,00

€ 14,50

Deelnemers die géén lid zijn van WV Amstelmeer of Marine Watersport Vereniging betalen € 5,- extra
inschrijfgeld. Voor dit bedrag kan gebruik gemaakt worden van benodigde havenfaciliteiten (slipway,
kraan, etc.)
De vóórinschrijving sluit op donderdag 12 juni 2008.

3.

Wedstrijdbepalingen
De voor het evenement geldende Lokale Wedstrijd Bepalingen (LWB) worden uitgereikt in het wedstrijdcentrum van de WVA (gevestigd: De Haukes 2; 1778KD Westerland) bij registratie op vrijdag 13
juni 2008 van 18:00 tot 21:00 uur en op zaterdag 14 juni 2008 van 08:15 tot 09:15 uur.
De normale openingstijden van het wedstrijdcentrum zijn dagelijks van 09:00 tot 19:00 uur.

4.

Programma van de Wedstrijden
De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:

Datum
Zaterdag
Zondag

1e start
2e start
3e start
14 juni 11:00 uur 14:00 uur z.s.m.
15 juni 09:30 uur 12:25 uur z.s.m.

Op 14 juni om 09.30 uur: Opening van het NK Kolibri.
Op 15 juni zal het laatste waarschuwingssein niet ná 15.00 uur worden gegeven
Meer details betreffende het startrooster staan in de Lokale Wedstrijdbepalingen.

5.

Baan
De tekening in Aanhangsel A toont de baan, en bij benadering de hoeken tussen de rakken, de volgorde
waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken moet worden.

6.

Scoren
Het Lage Punten Scoresysteem, regel A4 RvW, is van toepassing.
Er zijn 6 wedstrijden geprogrammeerd, waarvan 3 wedstrijden moeten worden voltooid om de serie
geldig te maken. Dit wijzigt regel 17.2 SWB.

7.

8.

Prijzen
Voor iedere klasse worden prijzen ter beschikking gesteld en wel als volgt:
bij 1 tot en met 3 inschrijvers:
1 prijs.
bij 4 tot en met 6 inschrijvers:
2 prijzen.
vanaf 7 inschrijvers:
3 prijzen.
Kraan en trailerhelling
De WV Amstelmeer heeft de beschikking over een eigen kraan en slipway. Op de dag voorafgaande aan
het evenement wordt de kraan pas vanaf 19:00 uur bediend.

9.

Informatie
Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met:
Wedstrijdsecretaris WVA, telefoon 06-10564544
E-mail: wedstrijden@wvamstelmeer.nl

Aanhangsel C

Baan 1 (kort): Start – 1BB – 2BB –
3BB - 1BB – 3BB – Finish
Baan 2 (lang): Start – 1BB – 2BB –
3BB - 1BB – 3BB – 1BB – 2BB –
3BB – Finish

SLOEPENRACE 2008
Voor de liefhebbers is het weer tijd om je op te geven voor de sloepenrace die ook dit jaar weer
zal worden georganiseerd door de Marine Watersportvereniging. In het weekend van 21 en 22
juni zullen de watersportverenigingen uit de Noordkop weer strijd leveren om de eer, de beste
ploeg in de sloepen te zijn. Ook onze vereniging zal haar uiterste best doen om weer goed uit de
strijd te komen. We streven ernaar om net als in voorgaande jaren ook weer een damesteam aan
de start te krijgen.
Er zijn twee vaste bemanningsleden, namelijk de schipper en de bootsman, deze worden door het
bestuur aangewezen. Als u zich aanmeldt geef dan aan op welke dag u beschikbaar bent. Als er
meer aanmeldingen zijn dan plaatsen in de sloep, dan zal een zaterdag- en een zondagploeg
worden geformeerd. Wilt u mee doen dan dient u vóór 1 juni a.s. het onderstaande
antwoordstrookje ingevuld te zenden aan Sjoerd van der Werf. E-mail geniet de voorkeur!
Naam ................................................................
Adres: .............................................................................
Telefoonnr . .............................
Geeft zich op als deelnemer aan de sloepenrace voor 21 en/of 22 juni*
(*doorhalen wat niet van toepassing is)
Sjoerd van der Werf, Jan Verfailleweg 68, 1783BC Den Helder
wedstrijden@wvamstelmeer.nl

Winterseizoen 2008-2009
Deze winter 2007-2008 heeft Alex van der Hoek zijn best gedaan om 9 cursisten klaar te stomen
voor het examen Theoretische Kust Navigatie.
Met veel enthousiasme worden allerlei onderwerpen behandeld, zoals het kaartkrassen, het
interpreteren van het weer, werken met het getij-stroom en drift, bepalingen op diverse wateren
en de markeringen van de vaarwateren.
De manier van lesgeven is door de cursisten als zeer positief ervaren en Alex wil zich inzetten
om volgend winter seizoen weer iets op poten te zetten.
Alex heeft aangegeven dat hij de cursus Theoretische Kust Navigatie (ongeveer 15 lessen) nog
een keer wil opstarten.
Een ander voorstel van Alex is om delen van de cursus te behandelen voor diegene die alleen het
navigeren willen opfrissen (ongeveer 10 lessen) .
Dan wordt er niet naar een examen toe gewerkt maar gaat het zuiver om het (leren) navigeren
zelf:
Hoe steekt een zeekaart in elkaar en welke informatie vinden wij erop.
Bijhouden van gegist bestek, diverse peilingen, reglementen BPR, BVA, STZ.
Het leren lezen van weerkaarten.
Bij deze wil ik graag inventariseren of er mensen zijn die geïnteresseerd zijn om volgend winter
seizoen deel te nemen aan de cursus TKN of de opfris cursus navigeren.
Bent u geïnteresseerd in de TKN cursus of de opfris navigatie cursus, u kunt dit doorgeven aan
Sjaak Meskers.
Bij voldoende aanmeldingen wordt bepaald welke cursus uiteindelijk gegeven wordt.
De inschrijf datum sluit op 1 juli 2008.
Opgeven bij Sjaak Meskers
opleidingen@wvamstelmeer.nl

Er in de vorige krant geen wistje-datjes stonden
Theo dacht dat er ook een 31
april was
Hannie heel zenuwachtig is voor
19 april
Zij dan examen gaat doen voor
TKN
Wij natuurlijk hopen dat alle
cursisten geslaagd zijn
Zij klaargestoomd zijn door Alex
van der Hoek
Het dus niet meer aan hem kan
liggen
Wout M. op 13 april Abraham heeft gezien
De werkdag weer achter de rug is
De opkomst van vrijwilligers weer goed was
We weer een drukke zomer tegemoet gaan
Ook het vissen op zaterdagavond weer doorgang vindt
Dat er nog steeds vrijwilligers voor de kantine nodig zijn
Je beslist eens op de website moet kijken
Je daar mooie actiefoto’s kunt zien
In deze krant weer een mooi verhaal staat van Michel Boersen
Wij ook dit seizoen rekenen op reisverhalen
Het clubblad niet kan bestaan zonder jullie inbreng
We elkaar binnenkort weer op de haven zien.

Werkdag 12 april 2008
Afgelopen zaterdag 12 april werd de
jaarlijkse werkdag gehouden. Het was dit
jaar wat vroeger dan gewoonlijk. Reden was
o.a. dat 19 april een aantal vrijwilligers
examen gaan doen voor Theoretische Kust
Navigatie. De opkomst was heel
bevredigend, een 20-tal mannen en slechts 3
vrouwen had de oproep van “vele handen
maken licht werk” begrepen.
Zoals altijd begon de dag met verzamelen
en koffie drinken. Er trok een flinke
regenbui over De Haukes. Een van de
aanwezigen had ’s morgens nog de
buienradar gecheckt en was tot de conclusie
gekomen dat over een uur het droog zou zijn. En dat klopte!
Na de koffie met koek werden de taken door de voorzitter, Theo Souren, vergeven.

Er moest toch weer heel wat gebeuren. Voor diegenen onder de leden die nog niet weten wat er
allemaal gedaan moet worden, volgt hier een kleine opsomming:
De vlaggenmasten werden geplaatst, de naamborden van de steigers werden weer opgeschroefd,
nadat ze door enkele leden thuis opnieuw in de lak waren gezet.
Het clubhuis De Aak werd rondom van ongedierte en spinrag gereinigd, het leugenbankje werd
gesopt, de ramen van binnen en buiten (met spiritus!) gelapt, houtwerk werd afgenomen.
Gordijnen uitgeklopt en opnieuw opgehangen. Toiletten kregen een goeie beurt. Vloeren in
kantine, keuken en hal gesopt. De Centaur, waarvoor Andele de Zwart een prachtige kar had
gefabriekt, werd te water gelaten en opgetuigd, niet voordat uit de kraan een in aanbouw zijnd
vogelnest was verwijderd. De rode rescueboot werd te water gelaten, motor gemonteerd
,brandstof geladen en getest.
Ook de activiteiten in en om het Dijkmagazijn verdienen te worden vermeld. Zo was de
voorzitter bezig dáár de ramen en het houtwerk te reinigen. Nieuwe bordjes met het opschrift
“walplaats, svp niet parkeren”werden geplaatst, toiletten en douches in het dijkmagazijn werden
weer schoongemaakt en weer aangesloten.
Uiteraard nadat het toiletgebouw was ontdaan van alle Optimisten die normaliter in de winter
hier worden opgeslagen. Het Optimistenrek ligt weer vol! Ook werd de nieuwe aangeschafte
Optimist zeilklaar gemaakt.
Een paar enthousiastelingen waagden het erop
met een steigerdeel naar de steiger
bij de voormalige starttoren te varen om de
dekken weer te monteren. Jammer genoeg
moesten zij tot de conclusie komen dat
onverlaten zich hadden ontfermd over één dek
en ook de ketting en het slot hadden
meegenomen. Levensgevaarlijk om nu aan de
wal te komen!
Palen en ketting werden weer voor de slipway
gemonteerd, de boeienboot voer uit om de
juiste plek weer te vinden om de
verenigingsboeien neer te leggen.
Ook de windmeter moest weer op het dak van
De Aak worden geplaatst
Het plaatsen lukte, maar het afleesapparaat in de hal was nog niet aan de praat te krijgen.
Al probeert Gerrit Snijders het nog wel, getuige de bijgaande foto!
Jarig heeft ook de plantenbak weer opgeleukt met verse violen en Elly heeft onder de middag
weer de inwendige mens verwend met tosti’s en lekkere broodjes.
Na de lunch gingen Theo en Sjoerd nog even op inspectie, want de nieuwe rescueboot was
gearriveerd bij de leverancier. Enkele klussen werden nog afgemaakt.
Ik zal ongetwijfeld nog wel enkele werkzaamheden vergeten hebben te vermelden, maar alles is
gedaan om er weer een prachtig vaarseizoen zowel voor motorboten als voor zeilboten van te
maken.
Zoals gewoonlijk was er ’s avonds een lekkere Chinese maaltijd voor de liefhebbers.
Ook dit viel weer goed in de smaak en onder genot van een biertje of een frissie werd er nog
lekker nagepraat.
Cees Dubbeld

Van pleister tot ziekenboeg
Michelle Blaauw - KNRM
“Paracetamol en pleisters, dan ben je voor de meeste dingen wel klaar”, sprak een van de
Radio Medische Dienst artsen, toen ik hem vroeg wat hij jachtschippers zou aanraden om aan
medische uitrusting mee te nemen.
En als je nou een dokter nodig hebt, kunnen jachtschippers dan ook een beroep doen op de
RMD? Nee, niet op binnenwater. Overdag kun je gewoon je huisarts bellen - tenslotte heeft die
jouw dossier - en buiten werktijd de huisartsenpost in het postcodegebied waar je je bevindt. De
website www.huisartsenpost.org helpt je aan de nodige gegevens.
Krijg je op zee te maken met ziekte of een ongeval, schroom dan niet om de Kustwacht op te
roepen en om radiomedisch advies te vragen! Er kan met een reddingboot of een helikopter
een arts aan boord worden gebracht en een medische evacuatie worden georganiseerd. Nood
breekt ook hier wet.
En in het buitenland? Als je in het buitenland langs de kust vaart, zou je via de plaatselijke
kustwacht kunnen vragen om doorverbinding via de Nederlandse kustwacht met een RMD-arts,
dan kun je in het Nederlands van gedachten wisselen. Ook daar kan dan zonodig een
medische evacuatie op gang worden gebracht.
De meer dan 75 jaar oude Radio Medische dienst valt sinds 1999 onder de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij en kan vanuit de hele wereld worden opgeroepen door
Nederlandse opvarenden van koopvaardijschepen. De daartoe opgeleide stuurman kan met
behulp van het gegeven advies eenvoudige medische handelingen verrichten. Hij heeft de
beschikking over een uitgebreide, genummerde scheepsapotheek met een universele
inventaris volgens het Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart, dat praat makkelijker. De
meeste kwalen hebben van doen met het spijsverteringsstelsel, maar in 30% van de consulten
is er sprake van ongevallen.
Begonnen als een langzaam opererende telexdienst in primitieve medische omstandigheden
(het infuus ophangen aan een gordijnrail bij gebrek aan beter), is het functioneren van de Radio
Medische Dienst natuurlijk enorm vergemakkelijkt door webcam en e-mail. Diagnoses kunnen
sneller en trefzekerder worden gesteld maar vergen van de arts een grote deskundigheid.
Per jaar wordt een aanzienlijk aantal schepelingen van medisch advies voorzien in zo’n 800
consulten per jaar. Een prettige gedachte om overal ter wereld contact te kunnen maken met
een Nederlandse arts! De artsen zijn dankbaar als ze zo mogelijk niet ’s nachts worden
benaderd. Dat wordt wel eens over het hoofd gezien vanuit de Indische oceaan.
Terug naar de pleziervaart. Voor de grote overstekers is er een lijst beschikbaar (ontwikkeld
door de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers) met “serieuze” genees- en
verbandmiddelen, waarvan sommige alleen via bemiddeling door de huisarts kunnen worden
verkregen. Als u grote reizen gaat maken kunt u de lijst voor zo’n jachtapotheek opvragen bij de
de afdeling preventie van de KNRM. Het Havenziekenhuis in Rotterdam geeft speciale
medische cursussen aan jachtschippers die grote reizen willen maken.
Voor pleziervaarders die wat dichter bij huis blijven volstaat een verbanddoos type B, uitgebreid
met wat scheepsspecifieke zaken (zeeziektetabletten!).
Gelukkig maar, dat de buitenlucht zo gezond is!

WIERINGERRANDMEER
Onlangs is besloten dat het Wieringerrandmeer er nu toch gaat komen.
Een besluit dat door watersporters over het algemeen als positief wordt ervaren en er natuurlijk
ook wel gemengde gevoelens zullen oproepen bij een deel van u.

Wij zitten nu al 43 jaar met onze vereniging aan het meer en naar tevredenheid mag ik
concluderen. Als alles naar het zin is waarom zou je dan iets anders willen.
Voor de juiste inschatting van waarde wordt ons van alles verteld maar kunnen dat niet altijd
controleren. Wij zijn de laatste decennia ook een beetje bang geworden door alles wat ons als
mooi en noodzakelijk werd voorgespiegeld en achteraf veel duurder uitpakt of niet oplevert wat
men ervan verwachtte.
Laten we wel wezen vanuit de waterrecreatie is een behoefte aan een staande mast route naar en
van het IJsselmeer altijd aanwezig geweest.
Daarom was het jammer dat destijds de beweegbare brug in de A7over de Westfriese vaart werd
vervangen door een vaste brug.
In dat perspectief was een aquaduct maken op die plaats voor het argument “staande mast route”
al voldoende geweest. De vader van het idee “Randmeer” de Ir Jan Vonk zag echter meer in een
randmeer; zijn visie was gestoeld op de negatieve en positieve ervaringen die men op had gedaan
bij de aanleg van de andere Zuiderzeepolders waaruit blijkt dat de aanwezigheid van een
randmeer meer positieve kanten heeft dan geen randmeer.
Dit vermenigvuldigd met de economische situatie in deze regio heeft de politiek uiteindelijk
gekozen voor het uitvoeren van het project.
De agrariërs die door deze plannen hun bedrijf moeten sluiten moeten natuurlijk een faire
vergoeding krijgen en eventueel een goed alternatief want stel dat de plannen in de Haukes
zodanig worden dat wij op de huidige locatie niet kunnen blijven, dan zijn ook wij gebaat bij een
faire behandeling.
Tot zover heb ik voldoende vertrouwen in die ontwikkelingen.
De plannen en ideeën die op de website van het WRM staan voor de Haukes geven geen
houvast, er zijn er behoorlijk veel, ik heb er zelf ook een ingediend maar die is (nog ?) niet
opgenomen in die reeks.
Bij het indienen heb ik in de begeleidende brief aangegeven dat we als Koninklijk Watersport
verbond graag willen meepraten als belangenorganisatie over de inrichting van het meer als
watersportgebied en uiteraard ook om te voorkomen dat we als vereniging worden onder
geschoffeld.
Theo S.

IS DE BOOT NOG WEL VAN U?
Stelt u zich eens voor: U bent in het bezit van leuke boot, gezellig recreëren en af en toe een wedstrijdje.
Opeens gaat de telefoon, de havenmeester. " Eh, er staan 5 mannen op uw boot. Weet u daar iets van
??" Naar de boot gesneld maar de heren waren al vertrokken. Op de boot bleek een registratie
aangebracht te zijn door het kadaster. Bij navraag bij het kadaster bleek dat een onbekende persoon
onze boot had geregistreerd! Met nagemaakte en antigedateerde koopovereenkomst, heeft het Kadaster
de boot op zijn naam geschreven. Vraagtekens alom, de boot is niet meer van ons! En het zou nog veel
erger worden.
Enkele weken later, weer de haven meester. " Er zijn weer mensen bij u boot bezig" Deze keer waren we
wel op tijd. Op ons schip stonden een aantal mannen, waaronder een politieagent en een deurwaarder
van de Belastingdienst. " Wij leggen beslag op dit schip" Je hart giert door je keel. Hoe is dit nu
mogelijk?? We wilden aan boord stappen, op ons eigen schip. " U hebt geen toegang tot de boot, het is
nu staatseigendom en betreden staat gelijk aan een misdrijf "
Uiteindelijk mochten we de koelkast leeghalen maar zelfs de natte sokken van de afgelopen IJspegel
moesten aan boord blijven. Gevorderd door de Belastingdienst...... Kettingen werden aangebracht en met
redelijk geweld een slot op het luik geplaatst.
Wat was er in hemelsnaam aan de hand???
Klik hier om het hele artikel te lezen.

Bovenstaand artikel staat op de site van het Koninklijk Watersportverbond.

Ik heb dit artikel als voorbeeld genomen maar er staat nog veel meer praktische informatie op de
site. Daar kunt U als lid heel gemakkelijk kennis van nemen als U in bezit van bent van een PC
met internet aansluiting. Opent U dan via www.watersportverbond.nl de site.
In het vakje “Het clubhuis” tikt u uw lidmaatschapnummer in, dat staat vermeld op uw sportpas
die U onlangs als lid heeft ontvangen en vervolgens Uw postcode.
U beschikt dan over een scala van informatie die Uw verbond voor U heeft verzameld.
U kunt kennis nemen van zaken waar het Watersportverbond voor U mee bezig is middels
lobby, actie en besprekingen kortom alles wat voor U van belang is.
We staan vandaag de dag als maatschappij op een tweesprong waarin een keus gemaakt moet
worden als het gaat om goede communicatie van en naar de mensen.
We zien het zelf in onze vereniging dat alleen maar communiceren via ons clubblad geen soelaas
bied om adequaat de leden van informatie te voorzien, je moet goed afwegen en plannen wil je
niet als mosterd na de maaltijd komen. Dat vergt een grote inzet van de redactie en dat ze het
elke keer weer fiksen verdient een flinke pluim.
De hoeveelheid informatie die vanuit het Watersportverbond beschikbaar is voor verenigingen is
enorm veel, je zou er zowat elke maand wel een clubblad mee kunnen vullen maar ik kan me
voorstellen dat het niet altijd de meest aantrekkelijke stof is om ontspannend te lezen.
Het heeft betrekking op dingen die wel direct van invloed zijn op onze recreatieve watersport,
soms dicht bij huis, soms ver weg maar altijd in Uw belang.
De WVA maakt in de nieuwe bestuurorganisatie van het Watersportverbond deel uit van het
District Noordwest dat wordt verdeeld in een aantal werkgroepen die in de toekomst
waarschijnlijk Regioteam zullen gaan heten en waar verenigingen populair gezegd hun ei in
kwijt kunnen.
Op deze manier probeert het Watersportverbond de communicatie lijnen kort en transparant te
houden.
Laten we afspreken dat die communicatie altijd een tweerichting verkeer moet zijn.
Theo Souren
Regiovertegenwoordiger

Het
(2)

Vaarverhaal

Het is al weer lang geleden
dat ik wat heb geschreven.
Ik had iedereen beloofd
voor het vorige krantje een
stukje te schrijven maar
door omstandigheden aan
boord is dit er niet van
gekomen
( we hadden gewoon elke
avond feest) maar ja ik kan
jullie
niet
2
keer
teleurstellen dus hier heb ik
weer een stukje van de
dingen die zo al aan boord
gebeuren.

Dit jaar zit ik op een ander schip, de Maersk Rauma. Dit schip is 145m lang en 23.5 breed,1050
teu, er staan 2 hoofdmotoren (Wartsila) in van elk 5260 Kw (7150PK)
Het is een schip dat speciaal voor ijs is gemaakt, en vaart met gemak 19 kn door een meter ijs.
7 januari 2008 ben ik weer aan boord gegaan, dat werd wel weer eens tijd na een kleine maand te
hebben thuis gezeten. Het vaarschema dat we nu hebben is Rotterdam, Bremerhaven, Sint
Petersburg en dan naar Rauma (Finland). Over dit rondje doen we 2 weken, maar ben nou al
zoveel keer in de havens geweest dat je de steden ook goed leert kennen.
Maar goed ik zat al met al nog geen dag aan boord, en er stond al een Filippijn met een mes op
het achterdek de eerste stuurman op te wachten om hem even neer te steken. Dit kwam omdat
deze flip helemaal bezopen was en een klein meningsverschilletje had. Hij is ook na een maand
weer naar huis toe gegaan.
Een paar dagen later stonden de hoofdmachinist en ik met koffietijd om 10 uur boven op de brug
een bakkie koffie te drinken. Halverwege de koffie belt de tweede machinist (een Rus), kunnen
jullie even naar beneden komen want er stroomt water door de controle kamer.
Wij als een gek rennen naar beneden, bleek dat er een ballast leiding was geknapt in een
kamertje achter de controle kamer. Ik en de Wiper hebben meteen emmers gepakt en zijn gaan
hozen, na een tijdje hadden we de juiste kleppen dicht gedraaid en konden we beginnen met
dweilen, tja achteraf konden we wel weer lachen ook.
Na een paar dagen varen kwam ik dan voor het eerst in een dicht gevroren Sint Petersburg. Dit is
best wel een raar gezicht om door een witte ijs vlakte te varen, en een kabaal dat dit maakt.
Je voelt op de brug ook goed als er een ijsschots door de schroef heen gaat, want dan staat de
hele opbouw te trillen.
Als je nu moet vast maken aan de wal moet er heel anders gemanoeuvreerd worden, dit komt
natuurlijk omdat er allemaal ijs tussen het schip en de wal zit. Dit gaat als volgt in zijn werk, als
je nu aan komt varen, vaar je met je kop naar de kade toe. Nu geef je 2 voorspringen uit omdat 1
het niet zou houden en knappen. Je zet de voorspringen vast en je zet de verstelbare schroef in
zijn vooruit. Nu draait het schip met de bulp naar de kant toe, maar net voordat de bulp de kant
raakt zet je de boegschroef aan om weer van de kant af te komen. Wat er nu gebeurd is eigenlijk
dat je alleen maar water tussen wal en schip blaast, maar omdat de bulp de voorkant afsluit gaat
het ijs naar achter en krijg je alleen maar water tussen wal en schip. Dit kan soms enkele uren in
beslag nemen, maar wij waren met
een uurtje klaar.
Tijdens het manoeuvreren stond er
1 flip de hele tijd naar beneden te
kijken. Dus na een tijdje ga ik ook
maar eens kijken maar ik zag niks,
denk vraag maar waarnaar hij
kijkt, zegt ie ik heb nog nooit ijs
en sneeuw gezien, dus dat duurde
ook niet lang meer voordat we een
sneeuwballen gevecht hadden.
We vervoeren altijd koelcontainers
naar Sint-Petersburg vol met vlees,
dus je word altijd tot je maximum
afgeladen als je daar naar toe gaat.
Als we er vandaan gaan dan
krijgen we de lege containers weer mee. Dit is met slecht weer ongunstig voor je stabiliteit. Je
krijgt als gevolg hiervan dat je veel moet ballasten dus een laag zwaartepunt krijgt.
Het schip word dan net een dobber die weer heel snel in zijn midden positie wil. Zo hebben we
in februari een hele zware storm gehad met windkracht 11.

Deze wind kwam uit het uit het zuidoosten, dus als je vertrekt uit Sint-Petersburg is dat nog niet erg
want dan zit je nog in de Finse golf. Maar als je deze golf uit vaart krijg je de hele deining van de
Baltische zee over je heen. We maakten af en toe schommelingen van 40°, op een zeilboot is dat
niet erg, maar ik kan je vertellen dat dat op dit bootje toch echt iets anders is.
Ik had het nu ook niet meer echt, en terwijl ik in mijn kooi lag kon ik horen hoe het halve servies
in de keuken aan diggelen ging..
De volgende morgen net voor Rauma kwam er een Filippijn naar ons toe, die een rondje over het
voordek had gemaakt vertellen dat er 2 containers open geschuurd waren en alle lading aan denk
lag. Ik ben meteen gaan kijken en wat bleek nu, dat we 2 hele grote draaibanken rijker waren.
Wat ietsje minder leuk was, was dat er een hele boel spanten zijn verbogen en een boel schroot
de hele nacht over het dek heeft liggen schuren, wat een hele boel verf schade tot gevolg had.
Maar ja er gebeuren ook nog leuke dingen aan boord. Zo hadden we laatst een oefening aan
boord waarbij de Filippijnen verstekelingen moesten gaan zoeken. En ja dan kan je natuurlijk
wel raden wie voor verstekeling moest gaan spelen, ik dus. Maar goed ik had 5 minuten de tijd
om me ergens op het schip te verstoppen, alleen aan dek dan, niet in de machine kamer en
accommodatie. Na een paar minuten had ik m’n plekje gevonden, in de boegschroef kamer door
een gaatje van nog geen 20 cm breed, onder de beplating, in de biels. Ik lag er al een paar
minuten en daar kwamen ze aan. Ze konden me natuurlijk niet vinden dus gingen ze weer weg.
Tien minuten lang hoorde ik niks dus ik denk ga maar naar boven en loop maar weer naar de
accommodatie, wat blijkt tot mijn verbazing hebben ze de deur aan de buitenkant al met touw
vast gebonden, dit voor beveiliging op zee. Ik denk dat heb ik weer, gelukkig hing er een
telefoon met een nummer lijst. Dus ik had netjes de brug gebeld of iemand die deur open kon
maken. Toen ik belde kwam de eerste officier niet meer bij van het lachen, want ondertussen
was iedereen me aan het zoeken en hij vertelde dat ze nog een verrassing voor me hadden. Even
later maakten ze de deur open en liet ik m’n plekje zien, ze verklaarden me voor gek natuurlijk
dat ik daar was gaan zitten. Maar nu komt het leuke van het hele verhaal, wat ik niet wist, alle
officieren en de kapitein hadden een weddenschap opgezet of ze me wel of niet konden vinden.
Dus na een uurtje onder in de biels te hebben gelegen had ik toch een kratje bier gewonnen en
aangezien ik die niet afsla was ik daar zeer tevreden
mee.
Ik zit nu alweer 3 maandjes aan boord en ik moet er
nog 2 en half. Ik denk dat ik rond half juni weer
terug ben, en ik hoop dat er dan nog iemand een
plekje voor me vrij heeft om mee te zeilen.
P.S. : Agnes kleine mededeling, ik heet al ruim 21
jaar Michel en geen Michiel,
maar voor een
biertje vergeef ik het je wel .
Groetjes vanaf de Maersk Rauma
Michel Boersen

INTERVIEW
Gisteravond een telefoontje gedaan naar de beoogde nieuwe kandidaat voor het
Interview. Toen ik de vraag stelde klonk er geen enkele twijfel door in haar stem, ze zei direct
“ja, ik wil, want vroeg of laat zal ik er toch wel een keer aan moeten geloven”.
De afspraak was snel gemaakt en wederom kwam ik terecht op De Haukes. Dit kwam nu wel
mooi uit, want Jos van der Land (de nieuwe penningmeester van de WVA en echtgenote van
Siep ) en ik zouden beiden aanwezig zijn op de werkdag in de haven op 12 april. Dit was dus een
mooie gelegenheid om ons samen legaal even een uurtje of anderhalf terug te trekken in de
bestuurskamer. Ik had Jos al eens eerder gezien, maar nog geen kennis met haar gemaakt. In de
bestuurskamer was het ijs snel gebroken.
Op de vraag “Wie is Jos van
der Land”
Gaat Jos(je) wat aarzelend
van start. “Mijn meisjesnaam
is Coers, ik ben 51 jaar
geleden geboren in Sneek,
als oudste dochter van een
boekhouder en een kapster.
Ik heb in Sneek mijn jeugd
doorgebracht
met
mijn
jongere broer en zus, ben na
de lagere school naar de
Mavo gegaan en vervolgens
naar de ‘Kleuterkweek’, wat
nu de Pabo heet, uiteraard
met de bedoeling kleuterjuf
te worden. Maar dit lag mij
totaal niet. Ik was 18 jaar
toen ik solliciteerde bij een
opticien in Sneek, waar ik 13 jaar met veel plezier heb gewerkt, ook deed ik daar de
boekhouding en leerde ik het vak via allerlei interne opleidingen.”
Waar heb je Siep ontmoet?
“Ik kende Siep eigenlijk al vanaf de basisschool, hij is ook in Sneek geboren, na de basisschool
raakte hij een paar jaar uit beeld. Wij leerden elkaar weer kennen toen Siep zijn tweelingbroer
verkering kreeg met mijn jongere zus. Siep kwam zodoende ook wel bij ons thuis over de vloer.
De “”klik”kwam na verloop van tijd. Ik heb tot 1987 bij de opticien in Sneek gewerkt, inmiddels
waren wij getrouwd en hebben twee dochters gekregen. De oudste, Angela is 26 jaar en de
jongste, Stephanie is 24 jaar, ook hebben we twee schoonzonen en een kleinkind van bijna 2 jaar
jong”.
Hoe is jouw werkzame leven?
“Siep werkte in Sneek in de bouw en bij“Landustrie” en produceerde vijzels, totdat hij een baan
kreeg als burger bij de Marine. Siep heeft eerst nog twee jaar heen en weer gereden, totdat we
een huurhuis kregen in Julianadorp en gingen verhuizen. Dat was het moment waarop ik mijn
baan, waaraan ik erg veel plezier beleefde, moest opzeggen. Dit vond ik wel heel erg. Ik heb
toen vanwege het drukke gezin met twee meiden een tijdje niet gewerkt. Na verloop van tijd ben
ik parttime bij de Deen Super gaan werken, waar ik een heel plezierige tijd heb gehad. Vanaf
2000 heb ik bij Van Dijk Optiek in het winkelcentrum in Julianadorp gewerkt.

Inmiddels waren we ook in Julianadorp verhuisd, we kochten een huis in de wijk Wierbalg
vlakbij de golfbaan. In 2004 kwam er een kink in de “arbeidskabel”, ik moest
In verband met slijtage aan mijn rug geopereerd worden. Er zijn een aantal wervels vastgezet,
maar ik werd daarna volledig afgekeurd. Sinds 2 maanden wonen we in het buitengebied van
Breezand, in de buurt van het pontje ter hoogte van het Westeinde. We hebben daar een huis met
voormalige bedrijfsruimte gekocht, wat in tweeën bewoond kan worden, wij wonen in het
bedrijfsgedeelte en hebben alles gelijkvloers, want trappen lopen gaat mij nu slecht af. Onze
jongste dochter woont in het huis”.
Lees je het clubblad?
Volmondig klinkt het: “Ja, zeker, nog voordat Siep het in handen krijgt, lees ik het clubblad van
voor tot achter. De interviews, de verhalen van de redactie en de voorzitter, de agenda en
uiteraard de watersportverhalen die de leden insturen. Ik vind het een fijn blad. Ook vind ik de
adressenlijst heel handig, die bewaar ik goed Ik ben echt leesverslaafd. Daarnaast lees ik alles
wat onder mijn ogen komt, jammer genoeg krijg ik niet zoveel reclamefolders meer als toen ik
nog in Julianadorp woonde, want ook die lees ik. Verder heb ik qua boeken geen voorkeur.
Hoe is je watersportverleden?
“Ja”,……hierna valt het even stil.”Wij hadden vroeger geen boot, maar mijn vader huurde wel
vaak een zeilboot. Mijn moeder had er niets mee. Siep en ik hebben vroeger wel samen een boot
gehad, een BM 16”,later ging Siep surfen, maar ik ben geen echte zeiler. Nu nog niet, liever ga
ik van tijd tot tijd mee op de motorboot van Peter Verschoor uit Hippolytushoef. Peter en Siep
hebben samen twee TOP’s, waarmee ze ook aan wedstrijden meedoen. Siep kwam op
uitnodiging in Groningen in aanraking met Promo TOP, zodoende”.
Heb je nog andere hobby’s?“Lezen is wel mijn grootste hobby zoals ik al zei, van spannende
boeken, streekromans tot historische boeken. Ik lees alles. Daarnaast is fotografie een grote
hobby, op de website van de WVA staan een aantal foto’s van mij die ik tijdens de afgelopen
trophywedstrijden en de palingrace heb gemaakt. Puzzelen en moeilijke sudoku’s vind ik een
uitdaging om te doen. En de computer is erg leuk om achter te zitten. Fysieke hobby’s kan ik
vanwege mijn rug niet uitoefenen. Daarnaast wordt nu het boekhoudkundige werk als
penningmeester van de WVA een uitdaging”.
Ben je een zomer- of wintermens?
“Allebei, ik kan erg genieten van de sneeuw. Van het voorjaar, wanneer het gras weer groen
wordt en allerlei bloemen gaan bloeien, van de zomer wanneer je weer lekker buiten kunt zitten,
maar een goeie najaarsstorm heeft ook wel wat. Ik geniet van elk jaargetijde. Ik heb niet een
speciale voorkeur “.
Wat is jouw idee over het Wieringerrandmeer?
“Ja, ja”…….en zucht diep: “Er verdwijnt heel veel land, wat nu nog goede landbouwgrond en
weiland is. Het gaat wel een erg duur en luxe project worden, wat ik begrijp. Wat zijn de
consequenties voor de haven, kunnen we hier nog blijven, is het voor de gewone man straks nog
wel te betalen. Voor de watersport zal het wel een vooruitgang zijn. Tot nu zijn het allemaal nog
plannen.
Zolangzamerhand zijn we aan het einde van ons verhaal gekomen. We praten nog wat over
algemene dingen, over de vereniging, over de haven, komen tot de slotsom dat we toch een
mooie “club” zijn, zo met z’n allen, inmiddels is het lunchtijd geworden en komen alle
havenwerkdagvrijwilligers weer binnen.
Oh ja, kijk eens naar de mooie foto’s van Jos op de WVA-site.
Interview: Hannie en Cees

Wedstrijdplanning 2008

Wedstrijden WVA
Koninginnerace
1e dinsdagavond wedstrijd
Open Clubkampioenschap + NK Kolibri
Sloepenwedstrijden
Havenwedstrijd
Amstelmeer Trophy + KE Spanker
ONK Spanker /Sailhorse/Top /Vaurien
Palingrace
MWV – WVA Centaurwedstrijden (organisatie WVA)
1e zondagmiddagwedstrijd

30 april (woensdag)
6 mei
14 & 15 juni
21 en 22 juni
24 juni
16 & 17 augustus
5 t/m 7 september
21 september
13 & 14 september
30 september

Andere belangrijke evenementen
24-uurs Ijsselmeer
Sluitingswedstrijden MWV

29 & 30 augustus
6 & 7 september

Zomervakanties
28 juni t/m 10 augustus (bo)/17 augustus (vo)

Clubevenementen 2008
Dag

Datum

Woensdag
Weekend
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag

30 april
10 t/m 12 mei
27 juni
28 juni
11 oktober
18 oktober
21 oktober
1 november

Tijd

Onderwerp

08.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
20:00 uur
20.00 uur
19.00 uur

Koninginnedag = opening zeilseizoen
Pinkstertoertocht
Gehandicapten zeilen 1e dag
Gehandicapten zeilen 2e dag
Werkdag
Feestavond
Najaarsvergadering
Mosselavond

