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Redactie: Elly Boeschoten, Sjoerd v.d. Werf, Agnes Dubbeld, Hannie Meskers, Cees Dubbeld
en Wil Wigbout
Vandaag is het wederom prachtig watersportweer en zit ik achter de computer omdat ik weer
eens heb gewacht tot het laatste moment. Dom, dom, dom. Steeds neem ik me voor om het
anders, dus op tijd te doen. Het werkt met veel dingen, maar niet met schrijven. Het lijkt wel
alsof de ideeen pas komen als het clubblad bijna naar de drukker moet.
Het 2de clubblad van dit jaar staat weer boordevol wetenswaardigheden, nieuwtjes, enz., zoals
de aankondiging van de diverse wedstrijden, het interview en de wist u datjes.
Er zijn verslagen van de activiteiten die voor het startschot van het vaarseizoen hebben
plaatsgevonden, zoals het Blo-karten (waar onze voorzitter ook nog een gaatje voor vond in
zijn drukke agenda), de TKN cursus, SW vergadering en kennen we de wedstrijdreglementen
verzorgd door Eric Mehlbaum.
Van belang voor de leden die niet voor de voorjaarsvergadering zijn geweest, zijn de notulen
hiervan. U heeft weliswaar niet mee kunnen praten/beslissen, maar zo bent u toch snel op de
hoogte van hetgeen is besproken.
We hebben een oproep van de kantinecommissie voor de bemensing van het clubhuis
gedurende de diverse activiteiten, dus kijk in uw agenda, prik een datum en mail naar sjaakkarin@quicknet.nl.
Verder hebben we ook gemeend een bladzijde te vullen met de nieuwe openingstijden van de
Overleker-, Westfriesche- en Slootsluis, altijd handig.
Ons redactielid Wil Wigbout (ja de man van de geweldige tekeningen) is deze keer helemaal
uit zijn bol gegaan. Hij zat er een beetje doorheen, kon in eerste instantie geen onderwerp
bedenken, ging met de paasdagen nog met zijn boot op wielen het land in, kortom kommer en
kwel in zijn artistieke bol. Maar na wat informatie over en weer kwam het over het wel of niet
hebben van een vuilwatertank, ook wel genoemd “waar laten wij onze faecalien” naar boven
zwemmen/drijven.
Het onderwerp was gevonden, waarmee de inspiratie op gang kwam en niet meer was te
stoppen. We willen u de resultaten echter niet onthouden, dus als vrolijke noot in dit blad,
waar laat ik het afval uit mijn …..
Ook krijgt onze redactie regelmatig mailings van de KNRM die u vaak in het clubblad
afgedrukt ziet. Cees en ik zijn al redder aan de wal, u ook?
Gelukkig hebben wij nog nooit van de diensten van de redders gebruik hoeven te maken,
maar het is beslist geen luxe dat ze er zijn.
We hopen dat u veel plezier zult beleven aan het lezen van dit clubblad en we met zijn allen
een heerlijk watersportseizoen tegemoet gaan.
Onze boot ligt weer in het water, de zeilen moeten er nog op, er moet nog wat worden
gepoetst en gesopt en dan zijn we er weer klaar voor. Omdat de huidige boot iets breder is dan
de vorige hebben we een nieuw plekje gekregen. Het is even wennen, want meer als 15 jaar
hadden we een fraai uitzicht op de WVA- en MWV haven, dus altijd wat te zien.
Agnes Dubbbeld-Klinkenberg
Copy voor het volgende clubblad inleveren voor 5 juli a.s. bij de redactie

Vanuit de preekstoel
De temperaturen lopen langzaam op en af en toe als de zon zich een dag in volle glorie toont
merk je dat het weer begint te kriebelen bij de watersporter.
Als je zoals ik, veel in de winter op jachthavens en werf verkeert zie plotsklaps de stilte
omslaan in intense bedrijvigheid de watersporter ontwaakt en is het op zo, n werf een drukte
van jewelste. Binnenkort is het weer Koninginnedag en dan wordt het watersportseizoen
officieel weer geopend. Maar ik heb ook al wat kennissen die hun eerste vaartocht al gemaakt
hebben in een van de fraaie zonnige weekeinden.
Mijn eigen bootje staat ten tijde van dit schrijven nog op de wal maar probeer toch al een
datum te vinden in mijn overvolle gepensioneerde agenda.
Dat valt niet mee, zo was ik in het eerste weekeinde van april nauw betrokken bij de eerste
Jeugdzeilwedstrijden van het seizoen. Het betrof de 1e van de serie UNITED 4 dat traditioneel
altijd vanuit Medemblik wordt gehouden. Klassen 470 , 420, Cadet, Splash, Optimist, Europe
en 29 er in totaal 410 boten. Was het die vrijdag voor de wedstrijden nog een mooie
voorjaarsdag, zaterdag was een herfstdag somber, slecht zicht, koud en harde wind.
Dat de jongelui zich hadden laten leiden door de gunstige weersverwachting was de oorzaak
dat sommigen in de problemen kwamen door niet goed gekleed het water op te gaan en
moesten opgeven of door een rescue werden binnengebracht. Persoonlijk slecht voorbereid
was de conclusie van de organisatie. Dit is een geluid dat ook is gehoord over de motorrijders
gezien het aantal motorongelukken in dat weekeinde.
Sinds het vorig clubblad hebben nog wat activiteiten plaats gevonden zoals “blowkarten”
oftewel strandzeilen. Hier heb ik zelf ook aan deel genomen en ben vast van plan dit een vast
onderdeel te maken van mijn winterseizoen.
De leden vergadering was ook goed bezocht en het was spijtig dat de penningmeester door
ziekte verstek moest laten gaan, de kascontrole commissie kon echter een geruststellend
woord tot de vergadering richten zodat de penningmeester decharge werd verleend.
Gedetailleerde vragen vanuit de vergadering kon ik door afwezigheid van de PM dan ook niet
beantwoorden, ik kan natuurlijk niet alles weten dus moest ik het antwoord schuldig blijven,
Die schuld wordt in dit blad ingelost en een specificatie van de algemene uitgaven wordt als
aanhangsel van de notulen weergegeven.
Ergo, blijven de leden het antwoord nog steeds schuldig op mijn vraag tijdens de vergadering
“Wie is er beschikbaar voor de bestuursfunctie Commissaris Vloot ?”
Ik hoop dat hier net zo snel een antwoord op wordt gegeven.
We zien ons als bestuur dus genoodzaakt met 6 bestuursleden door te gaan tot de
Najaarsvergadering, mocht zich echter een kandidaat tussentijds aan melden dan zal deze
onmiddellijk worden opgenomen in het bestuur zonder stemrecht en in de najaarsvergadering
verkiesbaar worden gesteld.
Zoals ik al in de vergadering stelde tijdens de Vergadering, een voltallig bestuur is de
verantwoordelijkheid van alle leden.
In een open vereniging zoals de WVA waarin alle geledingen van de maatschappij aanwezig
zijn moet het toch mogelijk zijn om een bestuur voltallig te krijgen.
Genoeg hierover, we gaan weer varen, met of zonder lappen, te beginnen op Koninginnedag.
Dan gaan we eerst de Splashes dopen voorafgaande aan de Koninginnerace.
De sponsors zijn hierbij uitgenodigd en wilt u ook hierbij aanwezig zijn dan kan ik alvast
vertellen dat de doop om 10.30 u plaatsvindt. We hopen natuurlijk op een mooi oranje
zonnetje tijdens deze dag en we zien u dan ook graag in groten getale.
Bijna een traditioneel betoog maar, een vereniging is er voor U maar ook door U.

Stel jezelf daarom een of meer dagen beschikbaar om de kantine op de weekeinden open te
houden gedurende het hele seizoen, het is maar een klein offer maar is gewoon ook leuk en zo
goed voor het sociaal contact.
Wist U overigens dat er maar 46
leden nodig zijn om dit te realiseren.
Een fijn seizoen voor U allen.
Theo Souren
Voorzitter

Algemene ledenvergadering van de Watersportvereniging
Amstelmeer d.d. 17 maart 2009.
Aanwezige bestuursleden: Gerrit Snijders (haven), Sjoerd van der Werf (wedstrijden), Ruud Bekema
(vlootbeheer), Sjaak Meskers (opleidingen), Theo Souren (Voorzitter) en Monique Mul (secretaris).
Jos van de Land is in verband met ziekte met kennisgeving afwezig.
1.

Opening vergadering
Om 20.10 uur heet de voorzitter de aanwezigen van harte welkom. Met kennisgeving
afwezig zijn: Cees Boersen, Jan Bethbeder, Paul Bus, René Dijkstra en Rene Könst.
Er zijn 43 stemgerechtigde leden.
2. Mededelingen
Wieringerrandmeer. De klankbordgroep is niet meer bij elkaar geroepen. Vandaaruit dus
geen berichten. Wel heeft de voorzitter gesproken met Alex Oostendorp (lid stuurgroep
Wieringerrandmeer) naar aanleiding van een plan dat circuleerde. Het watersportgebonden
bedrijven terrein wordt geen 24 ha groot, maar 8 tot 10 hectare. De vereniging wordt betrokken bij
het invulling geven van het definitieve plan. Tijdens dat gesprek heeft de voorzitter het volgende
meegegeven aan de heer Oostendorp: 1) een openstaande keersluis in de haven werkt niet als
de zeilboten naar de achterzijde van de dijk worden verplaatst. 2) een brug voor de aansluiting
op de slootweg is niet bevorderlijk voor de watersport. Verplaatsing van de haven lijkt voorlopig
niet aan de orde. Het bestuur zal zich sterk verzetten tegen een haven die gelegen is buiten de
havenmond.
Nieuwe verenigingsboten. Er zijn drie nieuwe Splashes aangeschaft. Sponsoren hebben
hiervoor € 7500,- bijeengebracht. Er is een Centaur aangeschaft van de MWV en er is een nieuwe
rescue aangeschaft; een Fun yak 450 met een 25 pk Mercury buitenboord motor. Dit jaar is ook de
oudste optimist vervangen door een nieuwe.
De boten zonder eigenaar worden zonder tegenbericht van de eigenaar, aan de
gemeente overgedragen.
Watersport verbond. Het ministerie heeft het plan opgevat om een watersportbijdrage te
heffen. De voorzitter is bij een bijeenkomst geweest van het verbond in Lemmer. Het standpunt
over deze heffing is gewijzigd van “Ja, tenzij” naar “Nee”. Onoverkomelijk zaken als willekeur
welke schepen bijdrage plichtig zijn, de hoogte en beheersbaarheid van de bijdrage,
afwezigheid van garanties over de besteding van de extra heffingen aan de watersport en

vrijstelling van de beroepsvaart hebben geleid tot deze beslissing. Deze regeling staat haaks op
de behoefte aan minder regelgeving. Daarnaast draagt de watersport al op vele vlakken bij door
de BTW, toeristische bestedingen, toeristenbelasting etc.
Tijdens de vergadering waren er vullingen verkrijgbaar voor de klapper “Varen doe je
samen”.
Commissie Watersport opleidingen: In het kader van de Europese richtlijnen voor
opleidingen die goedkeuring van het Ministerie van VWS dragen moet het CWO in 2009 een
omslag maken naar Competentie Gericht Opleiden (CGO). Sjaak Meskers heeft bij de huidige
instructeurs geïnventariseerd over welke diploma’s zij beschikken, hoeveel zeilervaring ze hebben,
welke lesgeefervaring etc.. Deze gegevens zijn naar en het CWO en naar het verbond
opgestuurd. Binnenkort hopen we een oordeel te krijgen over welke eventuele aanvullingen nog
door onze instructeurs behaald moeten worden.
Eind april krijgen de betrokkenen bij wedstrijden en opleiden een cursus rescue. Als er mensen zijn
die dit ook noodzakelijk vinden, maar nog niet benaderd zijn, kunnen dit melden bij Sjaak Meskers.
3.
Behandeling van het verslag ALV 21 oktober 2008.
Er zijn geen redactionele opmerkingen over de notulen en ook geen inhoudelijke vragen
naar aanleiding van de notulen. De notulen zijn goedgekeurd.
4.
Jaarverslag 2008
Er zijn geen reacties op het jaarverslag van 2008. Het jaarverslag is goedgekeurd.
5.
Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrole commissie bestaat uit de leden René Dijkstra en Michiel Lok. Zij hebben de
financiën van de vereniging gecontroleerd. Michiel Lok doet een verslag van hun bevindingen:
De kas is gecontroleerd. De saldo’s op de bankrekeningen kloppen en ze hebben ingelogd om
de aanwezigheid op de bankrekeningen daadwerkelijk vast te stellen. De kascontrolecommissie is
van mening dat de penningmeester haar taak over het boekjaar 2008 goed heeft volbracht.
Het boekjaar is goedgekeurd. De heren worden door de voorzitter bedankt voor hun
bijdrage en gedechargeerd.
6.
Financieel jaaroverzicht 2008 en begroting 2009.
De volgende vragen zijn naar voren gekomen over het financieel jaaroverzicht van 2008:
Peter Engel: De kantineopbrengsten zijn fors lager. Hoe kan dat?
Bestuur: Er zijn minder evenementen geweest waardoor er minder omzet is gedraaid. Het bestuur
roept de leden op om de haven te promoten.
Wico Stam: Is het bekend hoe vaak de kantine geopend is geweest?
Bestuur: Dit is niet bekend bij ons.
Peter Engel: Jarenlang kwam er geld bij. Dit jaar leveren we vermogen in. Hoe kan dat?
Bestuur: Er zijn dit jaar veel investeringen gedaan zoals de aanschaf van boten.
Wico Stam: Het kopje “Diversen algemeen” lijkt erg hoog. Kan dit kopje beter worden
gespecificeerd?
Bestuur: Dit zal worden doorgespeeld aan de penningmeester en gepubliceerd in het
eerstvolgende clubblad.
Redactie 18-4-2009:
Onder het kopje algemeen valt in 2008 het volgende:
De aanbetaling van de nieuwe rescue: € 4325,Laptop: € 770,Nieuwe Rescueboot: €6829,Onder het kopje diversen onderhoud valt:
Legionella onderzoek: €654,Onderhoud buitenboordmotoren
Vloer in de was: € 324,Onder het kopje opleiding valt:
3 Splashes: € 13596,Restant optimist betaald € 828,Aanschaf zeilen
Aanschaf Diploma’s
Aanbetaling nieuwe optimist € 324,7. Vaststellen zomerprogramma
Dit programma is in overleg met de MWV opgesteld.
Op 18 april is er een werkdag (vanaf 9 uur), een tweedehands onderdelen markt (tussen 15-16
uur) en een chinees buffet (vanaf 18 uur). Je kunt je bij Jarig opgeven voor het buffet.

Hannie Meskers: Hoe is het het afgelopen jaar gegaan met het Sharpie evenement?
Bestuur: Die is uiteindelijk niet doorgegaan. De huidige kalender is opgesteld in overleg met de
MWV. Later is nog wel de Westwadrace toegevoegd.
Siep van de Land: Zijn er nog evenementen van buitenaf gepland?
Sjoerd van der Werf: Nee, nog niet. De Topklasse had interesse maar niets is nog definitief.
Theo Souren: Op 16 en 17 mei zijn er selectiewedstrijden voor het surfen. Zij maken gebruik
van onze bootjes en boeien. (redactie: deze activiteit is inmiddels afgelast)
Ruud van Leerdam: De MWV clubkampioenschappen zijn wel op 16 en 17 mei. Er is een
Nieuwe voorzitter van de wedstrijdcommissie van de MWV. Dat is Otto Nieuman. Neem eens
contact met hem op.
Agnes Dubbeld: Opgave voor het buffet moet dat vòòr de werkdag?
Bestuur: Nee, dat kan tijdens de werkdag bij Jarig.
Peter Engel: Moeten wij als WVA niet het voortouw nemen voor de kalender van 2010.
Sjoerd van der Werf : Dat gaan we doen.
Hans Zijm: Hoe zit het met de combi Zuiderzee?
Theo Souren: Op 29 en 30 augustus vinden de Zuiderzee combi wedstrijden plaats bij de WVA.
Theo Souren: Er zijn nieuwe wedstrijdregels. Deze zijn in een nieuw boekje gezet. Je kunt dit
bestellen bij Theo Souren.
8.
Verkiezingbestuursleden
Er is tijdens de vergadering geen vervanger voor Ruud Bekema naar voren gekomen. Siep
van de Land heeft aangegeven beschikbaar te zijn vanaf het najaar. Voorlopig blijft deze functie
dus nog een vacature.
René Dijkstra van de kascontrolecommissie wordt vervangen door Dave de Groot. Agnes
Dubbeld is reservelid. René Dijkstra wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage aan de vereniging.
Theo Souren bedankt Ruud Bekema voor zijn inzet gedurende negen jaar!
Ook Agnes Dubbeld en Virginia Stam wordt in het zonnetje gezet omdat zij zich hebben ingezet
voor de bemensing van de kantine gedurende heel wat jaartjes.
9.
Rondvraag:
Ruud van Leerdam: Kunnen de Centaurteams dit jaar op tijd vastgesteld worden?
Sjoerd van der Werf: Er is gevraagd aan de leden om zich op te geven. Hierop is geen reactie
gekomen. Sjoerd zal een begin maken met het benaderen van personen voor het bemannen van
de boten.
Gerard Schalkwijk: Kunnen de walplaatsen ook afgebakend worden? Heel veel plaatsen
worden niet gebruikt. Daarnaast zijn er een aantal boten die vlakbij de helling liggen die (bijna)
nooit gebruikt worden. Kunnen die niet naar andere plaatsen gestuurd worden? Kunnen de
walplaatsen niet afgebakend worden met een bordje en witte lijnen?
Bestuur: We nemen dit mee.
Bestuur: dringend verzoek om de auto’s vòòr de witte lijn te plaatsen.
Peter Engel: Er zijn een drietal voorstellen om de dinsdagavond interessanter te maken:
1) Tussenstand publiceren
2) Er zou gekozen moeten kunnen worden om bijvoorbeeld de beste 10 wedstrijden te
selecteren.
3) Iedereen moet de tijden noteren.
Sjoerd van der Werf neemt dit idee mee.
Peter Engel: Om met een rescueboot te kunnen varen moet je 16 zijn en een vaarbewijs
hebben. Sjaak: Bij de rescuetraining gaat het ook om het handelen in de boot.
Peter Engel: Carolien Engel heeft interesse om mee te doen aan de rescuetraining
Sjaak neemt haar op in het lijstje
Peter Engel: De Wieringer Aak ligt in de winter altijd onder de kraan. Kan dat voortaan niet
anders? Theo Souren: De aak kan nergens anders liggen. De Aak gaat altijd per 1-4 weg.
Bram Keppel: Het leeghalen van de bootje met water lukt bij de fun yak niet gemakkelijk.
Kan er een lenspompje in? Theo Souren: Dat is gebeurd.
Wico Stam: De haven is verplicht een vuilwatertank te hebben. Is daar rekening mee
gehouden? Theo Souren: Bij een haven met meer dan 50 ligplaatsen is het verplicht om een
vuilwatertank te hebben. Deze wordt op onze haven beheerd door Gerrit van Zoonen en is van
de gemeente. Als deze niet functioneert dan moet de gemeente gebeld worden. De kosten zijn
50 cent. Achter het dijksmagazijn komt een spoelplaats voor een chemisch toilet.
Gerard van Herk: Er wordt overwogen om een automatisch incasso door te voeren. Dit zal
tijdens de najaarsvergadering aan de leden worden voorgelegd. Het aantal niet betalers is nog te

groot. Bij een automatisch incasso zal er vooraf een rekening gestuurd worden met daarop de
datum dat het van de rekening gehaald wordt.
10. Sluiting
Om 21.30 uur bedankt de voorzitter de aanwezige leden voor hun komst

Koninginnerace 2009
Ook dit jaar wordt, zoals gebruikelijk, het seizoen van de Watersport Vereniging Amstelmeer
geopend met de Koninginnerace, en wel op donderdag 30 april 2009. Inschrijven is mogelijk
via de website vóór 30 april, of op de dag zelf van 09.30 uur tot 11.00 uur in het clubgebouw
“De Aak” op de Haukeshaven. Telefonisch kan ook via het nummer: 0227-593495.
De inschrijfkosten bedragen € 3,00 voor 1-mansboten en € 4,00 voor boten met bemanning.
De start van de wedstrijden is om 12.00 uur. Bij deelname van minimaal 3 boten van dezelfde
klasse wordt die als aparte klasse geteld. De prijsuitreiking zal zo spoedig mogelijk na de race
plaatsvinden. Graag tot ziens op Koninginnedag.

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

Verenigings Sloepwedstrijden
Op 13 en 14 juni 2009 worden weer de jaarlijkse verenigings sloepzeilwedstrijden gehouden.
De wedstrijden worden gevaren in de zeilsloepen van de Koninklijke Marine. WV

Amstelmeer heeft weer het plan om voor de wedstrijden in te schrijven met 2 sloepen. Een
mannensloep en een vrouwensloep. Per sloep varen er 7 personen in de sloep. Opgeven voor
deelname kan per e-mail aan de wedstrijdcommissie op wedstrijden@wvamstelmeer.nl Er
bestaat de mogelijkheid om per dag in te schrijven. Bij meer inschrijvingen dan plaatsen geldt
wie het eerst komt, het eerst maalt. SVP inschrijven vóór eind mei 2009.

Centaurwedstrijden MWV/WVA
Op 12 en 13 september 2009 vinden de jaarlijkse wedstrijden in de Centaur tussen de MWV
en de WVA plaats. De MWV heeft dit voorjaar 12 nieuwe Centaurs in gebruik genomen.
Deze Centaurs zullen gebruikt worden bij de wedstrijden. Per vereniging zijn er 6 Centaurs
beschikbaar. In het laatste clubblad van het afgelopen jaar heeft er reeds een aankondiging
gestaan. Dit i.v.m. inplanning van de diverse wedstriijden in het jaar 2009. Er zijn op de
aankondiging nog geen aanmeldingen bij de vereniging binnengekomen. In verband met het
jeugdbeleid zullen er 2 Centaurs gereserveerd worden voor de oudere jeugdzeilers. De andere
4 boten zijn voor de overige leden. Deelname is alleen mogelijk voor leden van de vereniging.
Aanmelden kan via e-mail op wedstrijden@wvamstelmeer.nl
Informatie over de andere wedstrijden is niet aangeleverd. Hiervoor verwijzen wij u
naar de site van de vereniging.

Hulp gevraagd in de kantine!
Wij zijn al weer volop bezig met de indeling van de kantinediensten tijdens de
evenementen.
Hier hebben wij uw hulp bij nodig!
Er zijn diversen data die nog ingevuld moeten worden. U kunt kiezen uit een
keukendienst of een bardienst, een ochtend, middag, hele dag of een heel
weekend!
De volgende evenementen staan nog open:
6 en 7 juni clubkampioenschappen
13 en 14 juni sloepenwedstrijden
19 en 20 juni zeilen voor mensen met een beperking
16 en 17 augustus trophy wedstrijden
29 en 30 augustus combi Zuiderzee
20 september palingrace
U staat altijd met een ervaren persoon erbij dus hulp is dichtbij!
Graag even een mailtje naar:
sjaak-karin@quicknet.nl
Namens de kantinecommissie:
Jarig Schiphof, Anja Boersen en Karin vd Tuin

PINKSTERTOERTOCHT 2009
Als goede traditie wordt dit jaar de pinkstertoertocht gevaren. De die-hards onder ons weten
precies wat de procedure hiervoor is, maar voor de enkeling die hier niet mee bekend is het
draaiboek.
Op vrijdagavond 29 mei komen de schippers en bemanning van de motor- en zeilboten die
mee willen om 20.30 uur bij elkaar in het clubhuis waar ze met elkaar beslissen waar de tocht
heen zal gaan. Het moet dus een bestemming zijn waar zowel motor- als zeilboten kunnen
komen. Op zaterdagmorgen worden op de afgesproken tijd de trossen losgegooid en
vertrekken de boten voor een gezamenlijke vaartocht, waarbij gedurende de volgende dagen
diverse uitjes met zijn allen of in groepen worden ondernomen. Op 2e pinksterdag, 31 mei,
wordt de terugtocht naar de haven gemaakt. Dus, wilt u mee, komt dan op 29 mei om 20.30
naar het clubhuis.

Een mooie dag om redder te worden
Michelle Blaauw - KNRM
Er waait een frisse wind door Nederland. De economie maakt het veel mensen zwaar en we
zijn genoodzaakt een lang vergeten bron aan te boren: inventiviteit, veel doen met weinig
geld, tevreden zijn met een heel klein beetje minder.
Ook de KNRM maakt de moeilijke
tijd mee en zal er - met behoud van
veiligheid en operationele gereedheid
- ook inventiviteit in moeten steken
om het zware weer te doorstaan. Maar
ja, daar zijn we zeelui voor.
Nu zou het best eens kunnen dat uw
boot u mooi door de crisis loodst. De
vakantie aan boord kost nauwelijks
meer dan thuisblijven en bij een
stagnerende markt voor het verkopen
van tweedehands boten is houden (als
dat kan) eigenlijk de beste optie.
Het gevolg zou wel eens kunnen zijn dat de KNRM een paar drukke jaren tegemoet gaat. En
dat moet wel worden bekostigd. Nu is van de watersporters op ruim water ongeveer de helft
Redder aan de Wal, dus het begin is er. Mocht u - toevalligerwijs - bij die andere helft horen,
dan is het misschien een idee om eens op onze website te kijken hoe wij u kunnen helpen op
het water.
Wilt u het allemaal graag eens van dichtbij zien om u te overtuigen van het belang van ons
bestaan, dan raad ik u van harte aan om een van onze reddingstations te bezoeken op de
eerstvolgende Nationale Reddingbootdag. Dat is dit jaar zaterdag 2 mei 2009. Op alle stations
staan onze redders voor u klaar om antwoord te geven op uw vragen over alles wat de
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij aangaat. Maar u mag ook gerust tips vragen
om veiliger te varen. Het allerleukste is natuurlijk zelf eens over het water flitsen met een
flinke gang. Want dat kan ook: alle reddingboten varen met publiek. U moet dan wel Redder
aan de Wal zijn. Maar voor 25,= euro per jaar laat u dat toch niet op u zitten?
Wij vragen u eens per jaar een gift te doen. Zodat wij het hele jaar voor u klaar kunnen staan.
Zodat uw pleziervaart ook pleziervaart blijft.
Reddingbootdag: 2 mei 2009, kijk voor speciale activiteiten op www.reddingbootdag.nl .
Vanaf half april raken de programma’s per reddingstation bekend. Doen!

LET OP !!
Per 16 april 2009 is de bedieningstijden van de Overlekersluis, Westfrieschesluis en
Slootsluis gewijzigd en als volgt vastgesteld:
Overlekersluis
16 april t/m 31 mei:
maandag t/m zaterdag
08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 18.00 uur
zon- en feestdagen
09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 18.00 uur
1 juni t/m 15 september:
maandag t/m vrijdag
08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 18.00 uur
zaterdag, zon- en feestdagen 09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 19.00 uur
16 september tot en met 15 oktober:
maandag t/m zaterdag
08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 18.00 uur
zon- en feestdagen
09.00 - 13.00 uur en 14.00 - 18.00 uur
16 oktober t/m 15 april:
maandag t/m vrijdag
09.00 - 17.00 uur 1)
zaterdag, zon- en feestdagen geen bediening
1
) Aanvragen 24 uur vooraf, telefoon 06-53 37 41 86.
Westfrieschesluis
16 april t/m 31 mei: maandag t/m zondag
juni t/m 15 september: maandag t/m vrijdag
zaterdag, zon- en feestdagen
16 september t/m 15 oktober: maandag t/m zondag
16 oktober t/m 15 april: maandag t/m vrijdag
zaterdag, zon- en feestdagen
1
2

09.00 - 18.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 19.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 17.00 uur 2)
geen bediening

) Bediening op afroep, behalve in de periode van 1 juni tot en met 15 september.
) Aanvragen uiterlijk op de voorafgaande werkdag vóór 17.00 uur, telefoon 06-53 36 13 98.

Slootsluis
16 april t/m 31 mei:
maandag t/m vrijdag
09.00 - 13.00 uur en 13.30 - 17.30 uur
zaterdag
09.00 - 11.00 uur en 15.00 - 17.00 uur
zon- en feestdagen
geen bediening
1 juni t/m 15 september:
maandag t/m vrijdag
09.00 - 13.00 uur en 13.30 - 17.30 uur
zaterdag
09.00 - 11.30 uur en 14.30 - 17.30 uur
zondag
08.30 - 11.30 uur en 14.30 - 17.30 uur
16 september t/m 15 oktober:
maandag t/m vrijdag
09.00 - 13.00 uur en 13.30 - 17.30 uur
zaterdag
09.00 - 11.00 uur en 15.00 - 17.00 uur
zon- en feestdagen
geen bediening
16 oktober t/m 15 april:
maandag t/m vrijdag
09.00 - 17.00 uur 1)
zaterdag, zon- en feestdagen
geen bediening
1
) Aanvragen 24 uur vooraf, telefoon 0227-60 40 15.

1

Blo-Karten

op 15 maart.
Wat is blo-karten ??
Volgens onze secretaris en organisator Monique Mul is het zeilen op het strand met een
karretje. Dit karretje bestaat uit een stoeltje in een frame, drie wielen, een stuur en een
surfzeil. Bij laag water is er de meeste ruimte op het strand en bij westenwind kun je langs de
kust zeilen. Bij zuidenwind kan je een kortere baan rijden.
Dat blo-karten hadden wij al een keer eerder gezien op de Hiswa. Onder andere op het
buitenterrein op de stand van de Volvo Ocean Race en bij de Volvo auto’s.
Het is al een paar jaar geleden en we hebben toen gezocht waar het mogelijk was een blo-kart
te huren. Het bleek alleen op Ameland en in combinatie met de jeugdherberg aldaar, maar dat
ging toen niet door. Ik dacht bij mezelf, als ik de kans
krijg op te stappen, doe ik het zeker en er vervolgens
jaren niets meer mee gedaan.
Begin maart kreeg iedereen een uitnodiging via de mail
om mee te doen aan blo-karten op het strand van Groote
Keeten. Ik dacht nu pakken en heb ons gelijk aangemeld.
Er had een man of 10 - 15 ingeschreven. De start was om
ca. half drie en er stond een pittige wind. Ik was er met
vrouw en kids (drie zoons) en dacht dat de wind veel te
stevig zou zijn. Dat viel erg mee.
Wij hadden 1 kart gehuurd en onze oudste kon niet
wachten om in te stappen. Mannetje zonder ervaring
maar reed zo weg met de kart. Keren tegen wind op de
noordpunt viel in het begin nog tegen. Genoeg vaart
maken en door de wind zeilen bleek echter snel geleerd.
Op het zuidelijke keerpunt ging het voor iedereen een
stuk gemakkelijker. Op de pylon aan komen racen, voluit
insturen en door de wind steken. Bang te zijn om op zijn
kant te gaan was niet nodig want door het lage
zwaartepunt van de karts was dat bijna onmogelijk.
Na een paar rondjes van de oudste konden de andere twee het proberen. Het bleek kinderlijk
eenvoudig, want ook die twee reden probleemloos op en neer.
Er stond een stevige wind en het was erg koud, zeker voor de toeschouwers. Het was dus zaak
droog te blijven op de kart en dat viel niet altijd mee met het opkomende water aan de
vloedlijn. De meeste racers hadden dan ook hun zeilpak aangetrokken. Vrijwel alle karts

hadden een 4.5 meter zeil, echter een paar reden met een 5.5 meter zeil wat meer snelheid gaf.
Alle deelnemers wisselden regelmatig van kart.
Na een poosje werd er wat gepauzeerd door de anderen, wat voor ons de kans was even met
zijn allen te racen. Ik was zelf al in een 5.5 meter gestapt maar het viel nog niet mee om die
lichte mannetjes bij te benen. Superleuk.
Sommige leden waren zeker twee uur op en neer aan ’t racen en hadden een glimlach op hun
gezicht die er niet meer af te krijgen was. Kortom het was een hele leuke middag en ik raad
iedereen aan, zeker met kids, volgend jaar in te schrijven om ook mee te doen.
Groeten,
Fam. Pierre Stoop, Waarland.

De haven al weer aardig vol begint te
raken
Sommige boten er nog zonder mast liggen
Het blo karten een groot succes is geweest
De Postbootsteiger weer een aanwinst rijker is
geworden
De nieuwe lichting TKN-ers binnenkort
buitengaats gaat
Dit enkele dagen – hopelijk zonder zeeziekte - zal duren
Wij hun alvast heel veel sterkte wensen
Zij gaan varen op gesponsorde zeekaarten
Vaarshop Van Kalsbeek hiervoor gezorgd heeft
Wico S. een onverslijtbare poepopslag heeft gebouwd
Sommigen een nieuw emmertje hebben gekocht
Anderen nog helemaal niets hebben gedaan
Zij dus niet in hun boot mogen p-en en p- en
De kielboot zeilopleiding regionaal bekend is geworden
Dit dankzij een stagiar journalist van het NHD is
De werkdag er inmiddels weer op zit
Wij reikhalzend uitkijken naar de Koninginnerace
De eerste watersportonderdelenruilbeurs is geweest
Deze hopelijk in het najaar een vervolg krijgt
Sommige watersporters jammer genoeg de Pinkstertocht missen
Wij elkaar straks weer op de haven zien

Haven. Clubgebouw. Dinsdagavond 14 april jl.
Onderwerpen: 19.00 uur s.w. vergadering kajuit- en open boten
20.00 uur spreker Eric Mehlbaum.
Even na de klok van 19.30 openen Jan Bethbeder en Sjoerd van der Werf de s.w.
vergadering. De heren hebben hun huiswerk gemaakt. Het blijkt dat er tussen de officiële s.w.
en de s.w. van de WVA weinig verschil is.
Er zijn 15 personen aanwezig. Eén van de aanwezigen pleit ervoor om de onderlinge strijd te
handhaven. “Je kunt n.a.v. de toevallig waaiende wind géén s.w. veranderen.”
Rond de stamtafel wordt er een discussie gevoerd over welke kajuitboot naar boven of naar
onder wordt gewaardeerd. De Kolibri klasse komt aan de beurt. De s.w. van deze klasse is al

jaren niet aangepast. Maar door de jaren heen staat er wel een steeds betere tuigage op deze
boten! De Kolibri kajuitboten zeilen over het algemeen in een eigen klasse. Zeilen de
Kolibri’s tijdens clubwedstrijden zónder een eigen klasse, dan hebben de overige kajuitboten
gewoon het nakijken!
Er wordt door watersportverenigingen nagenoeg geen meldingen doorgegeven aan Sail
Support. Deze organisatie houdt zich bezig met het bepalen van gemiddelde snelheden t.o.v.
andere kajuitboten. Helaas zijn er geen van de Kolibrizeilers tijdens de s.w. vergadering
aanwezig om zich te kunnen verdedigen.
In eerste instantie lijkt iedereen tevreden over de s.w. die aan de open boten wordt toegekend.
Maar pratende voort wordt er van gedachten veranderd. Toch komt men tot elkaar. Sjoerd
sluit even na 20.00 uur de vergadering af.
Het woord wordt gegeven aan Eric Mehlbaum.
(red: Eric is jaren lid geweest van de WVA. Zijn hobby is wedstrijdregels. Na zijn VUT heeft
hij dat uitgebreid en zich beschikbaar gesteld voor allerlei wedstrijdorganisaties. Zodoende is
hij in het Judge-circuit terecht gekomen. Hierin heeft hij een redelijke positie verworven,
zodat hij nationaal en internationaal gevraagd wordt bij belangrijke kampioenschappen.
Tegenwoordig vliegt Eric de hele wereld over naar regatta’s. Al jaren verzorgt Eric een
avondje ‘spelregels’ in het clubhuis van de WVA.)
De wedstrijd commissie van de WVA is aanwezig. Eric opent met de vraag: “Hebben jullie
het nieuwe boekje al? En gelezen?” Met direct de opmerking er achteraan: “Ik zal het niet te
ingewikkeld maken voor jullie vanavond!”
Eens in de vier jaar, na de Olympische Spelen, want dan worden er weer regels aangepast of
veranderd, komen deze boekjes met wedstrijdregels uit. Het boekje wordt uitgegeven door het
Watersportverbond. Eric is zichtbaar blij verrast als er een goede oude bekende van hem iets
verlaat binnenkomt. Eric gaat in op wijzigingen in het boekje. Via power point presentatie
probeert hij het een en ander duidelijk te maken. Uitspraak van Eric: “Definities zijn
belangrijk om te kennen!”
De voorzitter maakt er melding van dat er ook aan de bar omzet gedacht moet worden! Eric
reageert hier op met: “Pauze!!!!” Na de ‘break’ worden de ‘protesten’ besproken.
Eric: “Er is altijd een groep mensen die anders met regels omgaat en er meer voordeel uit wil
halen. Zeilen is eigenlijk een ‘eigen politieagentje spelen’.”
Eric heeft veel ervaringen en vertelt boeiend uit eigen werk. De tijd tikt door en een van de
toehoorders haalt Eric terug naar het plaatje van de power point!
Aan het eind van de avond wordt Eric door de voorzitter bedankt. Traditie getrouw krijgt Eric
‘een goede fles’ mee naar huis.
Hannie Meskers

DE CURSUS TKN
Even een berichtje van de leidende voorwerpen cursus TKN
Hoe de cursus verloopt:
Vol goede moed zijn wij Peter Verschoor en Alex van der Hoek dit jaar gestart met een
nieuwe cursus TKN.
Peter is dit jaar mijn rechterhand en dat is wel zo fijn, want met het maken van de diverse
werkstukken lees je snel over bepaalde zaken heen. Het is dus een waar genot voor mij, dat er
nog een scherp oog om de hoek meekijkt en werkt. Ja, werken is het, ook voor ons.
Gemiddeld 3 avonden in de week met het ontwerpen en voorbereiden. Geeft niets, we vragen
ook geen medelijden want dat doen we zelf. Wij willen graag dat onze cursisten na afloop van
de les tevreden naar huis gaan. En daar gaan wij voor.
De cursisten staan er positief tegenover, dit blijkt uit de reacties.
Toch is het niet voor een ieder even gemakkelijk, dit horen wij aan het gekreun en gesteun
met af en toe een diepe zucht. Ja, het is een stevige cursus, maar wel heel leuk.
4 november zijn wij begonnen en nu terwijl ik dit schrijf is het al weer maart.
De tijd vliegt voorbij, want op 24 maart hebben wij de cursus al weer afgesloten.
Dit jaar gaan wij ook weer een reisje maken.
Wij hebben Gerard Schalkwijk en Andele de Zwart bereid gevonden om hun schip
beschikbaar te stellen voor dit feestje. Fantastisch.
De eerste gesprekken hebben ondertussen plaats gevonden en waren zeer positief.
We gaan een paar leuke dingen doen tijdens de 3 daagse tocht. Uiteraard moet het weer wel
even meewerken, zoals het was in het afgelopen jaar zullen wij waarschijnlijk niet meemaken,
want dat was echt uniek. Maar je weet het maar nooit.
Als alles volgens plan gaat schepen we ’s middags op 30 april in.
Wat nieuw is dit jaar is dat de zeekaarten worden gesponsord door Vaarschop van Kalsbeek
te Den Helder. Uiteraard is hiervoor onze dank groot. Mede namens de cursisten en de
schippers.
Rest ons nog te zeggen dat wij het bijzonder naar ons zin hebben, ondanks dat we nog even
moeten doorbijten. Maar die zijn er meer gelukkig. En dat wij terug kunnen kijken op weer
een geslaagd seizoen lesgeven bij de WVA.
De Instructeurs TKN

Zuidstraat 90 – 1781 BV Den Helder
Tel. 0223-613054 / fax 0223-613672
E-mail vaarshopvankalsbeek@planet.nl

Interview
Ruim een jaar geleden kwamen we voor het interview terecht op De Haukes. Deze keer
opnieuw, maar dit had een andere oorzaak. Beide interviewers hadden deze week én volgende
week zo’n druk programma, dat de afspraak met ons “slachtoffer” voor deze krant opnieuw
op De Haukes gemaakt moest worden. De afspraak zelf was snel gemaakt, op dat moment
was de plaats delict echter nog niet bekend. Hannie moest helaas verstek laten gaan, zodat
Cees op de zaterdag voor Pasen bij Gerard van Herk bij de nieuwe Compromis 888
aanklopte, maar wel nadat het gezamenlijke karwei van masten plaatsen op een 6-tal boten
was geklaard. Iedereen die een
ligplaats heeft in of op de haven
kent Gerard natuurlijk wel.
De nieuwe boot van Gerard en
Magda was net de zoete inval;
bezoek kwam en ging om hun
nieuwe aanwinst te bewonderen.
Het schip, waarvan de naam een
uitgebreide uitleg nodig heeft is
door Gerard ruim een week
geleden uit Noord Brabant
opgehaald. Op het verzoek van
de redactie om over deze reis
van 100 mijl een verhaaltje te
produceren werd door hem
gereageerd met de woorden: “Er
valt niet zoveel over te vertellen,
behalve dat de reis zéér voorspoedig is verlopen”. Dat zou dan wel een héél kort reisverslag
worden, maar misschien houden we nog een vakantieverhaal tegoed!
Maar even genoeg hierover, terug naar het interview.
Waar en Wanneer is Gerard van Herk geboren?
“Ik ben in Rotterdam geboren op 8 juni 1945 in de wijk Charlois, als oudste kind van vier . Ik
heb nog 1 broer en 2 jongere zussen. Mijn vader werkte in Rotterdam als vertegenwoordiger
in hout, rondhout. (hij noemde het ronde stokken). Ik heb in Rotterdam de lagere school
doorlopen, daarna ging iedereen van de lagere school automatisch door naar de mulo. Dit
kwam zo omdat het kerkbestuur veel zeggenschap had over het onderwijs en ook over het
vervolgonderwijs. Na de 4 jaar mulo ging ik werken, al mijn vrienden werkten en verdienden
geld, dus ik ook. Via een LOI-opleiding heb ik onder leiding van een apotheker mijn diploma
apothekersassistent gehaald, wat ongeveer 2 jaar duurde. Ik heb o.a. ook nog een half jaar bij
een geneesmiddelenfabrikant en op kantoor van een havenoverslagbedrijf gewerkt. Daarna
moest ik 18 maanden lang in militaire dienst. Dit werd voor mij echt een “makkie”. Ik kwam
bij de Genie, heb op de Kaderschool gezeten en ging daarna naar Seedorf in Duitsland. Hier
heb ik de rest van mijn diensttijd in een rockband slaggitaar gespeeld voor de militairen. Na
mijn diensttijd kwam ik weer terecht bij een geneesmiddelenfabrikant.”
Waar heb je Magda ontmoet?
“Ik ken Magda al vanaf het moment dat ik 5 jaar was. Ze was in de straat in Rotterdam waar
ik woonde mijn buurmeisje. Zij woonde in die tijd bij haar oma. Toen Magda weer bij haar
ouders ging wonen verloren we elkaar uit het oog. Niet dat we toen al verkering hadden, dit
kwam op ongeveer 22-jarige leeftijd, Magda haar oma woonde toen tegenover mijn ouderlijk
huis. We hebben 1 jaar verkering gehad en toen moesten we trouwen”. Gerard legt het even
uit. Ze “moesten” niet trouwen, maar je kon woonruimte krijgen als je getrouwd was, dus

werd er getrouwd en gingen ze “inwonen”. Na een paar jaar ging het stel naar Schagen
verhuizen, Gerard kreeg een baan bij een farmaceutisch bedrijf en zijn rayon werd
Noordholland . Inmiddels had Gerard ook de opleiding tot artsenbezoeker en diverse andere
cursussen gedaan. Magda vult het verhaal aan: “In Rotterdam was ik part-time onderwijzeres.
Ik had een duo-baan, wat in die tijd nog heel bijzonder was. Toen Irene – onze dochter –
geboren was, stond zij in de box voor de klas. Onze zoon Jeroen is in Alkmaar geboren, toen
woonden we al in Schagen. In Schagen heb ik altijd als invalster gewerkt en nooit een volle
baan gehad”.
Lees je het clubblad?
“Ja”, klinkt het volmondig. “Van voor tot achter, hoewel de wedstrijdkalender mij het minste
interesseert. De ledenlijst bewaar ik en als het volgende clubblad uitkomt, gaat pas het oude
weg”. Magda: “Zodra de krant binnenkomt lees ik hem van voor tot achter”.
Hoe is jouw watersportverleden?
“Mijn zeilverleden is begonnen op zeilkamp aan de Reeuwijkse Plassen. Ik heb het niet van
huis uit meegekregen. Een collega van mij was een zeiler en heeft mij eigenlijk aangestoken.
Wij waren meer kampeerders en zeilden wel eens met een Dubdam jolletje en later een Flying
Arrow. Mijn collega, die in zijn vrije tijd wel boten verkocht en op de Hiswa bij toeval met
Leo Bijlsma in gesprek kwam heeft mij overgehaald als “probeersel”een Dufour 24 aan te
schaffen die uit Muiden gehaald werd met het motto: Als je er niets aan vind, kan je de boot
altijd weer voor dezelfde prijs verkopen. Het beviel echter zo goed, dat de Dufour na verloop
van tijd werd vervangen door een Neptun 27. Ik had toen een ligplaats aan het Uitgeestermeer
en nog niet zoveel ervaring op zeilgebied. Toeval was dat Leo en Doet Bijlsma in Schagen
mijn buren waren, zij haalden mij over naar het Amstelmeer te komen. Met hen zijn Magda
en ik vele vakanties op stap geweest, o.a. naar de eilanden. Van Leo en ook van Wico Stam
heb ik heel veel op zeilgebied geleerd. De Neptun “DaCapo” hebben wij 19 jaar met veel
plezier gevaren, maar zoals bij velen het geval is, je gezin wordt kleiner en de boot groter.
Sinds enkele weken zijn we de trotse bezitters van een Compromis 888”.
Heb je nog andere hobby’s?
“Jazeker, muziek in de breedste zin, ik hou van alle genres, afhankelijk van de stemming. Ik
speel zelf niet (meer), maar luister veel. Film is ook een grote hobby van mij. Ik verdwijn
vaak naar de zolder om in mijn “theatertje”een film te kijken. ( Red.: Ik kan het weten, want
ben al enkele keren bij Gerard naar de bios geweest. Film kijken is dan een genot. Red.) Voor
mijn werk heb ik diverse zeer interessante reizen naar verre landen gemaakt.”
Ben je een zomer-of een wintermens?
Nu wordt even nagedacht. “Allebei” komt er zeer beslist uit. “Alle jaargetijden zijn mooi. Het
veranderen van de weertypen, alleen maar zomer is ook niet alles, hoewel zomer vanwege de
seizoensgebonden hobby wel voorkeur heeft”.
Wat is jouw idee over het Wieringerrandmeer?
“Het hele gebeuren rond het Wieringerrandmeer vind ik een soap. Waar ik wel moeite mee
zou hebben is, dat als het Wieringerrandmeer doorgaat, het ten koste gaat van ons als
vereniging en haven. Zeker als er een projectontwikkelaar aan te pas gaat komen.
Inmiddels is een nieuwe bezoeker voor een bezichtiging aangeschoven en praten we nog wat
na. De nieuwe boot moest uit een “slootje” bij Zevenbergen 2 kilometer van het Hollands
Diep vandaan komen. Magda ontdekt telkens nieuwe lades en kastjes, waarvan sommige met
inhoud. De nieuwe boot is Gerard en Magda van harte gegund, maar of ze met dit schip ook
19 jaar blijven varen? Dan is Gerard inmiddels ….eh…eh….
Interview door Cees

Werkdag en ruilbeurs 18 april 2009
De oproep in het vorige clubblad voor de werkdag van zaterdag 18 april was niet tevergeefs.
De klussenploeg die op kwam dagen was ongeveer 30 man/vrouw groot.
’s Morgens om 9.00 stond in het clubhuis De Aak de koffie al klaar, prima verzorgd door
Jarig en Elly. Koffie en koek zijn de ingredienten die garant staan voor een vlotte schoonmaak
van het clubgebouw, inrichting van de haven en het leggen van de boeien. Gerrit Snijders had
zijn lijst met werkzaamheden goed voor elkaar en snel was een ieder voorzien van een klus.
Zo werd de binnenkant van het gebouw voornamelijk door de dames onder handen genomen
en werden de ramen aan de buitenkant gelapt
door een paar leden die wat eerder wilden
afnokken. Jan kwam zelfs zijn zwarte sop
laten zien om te bewijzen dat de ramen echt
wel vuil waren.
Klussen die geklaard werden waren o.a. het
leggen van de wedstrijdboeien in het meer,
nieuwe belijning voor de walplaatsen,
voorterrein onkruidvrij maken en vegen,
ankers voor de boeien controleren en op
lengte brengen, windmeter plaatsen, bordjes
lakken, optimisten uit het waslokaal, centaur
optuigen en vaarklaar maken, hier en daar
kleine mankementen aan scharnieren, deuren
en elektrische apparatuur verhelpen, grof vuil afvoeren, rescueboot te water laten en
vaarklaar maken, boten uit de boxen verkassen enz. enz. Tot ongeveer half twaalf was
iedereen druk. Daarna was het weer tijd voor koffie met koek en Elly zorgde ondertussen voor
heerlijke tosti’s.
Dat vele handen het werk licht maaken,
bleek wel uit het feit dat zo tegen een uur of
half twee alle klussen wel waren geklaard
en de kantine weer ingericht kon worden.
Om
15.00
uur
kon
de
watersportonderdelenruilbeurs ( veel cijfers
bij het scrabbelen!) beginnen! Voor de
eerste keer bij ons op de haven, maar
jammer
genoeg
was
hiervoor
de
belangstelling niet zo groot. Hoewel er heel
wat
verschillende
artikelen
waren
ingebracht. Er werd zelfs een J24 te koop
aangeboden.
Voor
de
liefhebber:
Postbootsteiger nr 5, vraagprijs € 16.500,-.
Verder bestond het assortiment o.a. uit
zeekaarten, stootwillen, houten schijfblokken(prachtig handwerk), drinkwaterpomp,
oliedrukmeter, sluitingen , ankerbal, ankers, zeilpakken, schijnwerper, touwwerk, spanners,
schoten en vallen, buitenboordmotor met tank, zwemvesten enz. Dus ben je niet geweest maar
toch nog naar iets op zoek, kan je altijd nog een advertentie in de clubkrant plaatsen.
Ruud Koopmans heeft waarschijnlijk wel de grootste verkoop gedaan, wat gelijk werd
gevierd, want later op de dag werd hij bij de Chinees in Wieringerwerf aangetroffen, dus van
zijn opbrengst zal niet veel overgebleven zijn.

Als er volgend jaar weer een onderdelenmarkt wordt gehouden moeten we er misschien wat
meer bekendheid aan geven en/of een ander tijdstip hiervoor uitzoeken. Heeft u hier een idee
over, laat u horen.
Cees Dubbeld

Wedstrijdplanning 2009
Wedstrijden WVA
Koninginnerace
(donderdag)
1e dinsdagavond wedstrijd
Open Clubkampioenschap
Havenwedstrijd
Open Clubkampioenschap Motorbootvaren
Amstelmeer Trophy
Combi Zuiderzee (jeugdwedstrijden)
Palingrace
Westwadrace
Westwadrace, indien geen doorgang op 3 oktober
oktober

30 april
5 mei
6 & 7 juni
23 juni
28 juni
15 & 16 augustus
29 & 30 augustus
20 september
3 oktober
uitwijkdatum 4

Andere belangrijke evenementen
Rondje Pettemerboei
(Hemelvaartsdag)
Verenigings sloepzeilen
Vrijdag
08.00 uur
Gehandicapten zeilen 1e dag
Zaterdag
08.00 uur
Gehandicapten zeilen 2e dag
24-uurs Ijsselmeer
Sluitingswedstrijden MWV
Rond de Bol race
MWV – WVA Centaurwedstrijden (organisatie MWV)

21 mei
13 & 14 juni
26 juni
27 juni
21 & 22 augustus
5 & 6 september
19 september
12 & 13 september

Zomervakanties
4 juli t/m 16 augustus (bo)/23 augustus (vo)

Clubevenementen 2009
Dag

Datum

Donderdag
Weekend
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag

30
30
19
20
10
17
20
31

Tijd

april (Koninginnedag)
mei t/m 1juni
juni
08.00 uur
juni
08.00 uur
oktober
09.00 uur
oktober
20:00 uur
oktober
20.00 uur
oktober
19.00 uur

Onderwerp
Opening zeilseizoen
Pinkster toertocht
Gehandicaptenzeilen 1e dag
Gehandicaptenzeilen 2e dag
Werkdag
Feestavond
Najaarsvergadering
Mosselavond

