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Redactie: Sjoerd v.d. Werf, Agnes Dubbeld, Wil Wigbout, Cees Dubbeld en Hans Zijm.
We zijn al weer toe aan het vierde clubblad van dit jaar. Het is gebruikelijk dat we hierin de
uitnodiging voor de najaarsvergadering plaatsen, terwijl ik het gevoel heb dat de voorjaarsvergadering nog niet zo lang geleden was.
Het lijkt wel of de tijd sneller gaat, naarmate je ouder wordt, maar dit terzijde.
De najaarsvergadering is natuurlijk weer bij uitstek het moment om met elkaar van
gedachten te wisselen, hoe de vereniging zo levendig mogelijk te houden.
Uit de inhoud van dit clubblad blijkt wel dat er na de grote vakantie nog genoeg activiteiten
zijn geweest, waar we u deelgenoot van willen maken.
Op de valreep van het vorige blad waren er nog 2 leden die ons blij maakten met verslagen
van een reddingsinstructiedag en het zeiluitje van de TNK cursisten.
Door trammelant met de computer kon dat er net niet meer bij, maar we zijn uiteraard altijd
erg blij met bijdragen van de leden, dus hebben we ze een plekje in dit blad gegeven.
Soms denk ik dat ik de computer beter begrijp, maar dan blijkt toch weer dat de computer mij
niet begrijpt, maar mocht het verslag van de TNK cursisten voor u aanleiding zijn om dit ook
te willen leren, dan kan dat ook deze winter weer. Het is natuurlijk geweldig dat een
watersportvereniging dat in eigen huis kan bieden door de inzet van eigen leden n.l. Alex v.d.
Hoek en Peter Verschoor.
Ook komt er, na het succes van vorig jaar, weer een cursus vaarbewijs, waarvoor Wico Stam
zijn kennis overdraagt op de cursisten.
Voor het winterprogramma zijn ook al 3 avonden ingevuld, n.l. 6 en 20 november 2010 en 12
februari 2011. Voor de inhoud moet u echt even verder in het blad kijken, want voor deze
bijeenkomsten dient u zich wel op te geven.
Ook heeft de penningmeester ons weer gevraagd om u te attenderen op het feit dat u uw
lidmaatschap voor 1 december op moet zeggen als u in 2011 geen lid meer van onze
vereniging wilt zijn.
Dit jaar zijn er ook weer een aantal cursisten geslaagd voor hun zeildiploma’s CWO I en II en
Kielboot I en II, allemaal met hulp van een groot aantal vrijwilligers van de vereniging.
Al met al zijn er de hele zomer veel mensen bezig in en om de haven. Dat dit op sommige
punten nog niet helemaal lukt is op fraaie wijze door onze voorzitter op papier gezet, maar
laten we hopen dat we hier met zijn allen de schouders onder kunnen zetten.
Wat hebben we nog meer, diverse verslagen en uitslagen van wedstrijden.
Ook de wedstrijden kunnen alleen doorgang vinden door de inzet van veel vrijwilligers.
Verder is er nog een interview, waarbij opgepast moest worden dat het geen boekwerk zou
worden, want deze persoon kan zeer gedetailleerd vertellen in een omgeving waar veel is te
zien. Het verhaal is daarom wat langer als we gewend zijn, terwijl er toch ook veel niet in
staat. Een vol clubblad, met naar de redactie hoopt, veel leesplezier.
Misschien tot ziens op de vergadering op 15 of werkdag op 30 oktober a.s.
Agnes Dubbeld-Klinkenberg
_________________________________________________________________________
Het volgende clubblad verschijnt half december, copy graag inleveren voor 1 december a.s.

___________________________________________________________________

Vanuit de Preekstoel
Terwijl ik bezig ben met het toevertrouwen van mijn gedachten aan het papier ten
behoeve van “De Preekstoel” wisselen stortbuien met harde windvlagen en perioden
met felle zon elkaar in hoog tempo af. Iedere keer opnieuw vind ik dit fenomeen
indrukwekkend en bijzonder. Sommige mensen worden er wat sikkeneurig van maar
daar heb ik zeker geen last van, integendeel, het kan ook uitdagend zijn om
afhankelijk van waar je bent en wat je doet je aan te passen aan de omstandigheden
van dat moment. Overigens is dit ook exact datgene wat we als watersporter gewend
zijn te doen. Sterker nog, de meeste van ons zullen als we het water opgaan
voorbereidingen getroffen hebben om de meest uiteenlopende weersituaties het
hoofd te kunnen bieden. Daarbij speelt de bemanning of bevrouwing? uiteraard een
cruciale rol en zo nodig zullen we deze afhankelijk van het doel versterken door b.v.
opstappers te ronselen. Lukt dit laatste niet dan zal een verstandige schipper niet uit
varen.
Waarom nu dit bovenstaande verhaal wat bij de meeste watersporters toch als
bekend beschouwd mag worden? Mijns inziens is bovenstaande vrijwel gelijk aan het
“runnen” van een watersportvereniging. We anticiperen op de te verwachte
omstandigheden en passen de bemanning (bestuur en andere vrijwilligers) in aantal
aan. Wat doet nu een schipper indien hij (of zij) constateert dat er onvoldoende
bemanning beschikbaar is? Dan zal deze, indien hij of zij verstandig is, niet uitvaren.
Wat verwachten we nu van een bestuur als er te weinig verenigingleden beschikbaar
zijn om het meest noodzakelijke onderhoud te doen en veel nijpender nog, er
structureel te weinig vrijwilligers zijn om de kantine op een minimale wijze te
bezetten? Tot op heden wordt er dan toch weer een beroep gedaan op de toch al
vaak aanwezige kern van beschikbare mensen. Al eerder constateerden we dat een
verstandige schipper niet zal uitvaren. Als dit vergelijk verder wordt doorgetrokken
hoef ik naar ik aanneem niet uit te leggen wat de volgende stap zou moeten zijn. Om
deze laatste stap te voorkomen zijn echter meerdere mogelijkheden denkbaar welke
het bestuur de komende ledenvergadering ter discussie zal voorleggen met als doel
in de ledenvergadering in het voorjaar tot een algemeen gedragen besluit te komen.
Het feit dat ik deze Preekstoel geheel weid aan voornoemde problematiek geeft wel
aan hoezeer dit het bestuur bezighoudt. In het vertrouwen dat er de komende
ledenvergadering nog veel nieuwe ideeën op tafel zullen komen of dat een aantal
leden zich spontaan aanmeldt om bij te springen wens ik iedereen nog een mooi
naseizoen.
Koen John
Voorzitter.

Najaarsvergadering 2010
Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Najaarsvergadering van de
Watersport Vereniging Amstelmeer op vrijdag 15 oktober 2010 in het clubhuis “De
Aak” in De Haukes. Aanvang 20.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen van het bestuur
3. Behandeling van het verslag ALV 19 maart 2010 – zie clubblad nr. 2-2010
4. Vaststellen contributie en andere vergoedingen voor het jaar 2011
5. Begroting 2011
6. Presentatie activiteiten winterseizoen
7. Concept wedstrijdkalender 2011
8. Verkiezing secretaris (Annemarie Pijnacker heeft zich kandidaat gesteld)
9. Discussie voorstel bestuur
10. Rondvraag
11. Sluiting
Let op : Na de sluiting is er prijsuitreiking van de jaarprijzen!

Bestuursvoorstel:
Het bemensen van de bar en het onderhouden van de haven vindt de laatste jaren
steeds meer plaats door een klein groepje mensen. Het is fantastisch dat deze leden
zich zo inzetten voor de vereniging. We zijn nu echter op een punt aangekomen
waarop de beschikbaarheid van deze leden niet meer vanzelfsprekend is en niet
meer vanzelfsprekend mag zijn.
Het bestuur van de W.V. Amstelmeer stelt daarom voor om alle ligplaatshouders
jaarlijks 8 uur aan werkzaamheden uit laten voeren in de kantine of bij
havenwerkzaamheden. De ligplaatshouders kunnen hun voorkeur voor taken en
datum kenbaar maken bij Jos Halsema en de kantinecommissie. De
sanctiemaatregelen voor het niet voldoen aan de 8 uur werkzaamheden zal door een
nog op te richten commissie bepaald worden.

Van de Penningmeester
In het vorige clubblad heeft u kunnen lezen dat, als u in 2011 geen lid meer wilt zijn,
het lidmaatschap opgezegd moet worden voor 1 december 2010. Dit heeft o.a. te
maken met de afdracht van contributie aan het Watersportverbond. De
penningmeester heeft verzocht u hier nogmaals op te attenderen. Opzeggen kan
door een mailtje te sturen naar: penningmeester@wvamstelmeer.nl onder
vermelding van je lidmaatschapsnummer.

Van de wedstrijdcommissaris
Geachte watersporters,
Het is de bedoeling dat met ingang van het watersport seizoen 2011 de
inschrijvingen voor de wedstrijden van de club een week van te voren gesloten
worden. Dus met andere woorden: U kunt tot 1 week voorafgaande aan de wedstrijd
nog inschrijven. Dit om logistieke en organisatorische problemen te voorkomen, en
dus niet zo als in het verleden iemand in het clubgebouw zit voor inschrijvingen te
doen en niemand komt, zonde van de tijd.
We doen een oproep aan alle leden die graag op organisatorisch gebied iets willen
en kunnen doen voor de club .
De W.V.A. bied U de mogelijkheid tot het volgen van een cursus ass. wedstrijdleider
bij de Watersportverbond en dan het liefst, indien mogelijk, iets jongere personen.
De kosten voor de cursus worden door de club vergoed. U heeft alleen de
verplichting indien u de cursus volgt om enkele jaren aan de club verbonden te
blijven en mee te helpen aan de wedstrijden.
Dit komt een beetje voort uit het feit dat altijd dezelfde personen bij het gebeuren zijn
betrokken en ook niet meer de jongsten zijn. Dus met andere woorden verse
krachten en ideeën zijn van harte welkom
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot commissaris wedstrijden : G.J. Van
Lohuizen
wedstrijden@wvamstelmeer.nl of g.j.vanlohuizen@kpnmail.nl

Concept wedstrijd kalender 2011
april
mei
mei
juni
juni
juni
juni
juli
juli
aug
sept
sept
sept
okt
okt

30
3
14/15
2/5
11/12
17/18
21
2/3
9/10
26/27
3/4
10/11
25
1
29

Koninginne race
begin dinsdag avond wedstrijden
Open Club Kampioenschappen WVA
Open Nederlands Kampioenschap Laser Masters
Verenigings Sloepzeil wedstrijden
Zeilen voor mensen met een beperking
4 Haven wedstrijden
Trophy wedstrijden WVA
Combi Zuiderzee (jeugd)
24 uurs Medemblik
Sluitings wedstrijden Marsdiep
Centauer wedstrijden MWV-WVA om de Burg. Post bokaal
Paling race
West wad race
werkdag

Vanaf september beginnen de Dinsdagavond wedstrijden een half uur vroeger
En denkt u aan de sluitingstijden voor de inschrijvingen !

Werkdag
Op zaterdag 30 oktober is weer de jaarlijkse najaarswerkdag. Hebben we in het
voorjaar de haven, boten en gebouwen gebruiksklaar gemaakt voor de zomer,
dan is nu al weer de tijd aangebroken om alles winterklaar te maken.
Het is fijn als dat weer met zoveel mogelijk mensen gebeurt, want zoals gebruikelijk,
maken vele handen licht werk en zijn we sneller klaar.
Noteer dus vast deze dag in uw agenda – WERKDAG 30 OKTOBER 2010.

Najaarsactiviteiten
6 november MOSSELAVOND
De Mosselavond wordt naar traditie gehouden op de zaterdagavond. Dus dit jaar
ook.
Op Zaterdag 6 november a.s. om 19:00 uur is de jaarlijkse Mosselavond in het
clubhuis De Aak. Voor de mensen die niet van mosselen houden is er sliptong. De
kosten die hieraan zijn verbonden is de dagprijs van de mosselen en de sliptong.
Wilt u aanschuiven bij een heerlijke maaltijd en goed gezelschap? Geef u dan zo
snel mogelijk op, maar uiterlijk 23 oktober. Vol is vol.
Inschrijven kan bij Stephan Sijs (06-53879831).
Mailadres: opleidingen@wvamstelmeer.nl onder vermelding van mosselen of vis.

20 november: Lezing Clipper Stad Amsterdam over de Darwin reis
Door Robin Snouck Hurgronje uit Wieringerwaard.
WSV Den Oever organiseert op 20 november een lezing over de Clipper Stad
Amsterdam in De Dikke Bries. Leden van WV Amstelmeer zijn van harte welkom. In
verband met de beschikbare ruimte is er plaats voor 25 WVA leden. Wilt u de lezing
bijwonen? Geef u dan op bij Monique Mul (secretaris@WVamstelmeer.nl) of bel
06-25597730.
Clipper STAD AMSTERDAM
De Gouden Eeuw, de VOC, eens was
Nederland een trotse heerser van de
wereldzeeën met prachtige zeilschepen. Eind van de 20e eeuw was
daar niet veel meer van over. Om dat
grote maritieme verleden weer nieuw
leven in te blazen moet er dus weer
een groot zeilschip gebouwd worden,
waarmee de wereldzeeën bevaren kan
worden. Dat was het uitgangspunt van
Frits Goldschmeding toen hij zijn
ideeën op tafel legde in 1996. Het
resultaat was de Clipper Stad
Amsterdam, die in 2000 gedoopt werd.
Het ontwerp is volledig gebaseerd op
de legendarische Teaclippers uit de 2e

helft van de 19e eeuw, zoals de Cutty Sark en Thermopylee. In 2010 voer het schip
op een reis om de wereld in het oude kielzog van de Beagle en was wekelijks op de
TV te zien in het programma over Darwin. De spreker, Robin Snouck Hurgronje, is
vanaf 1999 bij de bouw betrokken geweest en heeft jarenlang als kapitein op de Stad
Amsterdam gevaren.

Zaterdag 12 februari om 15.10 u rondleiding door het Fort Kijkduin
en zeeaquarium
Een en ander onder begeleiding van een ervaren gids.
Optioneel voor de liefhebbers na afloop wokbuffet in hetzelfde Fort.
Opgave bij Theo Souren ( tljsouren@quicknet.nl of 06-15256257) Sluiting van de
inschrijving op de laatste dag van januari.
De kosten voor de rondleiding zijn 7 euro per persoon; het wokken betaald u ook zelf
en de gids is voor rekening van de vereniging.
___________________________________________________________________

Geslaagden JZ1
Zaterdag 12 juni was een
spannende dag op de Haukes
voor 11 jonge zeilers van de
Watersport
Vereniging
Amstelmeer.
Zouden ze
slagen voor hun “examen”
JeugdZeilen 1?
Aan het einde van de
zeilopleiding moesten ze laten
zien of ze hun Optimist zelf
konden optuigen en vóóral, er
mee konden zeilen. Een extra
handicap
was
de
nogal
onvoorspelbare
wind
die
regelmatig
van
richting
veranderde. Dat de trainers
goed
werk gedaan hadden
bleek wel uit het feit dat tijdens
de laatste les door de
controleur van de Commissie
Watersport Opleidingen gezegd
werd dat het niveau van de
kinderen zeer hoog was. Het
was dus bijna vanzelfsprekend
dat alle kinderen aan het eind

van hun examen hun diploma in ontvangst mochten nemen. De geslaagden zijn;
Marijn Goedel, Sanne Roos, Sterre Sijs, Henk Riemers, Mike de Wijn, Nol de Wijn,
Daniël Bloem, Stef Elderling, Daan Gerssen, Saartje de Groot, Nathalie Verschoor.
Alleen Iris Gerssen ontbrak bij het examen omdat zij de WK-vlag bij de wedstrijd
Nederland-Denemarken in Zuid-Afrika mocht dragen

Geslaagden JZ2
19 juni, de katamaranrace rond Texel wordt vanwege de harde wind afgelast; de
watjes... want wat gaan dan de kinderen uit de opleiding Jeugdzeilen 2 dan wel
doen? Nou, gewoon zeilen. Vandaag is hun laatste les van hun opleiding. Dat ze
voldoen aan de eisen voor het diploma weten ze al. Een echt examen hoeven ze dan
ook niet te doen maar ze mogen vandaag nog wel even laten zien wat ze waard zijn.
Op een onstuimig Amstelmeer knokken ze op tegen de golven. Alles gaat prima; er
gaat er geen een ondersteboven al is het soms best wel spannend. Ze laten zien dat
ze een uitstekende bootbeheersing hebben in hun kleine Optimistjes. En na afloop
van het woeste rondje zeilen laten ze weten dat ze het nog leuk vonden ook. Dat zijn
de ware zeilers. Dat diploma JZ2 hebben ze dus dik verdiend.
De geslaagden: Ilse van Emmerik; Wout Ploeg; Kaylee Verfaille; Jord ten Have; Britt
Zijm en Maartje Volkers.

Terugkomdag,
22/08, dagje zeilen op het
Amstelmeer

Hallo allemaal!
Het was weer eens terugkomdag en ik had er zin in. Wij
gingen het meer op met ze’n
allen en er waren veel golven.
Iedereen had het naar zijn zin. Wij gingen natuurlijk ook iets drinken en ook wat
eten. Na het zeilen gingen wij ook nog zwemmen. Het was een leuke en gezellige
dag!
Bedankt!...............Volgend jaar weer!!!!!
Groetjes Britt Zijm. (JZ2)

En nog een verslagje…..
Op zondag 22 augustus was het dan zover.
Net voordat de school weer zou gaan beginnen werd de terugkomdag van jeugdzeilen 1&2 gehouden. Er waaide een aardig windje die dag.
Toen we op de haven aan kwamen gingen we de boten optuigen. Omdat er meer
kinderen dan optimisten waren, is Wico bij de overkant bij de MWV nog wat extra
bootjes gaan regelen. De kinderen die met Wico meegelopen waren, moesten de
bootjes overvaren naar de andere kant.
In de brief had gestaan
dat we eten en drinken
mee moesten nemen.
Het was de bedoeling om
ergens anders te gaan
eten. Daarom moesten
we het eten en drinken in
de speedboot leggen.
Nadat de bootjes
opgetuigd waren, eerst
nog snel even een plas
stop en toen gaan met
die banaan. Maar omdat
de wind behoorlijk
aanwezig was, zijn we eerst nog even rustig aan in de haven begonnen. We

moesten eerst weer even wennen aan het zeilen. En toen we de haven uit gingen
hadden we de wind tegen. We gingen naar de steiger bij de starttoren, daarna
werden we gesleept naar de blauwe brug. Bij een stenen blok aan de zijkant zijn we
even blijven liggen.
Daar hebben we nog wat snoepjes gegeten. En toen zelf naar de pishoek gezeild.
De lunch hebben we daar gehouden. Nadat we gegeten hadden gingen we terug.
Dat ging lekker snel want toen hadden we wind mee, maar jammer genoeg moesten
we toen ook een stuk gesleept worden. En bij terugkomst hebben Jacco en een
ander jongetje de boten van de andere kant terug gevaren want die hadden de
boten van de overkant.
In de haven lag een groot zwart ding in het water. Het leek wel een groot
springkussen en we gingen er met zijn allen op springen. Toen de tijd om was gingen
we naar het clubhuis en daar hebben we de snoepjes op gepeuzeld die nog over
waren en nog een glaasje limonade gedronken. Toen was het omkleden, inpakken
en wegwezen.
Volgend jaar beginnen de nieuwe lessen.
Wij zullen er dan ook weer zijn.
Jacco & Nathalie Verschoor (JZ2 & JZ1)

___________________________________________________________________

TE KOOP - Optimist
De WVAmstelmeer biedt per opbod te koop aan:
Optimist nummer 3. Laagste bod = € 485,Stuur uw bod, in een gesloten envelop, op naar:
Monique Mul.
Hokkeling 3,
1693 HG Wervershoof.
Onder vermelding van "Open inschrijving Optimist".

Verslag Combi ZuiderZee
In het weekend van 28 en 29 augustus werden op het Amstelmeer zeilwedstrijden
voor de jeugd gehouden, Dit was een wedstrijdweekend in een serie regionale
wedstrijden; deelnemers uit o.a. Hoorn, Uitgeest, Amsterdam, Almere, en regio
Amstelmeer, kortom de zogenaamde Combi ZuiderZee, een samenwerking van de
regionale watersportverenigingen in Noord Holland met een aktief jeugdbeleid.
Ditmaal werden de wedstrijden geleid door mensen van Watersport Vereniging
Amstelmeer.
Het zat wat het weer betreft niet mee; veel wind; eigenlijk teveel, met daarbovenop
nog onweersbuien en fors uitschietende windvlagen. Dat maakte het voor de
wedstrijdorganisatie niet eenvoudig: wel of niet uitstellen van een race of juist
besluiten tot afbreken van een net gestarte race? Uiteindelijk konden zaterdag een
wedstrijdtraining en aansluitend nog twee races en zondag slechts één race gevaren
worden. De tweede race op zondag werd nog tijdens de startprocedure in een
onstuimige regenbui afgebroken, en daar bleef het verder bij. Verdere wedstrijden
zijn niet meer gevaren door de verslechterende weersomstandigheden. De kinderen
waar het allemaal om ging (10 – 16 jr ) kon het echter niet deren; ook al ligt je boot
vaker ondersteboven dan dat je er in vaart; gewoon blijven lachen. De jongste
deelnemers in hun kleine Optimistjes (lengte 2 mtr.) bleven wonderlijk genoeg het
langst overeind. De begeleiding op het water zorgde er uiteindelijk voor dat het
allemaal veilig bleef.
De uitslagen:
Laser 4.7: 1e Victor Lap; 2e Laura Parre (beide van WSV Hoorn)
Splash: 1e Ruben Bloem; 2e Malik Kramer (beide van WV Amstelmeer)
Optimist A: 1e Jeroen Dubbeld, (WSV Hoorn)
Optimist B: 1e Scott Meijntjes, (WSV Hoorn)
Optimist C: 1e Luc Coffeng (ARZV); 2 e Max van Eeghen (WSV Hoorn); 3 e Martijn
Post Uiterweer(WSV Bestevaer)
De prijsuitreiking zondagmiddag was dus iets vroeger dan gewoonlijk. Toch waren
overal tevreden gezichten te zien. Iedereen kon terugkijken op een geweldig
zeilweekend.
Hans Zijm

Centauer wedstrijd MWV – WVA om de Burgemeester Post - bokaal
Dit jaar zijn voor de 24e keer de Centaurwedstrijden tussen de WVA en de MWV
gevaren. Het kostte bij de WVA heel veel moeite om de Centaurs bezet te krijgen.
Ikzelf zou een functie in de wedstrijdcommissie hebben. Maar wat gebeurter?
Donderdagavond werd ik door Ruud Bekema gebeld met de vraag, of ik zondag met
hem een Centaur kon bemannen. Na overleg met Theo Souren, de wedstrijdleider,
kon ik zondag met Ruud samen varen. Vrijdagavond belde Theo. Sjoerd, neem
morgen ook je zeilkleding mee, want als er ergens een bemanningsprobleem is, dan
kun jij misschien invallen. Zaterdagmorgen dus alles meegenomen, voor het geval ik
ook zaterdag zou moeten zeilen.
Zaterdagmorgen in het clubhuis aangekomen, zegt Theo tegen mij: Zoek even een
zeilmaat, want dan kan er nog een Centaur gevaren worden. Makkelijk gezegd, maar
bel op zaterdagmorgen om 8:00 uur nog iemand om te zeilen. Dat valt niet mee.
Theo had echter al snel een oplossing. Sjoerd, jij zeilt en Gerrit van Lohuizen is je
fokkenist. Oké, wij de zaterdag meegedaan. Helaas waren onze resultaten niet
voldoende. We eindigeden de zaterdag als 10 e en 8e. Zondag ook 2 wedstrijden,
maar toen met Ruud Bekema. Deze dag waren wij om beurten stuurman. Helaas
wisten wij zondag ook niet bovenin het klassement te eindigen. Deze dag eindigden
wij als 8e en 10e. De beste WVA zeiler was Wico Stam met Rob Verhoef. Zaterdag
hadden zij een 2e en een 5e plaats, zondag 2x een 1e plaats. De MWV heeft het
weekend gewonnen met een puntentotaal van 210 punten tegen 222 punten voor de
WVA.
Zie voor een volledig overzicht van de uitslag onze website
Sjoerd van der Werf

Sluitingswedstrijd MWV op het Marsdiep
Dit jaar was de Watersportvereniging Amstelmeer na een jaar afwezigheid weer met
2 zeilsloepen vertegenwoordigd bij de sluitingswedstrijden van de Marine
Watersportvereniging. Cor Walrave had de sloep weer gevuld met WVA vrouwen.
Sjoerd van der Werf had de sloep met de WVA mannen.
De weersverwachting voor het weekend was goed, al was de windverwachting
matigjes. Vrijdagavond was de verloting van de zeilsloepen. De WVA mannen
kregen de zeilsloep 410 bij de verloting de sloep 410 toegewezen. Geen slechte
loting.
Zaterdagmorgen om half acht was iedereen present op Fort Harssens en daar werd
begonnen met het zeilklaar maken van de sloepen. Er stond weinig tot geen wind,
maar we kwamen op tijd bij de startlijn voor de start van de morgenwedstrijd. De start
was goed, maar van zeilen kwam niet veel. Het was meer drijven, dan zeilen. Helaas
voor de sloepzeilers werd de morgenwedstrijd niet uitgezeild. Om 12:00 uur werd de
wedstrijd beëindigd vanwege de lunchtijd met de bekende nasihap.
Na de lunch zijn we weer richting start gevaren. Ook nu kwamen wij op tijd in het
startgebied. De stroom stond naar binnen. De wind kwam uit oostelijke richting en
dat betekende een tegengestelde start. Doordat er bijna geen wind stond, was het
zaak niet te vroeg bij de startlijn te zijn. Te snel bij de start zou betekenen, dat je al

voor het startsein over de startlijn zou kunnen zijn. Helaas voor ons kwamen wij bij
de start in de problemen. Wij moesten wijken voor een leiwaartse boot. Wij moesten
op onze beurt weer voorrang krijgen van een loefwaatse boot. Door de zwakke wind
konden geen van de boten makkelijk uitwijken. Het gevolg was dat wij, hoewel wij
zelf dachten goed gestart te zijn, te vroeg gestart waren. Dit werd ons later in het rak
door één van de comitéboten meegedeeld. Wij zijn daarop naar de haven
teruggevaren en de eerste dag was daarmee een misser geworden.
Zondagmorgen stond er meer wind. Na de slechte zaterdag waren er weer nieuwe
kansen, hoewel in de prijzen zeilen er niet meer in zat. De start van de
morgenwedstrijd was weer goed. Wederom een start in oostelijke richting. De
ochtendwedstrijd verliep goed. Wij werden derde met slechts een bootlengte voor
Cor Walrave. De middagwedstrijd verliep ook goed. Ook deze wedstrijd eindigden wij
op de derde plaats. Geen slecht resultaat. In het algemeen klassement wisten wij
door de resultaten van zondag nog vijfde van de in totaal 10 sloepen te worden.
De bemanning bestond dit weekend uit: Sjoerd van der Werf, Peter ten Hove, Remco
Postma, Koen Dijkstra, Joost Dijkstra, Jan Bethbeder, Gerard Alleman, Gerrit van
Gijssel, Ruud Koopmans en Jan van Wieren.
Sjoerd van der Werf

24-uurs race
De Nederlandsche Vereniging van Kustzeilers organiseerde dit jaar voor de 46ste
keer de Delta Lloyd 24 Uurs Zeilrace en wij waren met de Vrije Vogel van Michiel Lok
daarbij. Niet alleen wij maar ook Peter Engel, Andele de Zwart, Ruud Bekema, Leo
Bijlsma en Gerard Schalkwijk - de kampioen van vorig jaar. Ik hoop dat ik niemand
vergeten ben. Het spreekt voor zich dat de schepen ook grotendeels bemand zijn
door WVA leden.
Voor de (nieuwe) clubleden die nog niet weten hoe een 24 uurs race werkt: het is
een combinatie van navigeren, overleven en keihard zeilen. Het deelnemersveld
bestaat uit toer- en wedstrijdklassen. Alle boten moeten in 24 uur zoveel mogelijk
zeemijlen afleggen. Dit op vastgestelde rakken op het IJsselmeer, Markermeer, de
Waddenzee en de Noordzee. Zon rak mag slechts 2 keer gevaren worden dus alleen
maar heen en weer raggen is er niet bij. Bij inschrijving is bekend hoeveel zee mijlen
je boot kan varen aan de hand de rompsnelheid en wie het dichtst bij 100% zit wint
de race (tenminste in de toer). Een grote boot zal 180 mijl varen en een kleine boot
zal, zoals in ons geval zo’n 120 mijl kunnen varen. Dat de race geen eitje is
verraden de statistieken: van de 728 boten haalden dit jaar 527 reglementair de
finish. De boten die de finish halen zeilden met elkaar 77000 mijlen (een mijl is 1852
meter).
Oké, van start, vrijdag 27 augustus was het zo ver, na een maand waarin de WVA
breinen al overuren maken hoe de race te varen was het zover. Wat betreft het
bepalen van de startplaats was de vereniging niet eensgezind want er werd in Den
Helder en in Den Oever gestart. Starten op het Wad heeft een voordeel want de
stroom liep al aardig echter het eerste start rak van de T5 MH2 naar de T6 VH2 staat
haaks op de stroom. Als de wind iets anders inkomt dat verwacht, heb je een

probleem, gelukkig ging het goed en na wat problemen voor de organisatie omdat de
startlocatie niet was aangevraagd zijn wij om 19.00 uur in de eerste groep gestart.
Doel Kornwederzand zo’n 24 mijl varen. Wij voeren achter Andele aan; het was een
prachtig gezicht om te zien hoe zo’n schip door de stroom weggezet wordt; echter
Andele doet dit kunstje al een paar jaar dus geen probleem.
Van de T6 VH2 naar de T23 dan naar de D8 met 7,5 knoop op de GPS en
vervolgens de BO8 stuurboord ronden. De B08 vergeten wij nooit meer, omdat deze
boei buiten de geul om over stuurboord gerond moet worden. Vorig jaar brak door
het klappen van de golven tegen wind in hier ons voorstag zodat de mast bijna naar
beneden kwam. Repareren dus maar, wat ons een half uur tijd koste. Onze kansen
op de eerste prijs waren toen verkeken. Je moet in het oogje houden dat toen wij 1e
werden de nummer 2 één tiende mijl minder gevaren had. Dat is dus maar 180 meter
verschil in 24 uur.
Afijn, verder varen naar de haven van Kornwederzand vergeef me mijn woorden
maar ik vind het een verschrikkelijke ( ...)-haven om nachts aan te varen. Maar
gelukkig veilig tussen de haven hoofden door en nu snel schutten naar het
IJsselmeer. Voor het schutten krijg je tijd compensatie dus als het lekker gaat
betekend dat winst. Snel de sluismeester aanroepen en even vragen wanneer hij de
brug opendoet die voor de sluis ligt. “De 24 uurs race? Hier weet ik niks van” zei de
sluismeester. “En als ik hier niets van weet behandel ik jullie gewoon als plezier
vaart.” Sorry, maar dit kan ik niet meer met haakjes wegwerken, wat een enorme
oetlul. Die 500 vlekken op zijn radar is dat niet een beetje veel voor een vrijdag
nachtje? En dan nog maar niet te spreken over de centrale meldpost IJsselmeer die
iedereen op elk uur op kanaal 1 over de marifoon meedeelt dat er een grote
zeilwedstrijd aan de gang is. Goed na 3 kwartier wachten mochten wij dus met
andere gedupeerden de sluis in nadat eerst een enorme boot met zout voorrang
kreeg. Al met al een uur kwijt wederom de kans op een eerste plek verkeken? De tijd
zal het ons leren. Het waait inmiddels een dikke 6 beaufort en wij gaan door de geul
naar de VF7 op het Ijsselmeer. Oppassen hier, want het geultje is smal en de tonnen
onverlicht.
Daarna raggen onder de dijk door via de sport B naar de sport A en dan naar de WV
12 (boei onder Den Oever). Diepere boten moeten in dit laatste rak even uitkijken
want daar ligt nog een plaatje waar ik al eens een boot op heb zien knallen.
Inmiddels hebben Michiel en ik al onze eerste hazen-slaapjes gedaan, dit is geen
luxe hoor op een boot van 5,7 meter. De lier staat 20 centimeter boven je hoofd en
als de boot door de wind gaat val je van de bank of stoot je je hoofd.
Onze kleren doen wij niet uit, wij vallen gewoon om, nu wij het toch over comfort
hebben: de Vrije Vogel heeft nog geen toilet faciliteiten. Dus een kleine boodschap
moet over de rand. Met een hand aan het achterstag is dit in iets zwaarder weer niet
meer te doen dus binnen op de emmer dan maar.
Verder varende op het IJselmeer hebben wij prachtige rakken waarbij de GPS af en
toe 6,5 knopen aangeeft. Voordat de dag aanbreekt hebben wij 66 mijlen gevaren.
De top tien is weer in het verschiet, maar dan houdt het op met waaien en liggen wij
voor Pampus en komen wij bijna niet meer vooruit.

Dan komen er donkere wolken aan de horizon, dit voorspelt niet veel goeds. Snel
even op de buienradar gekeken, maar ik ben niet helemaal gerust op die rode
vlekken in het midden van buien op de PC. Snel even gebeld met broer Cees, die
vertelde dat er 30 knopen wind in de buien zat en dat er op dat moment even eentje
boven Wieringen hangt.
Het wordt helemaal donker; snel de spi eraf en de fok er op, dan word het nog
donkerder; snel de fok er af en een rif steken. Gloeiende, wat een bui, maar gelukkig
was hij net zo snel vertrokken als dat hij kwam. Een boot voor ons blies spontaan zijn
grootzeil uit de lijken. Later bleek er nog wel meer schade te zijn zoals o.a. een
gebroken mast enz.
Door al deze zeilwissels, buien enzovoort begint Piet al meer met zijn hoofd te
fronzen, wij halen het geplande finish rak niet meer. Wij zouden nog een keer van de
KRA naar de sport B varen en dan het finish rak in. Jammer, jammer, nu wordt het
nog meer improviseren. Michiel besluit om aan de wind nog een rak naar de WV 12
te varen. Simpelweg omdat wij niets ander meer konden, door de draaiende wind
zaten wij klem. De Vrije vogel beukt telkens weer in de snel groter wordende golven
die bij een windje 6 ontstaan. Ik heb het idee dat ik op een paard zit en vraag mij af
of ik dit nog wel allemaal leuk vind. Maar dan komt langzaam maar zeker de finish in
zicht en is de vermoeidheid op de achtergrond geraakt.
Super, weer een 24 uurs race veilig uitgevaren, na de finish nemen Piet, Michiel en
ik ons traditionele biertje op de goede afloop. Onze houten kont is al weer vergeten
en spreken af volgend jaar toch weer mee te doen.
Later blijkt dat de Wieringer vloot het heel goed heeft gedaan, Gerard wederom een
eerste plaats, Andele is de snelste Bavaria zeiler van allemaal, Michiel een 6e plaats,
Peter heeft een 28e plaats en Ruud eindigde op de 33 e plaats. De Frou Frou, een
graag geziene gast op onze vereniging, haalde ook een mooie 27e plaats.
Tot zover mijn verslag van de 24 uurs race,
Met vriendelijke watersport groet,
Hans Boersen

Palingrace 19 september 2010
Wichert Veling heeft het er samen met zijn maatjes Libbe Herder en Jan Meilink
maar knap druk mee gehad; vijfenzeventig kilo natte paling gerookt en verpakt in
pondspakjes; ruim honderd stuks.
Helaas was de belangstelling voor de zeilwedstrijd en ook de puzzeltocht zeer matig.
Het is in eerdere jaren wel eens behoorlijk veel drukker geweest. De schuld voor
deze lage opkomst lag natuurlijk bij het weer: windkracht 5 bft. met uitschieters en
fikse regenbuien, Vooral de open boot zeilers kregen het te verduren. Enkele natte
pakken zijn daarbij gehaald.. En de motorbootpuzzelaars konden door de regen de

letters niet zien of door de harde wind er niet dicht genoeg bijkomen (aan lagerwal!).
Maar na ongeveer anderhalf uur worstelen met de elementen zat het erop en al
gauw vulde het cubhuis zich met dorstige en naar paling hunkerende varensgasten.
Wichert zag er tijdens de prijsuitreiking en verloting van de extra ponden streng op
toe dat het allemaal goed ging. Onder het geringe aantal deelnemers waren er
natuurlijk relatief veel ponden paling te verloten. Het resultaat was dat er deelnemers
waren die met drie of zelfs vier ponden paling kwamen te zitten! En na afloop kon je
er bij Florien nog een pondje bijkopen; er waren nogal wat pondjes over. Feest dus!
Het puzzelwoord voor de motorbootvaarders tenslotte; je moet er maar opkomen met
dit herfstweer: “PALMENSTRAND” Maar met de opwarming van onze aardbol moet
je niet gek opkijken als we dat binnenkort voor ons clubhuis aansluitend aan het
terras kunnen aanleggen. Leuk klusje voor de komende werkdag? Volgens
sommigen kunnen we er niet vroeg genoeg mee beginnen!.
En wie heeft er nu uiteindelijk gewonnen? Laat maar zitten eigenlijk; de deelnemers
hebben een leuk stukje gevaren en hoe je de wedstrijd ook beëindigde, paling was er
toch; en lekker!..
En hiermee is het watersportseizoen officieel afgesloten; maar misschien komen er
nog een paar mooie dagen……………..?
Hans Zijm

Verslag TKN 2010
Na een winter van noeste arbeid in de Aak is het dan weer zo ver, we gaan eindelijk
het water op. De planning is op 30 april weg en 3 mei weer terug op de haven. Als
we Peter en Alex moeten geloven komen wij 3 dagen bijna niet aan de wal (is het
voorlopige plan)
We willen eerst even voorzichtig proberen de Koninginnerace te varen. Helaas niet
voorzichtig genoeg, al tijdens de start hoog en droog op de Geldermansplaat.
Jammer hé met zo’n instructeur aan boord. Hij heeft de smoes dat hij nooit met
diepstekende jachten op het meer vaart. Het zal hem nog wel even achtervolgen
denken wij. Na te zijn vlot getrokken door het startschip toch nog even lekker gezeild
op het meer.
Tijd om in te schepen voor de cursisten. Aan boord verschijnen: Ruud Bekema, Cees
Mereboer en als opstappers Jeffrey van der hoek, Gerard Alleman en Hannie
Meskers Warmerdam. Uiteraard is de schipper Paul Bus en instructeur Alex van der
Hoek.
Ook de Hanna Maria wordt bemand, hier zijn de cursisten Jaap Wognum, Dave de
Groot, als opstappers waren Marinka Spanjer en Piet Lont aanwezig, de schipper is
Andele de Zwart en als laatste Peter Verschoor als de instructeur.
Rond 16:00 uur gaan we dan op stap, wat een pret. Na een kleine 2 uur zijn wij in
Den Helder en gaan we even te gast bij de MWV. Tijd om even wat te eten en een
zeil te wisselen. Rond 20:00 uur gaan wij naar buiten richting Kornwerd, uiteraard de
stroom in de kont. Bij Oudeschild komt het 3 de schip erbij, de Noord van Johan
Koekoek met aan boord Sjaak Meskers en verder voor ons onbekende bemanning
(excuus) De reis verloopt voorspoedig, bakstag wind rond 12 knopen. Rond 24:00
uur zijn wij bij Kornwerd, het blijft toch altijd spannend dat laatste stukje. Vele rode en
groene karakters, zoek de goede er maar even uit. Met Jeff achter de radar wordt het
wel even eenvoudiger.
Eenmaal door de sluis besluiten wij om naar Makkum te gaan, het regent en het is
koud. Alweer spannend want het geultje is smal en de tonnen zijn niet verlicht. Om
01:15 liggen wij afgemeerd, tijd voor de borrel. Na even te hebben bijgepraat zoekt
een ieder een plekje om te slapen, Cees in de bakskist, de anderen zoeken binnen
een plekje. De volgende morgen op tijd weer op, om na het ontbijt weer richting Den
Helder te gaan via het IJsselmeer en Den Oever.
Prachtig zeilweer 18 tot 20 kn wind uit het noord westen. Aan de wind is het devies.
Om ongeveer 14:00 uur komt Den Helder in zicht en kruipen wij de KMJC in. Alweer
tijd voor de afmeerborrel. Hier stapt ook Hannie van boord, zij het met enige spijt. Wij
hebben met enige bewondering gezien hoe zij zonder al te veel gereedschap toch
het eten op tafel krijgt. Dikke pluim Hannie. We gaan het tripje naar Amsterdam
voorbereiden, uiteraard over zee. Niet te vroeg op pad want dan helpt het Wad. De
wind is Noord met een 16 á 17 kn. Dat wordt rennen naar IJmuiden, de zee is
gemoedelijk en met af en toe 10 kn op het log is het een genot om daar te zijn.
Keerzijde hiervan is dat we er in sneltrein vaart zijn. Nu gaan we het saaie stuk in,
het Noordzeekanaal. Even 2 uur op de motor om bij Aeolus te komen. Hier kan ik als
schipper in de dop mijzelf uitleven met het manoeuvreren. Toch wel groot, 40 ft in
zo’n klein haventje, gelukkig blijft Alex rustig en geeft goede adviezen om de boel

heel te houden. Het is wederom koud geworden met alweer regen. De borrel komt
weer op tafel en na het eten gaan we nog even wat drinken in de kantine tot de
kleine uurtjes. Aeolus is een vereniging met maar 54 leden, maar zij hebben het
aardig voor elkaar en zijn vreselijk gastvrij. Maandag wordt de dag voor echte kerels
met zeebenen. Om 07:00 uur ontbijt, om 08:00 gaan de trossen los om op tijd bij de
Oranjesluizen te zijn en vervolgens door de Schellingwouderbrug te kunnen. Dit lukt
allemaal prima, helaas is het weerbericht wat minder voor vandaag. Veel wind en
regen met maar 12˚ Celsius.. BRRRR. Eenmaal op de ruimte gaan we onder zeil, we
beginnen met het tweede rif en de Genua op het eerste rif. Als we uit de beschutting
zijn, zijn we echt aan de beurt.
Andele en zijn crew lopen over ons heen, we kunnen hem niet meer begaan, zal
ongetwijfeld in de ervaring zitten. Wijzelf zitten te klieren met een mast die behoorlijk
begint te pompen als we hoog gaan sturen. We kiezen dus voor een wat lagere
koers, jammer maar helaas. De wind is echt hard, pal uit het noorden met regelmatig
30+ knopen op de meter. De golven zijn bruin van de prut!!
Maar goed, ik als schipper had gezegd, die boot moet even getest worden. Nou, dat
is gebeurd kan ik wel zeggen. Wat een heksenketel op dat Markermeer, bakken
water over het dek. Helaas liep niet alles er weer af. Dit was de ultieme test voor de
Mega Mindy. Het schip werd niet zeewaardig bevonden door Alex. Het schip kreeg al
snel de bijnaam Mega Vergiet. Ze hebben op de werf nog wel even wat te doen zo
links en rechts. De bemanning had feest in de kuip, hoe meer water over dek hoe
groter de pret. Hier en daar een bleke neus maar ook dat hoort er een beetje bij.
Dan een grote knal, de schoot in tweeën. Alsof er een kanon wordt afgeschoten. We
gaan motorzeilend verder naar Enkhuizen. Koud is het. Echt koud!!! Daar
aangekomen meren wij af naast de Hanna Maria. Lachende gezichten en
vraagtekens, waar blijven jullie nou.
Even bijpraten met de buren en een borrel, conclusie een heftige dag die niet
iedereen even leuk vond. Toch was het wel goed om dit eens mee te maken, want je
kan er zomaar in terecht komen en ook dan moet je jezelf zien te redden.
We gaan schoon schip maken en de boel controleren op schade e.d. buiten een
schoot is verder alles oké. Lekker eten, douchen en naar bed.
Als we wakker worden is de laatste dag van dit feest aangebroken en zowaar is ook
het zonnetje aanwezig.
Het weerbericht luid WNW 17 tot 20 kn. We gaan een prachtige zeildag tegemoet.
Lachen hoor, eenmaal op het water vinden wij het zo stil om ons heen. Geen dikke
schuimkoppen en geen water aan dek. Wat een verschil met de dag ervoor. We
komen helemaal, tot rust.
Einddoel vandaag is de Haukes. We zijn keurig op tijd in Den Oever voor het tij. Met
een bloedgang vliegen we naar Den Helder. Daar is het over met de pret, de motor
gaat bij, pakken twee sluizen,drie bruggen en zomaar drijf je weer op het
Amstelmeer. Een beetje een beklemmend en weemoedig gevoel, ook dat hoort erbij
zullen we maar denken.
Al met al een zeer leerzame onderneming, met dank aan de twee binken Alex en
Peter. Mannen jullie zijn de drijvende kracht achter dit verhaal, hou dat zo. Ik heb
mijn schip met plezier ter beschikking gesteld voor dit gebeuren.
Paul Bus.
Medemblik.

Cursus TKN winterseizoen 2010-2011

Afgelopen winter 2009-2010 hebben Alex van der Hoek en Peter Verschoor hun best gedaan
om weer een aantal 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 getijstroom 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 en Peter willen zich inzetten om volgend winter
seizoen weer de cursus Theoretische Kust Navigatie te geven. Het is noodzakelijk dat de
cursisten enige voorkennis bezitten (VB1/2 of gelijkwaardig). Van de cursisten wordt
verwacht dat er ook thuis geoefend wordt, dat is echt nodig.
Met minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers wordt de cursus gegeven.
De inschrijving sluit op 15 november 2010
Aanname is op datum van inschrijving.
Opgeven via het inschrijfformulier op de site www.wvamstelmeer.nl
Formulier opsturen naar:
Stephan Sijs
Jippessstraat 11
1757 PP oudesluis
of opleidingen@wvamstelmeer.nl

Cursus vaarbewijs - winter seizoen 2010-2011
Afgelopen winter 2009-2010 is Wico Stam de instructeur geweest die een aantal cursisten
heeft voorbereid voor het examen “vaarbewijs”.
Wico heeft vanuit zijn werk omgeving en door het bezit van een eigen boot veel op en rond
het water geleefd, daardoor heeft hij een schat aan ervaring die hij als instructeur kan
gebruiken. Deze ervaringen zijn verwerkt in de lessen waardoor de leerstof een stuk minder
saai is en heel visueel en begrijpend is. De cursisten van het afgelopen seizoen hebben dit
als zeer positief ervaren. Wico heeft aangegeven dat hij dit komende winterperiode weer wil
doen.
Heeft u interesse, schrijft u dan in.
De inschrijving sluit op 15 november 2010.
Aanname is op datum van inschrijving.
Opgeven via het inschrijfformulier op de site www.wvamstelmeer.nl
Formulier opsturen naar
Stephan Sijs
Jippesstraat 11
1757 PP Oudesluis
Of opleidingen@wvamstelmeer.nl

Verslag Cursus Rescue

Op zondag 11 april ben ik aangevangen met de officiële Cursus Rescue van het
Watersportverbond. Deze cursus waarbij je enige dagen op een Rescue boot doorbrengt,
werd gegeven bij WV Flevo welke is gevestigd bij de jachthaven “de Knar” te Harderwijk. De
cursus werd gegeven door de heer Walter Linden, welbekend bij onze vereniging omdat de
heer Linden al eens een demo rescue bij ons op de WVA heeft gegeven.
Tevens is er gebruik gemaakt van drie praktijk instructeurs. Elke rescue boot had een “eigen”
docent, hierdoor konden de oefeningen vlug achter elkaar worden afgewerkt. De twee snelle
(vaarbewijsplichtige) en de langzame rescue konden goed samenwerken.
Wat houd de cursus in?
De opleiding is bedoeld voor trainers, instructeurs, (jeugd)begeleiders, boeienleggers,
wedstrijdbegeleiders, assisterende ouders etc. om hen voor te bereiden op de taak
leidinggeven (of assisteren) bij activiteiten op en rondom het water. Zoals wedstrijden,
trainingen, instructie of andere activiteiten, bijvoorbeeld recreatieve activiteiten.
De volgende aspecten werden onder meer behandeld: Varen en manoeuvreren met de
volgboot, gebruik en bediening van de buitenboordmotor, hulpverlening aan drenkelingen en
aan een gekenterde jeugdboot, het uitzetten van een parcours of baan, het organiseren vanen het varen met een sleep. Daarnaast in theorie de onderwerpen: reglementen,
sportgezondheid en blessurepreventie, meteorologie en volgboten.
De eerste dag hebben wij een theorie blok gehad, waar het BPR is belicht en vervolgens
hebben wij een rescue boot van dichtbij ontleed en alle specialiteiten die een RHIB met een
50 pk motor in huis heeft zijn doorgesproken. Tevens zijn de theorieblokken onderkoeling,
meteorologie en mensenreddend handelen doorgenomen.
's Middags met de boot het water op om de boot te leren handelen en te leren
manoeuvreren, box in, box uit, aanmeren aan hoger- en lager wal, noem het maar op. Ik
moet toegeven, dat het lastiger is, dan ik verwacht had. Met een slachtoffer op de tube (lees
rubber zijkant van de boot) zodanig aanmeren dat er eitje tussen de Rib en de walkant past
en niet stuk gaat, is een hele kunst.
Onze instructeur die de cursus heeft gegeven, heeft ons verteld hoe wij de slachtoffers uit
het water moeten halen; onderkoelde slachtoffers horizontaal uit het water op de boot en
vervoeren met het hoofd richting de motor. Fitte slachtoffers kun je met de zogenoemde
dompelmethode uit het water halen. Hierbij druk je het slachtoffer 3 maal iets in het water en
gebruik je de opwaartse kracht van het reddingvest om het slachtoffer op de tube te wippen.
Vervolgens haal je het slachtoffer uit het water met de rug naar de boot toe.
De volgende 2 dagen waren gevuld met allerlei praktische oefeningen. Kinderen van de WV
Flevo speelden voor slachtoffers, tijdens de in kaart gezette oefeningen. Zo hadden wij een
slachtoffer dat vast raakte in de grootschoot tijdens een overstag manoeuvre en vervolgens
een paniek aanval kreeg. Na een kort geruststellend gesprek kon ons slachtoffertje weer
verder. Fout, zei onze instructeur. “Iemand die echt paniek is geraakt, altijd meenemen in de
rescue, omdat een paniek aanval zo weer toe kan slaan”.
De laatste dag waren onze prachtige slachtoffertjes van circa 40 kilo ingeruild voor een
bullebak van 90 kilo doodgewicht. Ik denk dat het binnen halen van een dergelijk slachtoffer
horizontaal op een Fun-Yak van onze vereniging een hele prestatie zal zijn.
Vervolgens nog wat leuke oefeningen gedaan met de volgboten. Bijvoorbeeld het
verplaatsen van een slachtoffer naar een andere boot op snelheid. Waarbij de boten achter
elkaar aanvaren en de laatste boot de snelheid aanneemt van de eerste boot. Daarna even
een sprong door de hekgolf, naast elkaar gaan varen en overstappen maar.

Tevens kregen wij van onze instructeurs tijdens de lessen op een rustige wijze allerlei
handigheidjes mee op een gemoedelijke en ontspannen wijze. Bijvoorbeeld als je tijdens
een rescue je zaken regelt aan de andere zijde dan waar je gashandel zit, dan hou je die in
ieder geval vrij.
De cursus werd afgesloten met een praktijk examen, waarbij je in een box de RHIB moest
keren. Oeps, toch even de kant aangetikt, maar een knipoog van de instructeur stelde mij
gerust.
Walter Linden verklaarde later, dat het niet de bedoeling is om mensen te laten zakken, maar
om ze enthousiast te maken voor deze taken bij de verenigingen.
Bij deze wil ik de weergoden, de WV Flevo en Walter Linden bedanken voor de leuke en
leerzame dagen.
Met vriendelijke watersportgroet,
Hans Boersen
__________________________________________________________________________

De “staande mast – route” is er al! Hier gedemonstreerd door Ruben Bloem:

Het vaarseizoen er al bijna op zit
Enkele “die-hards” hier nog niet van overtuigd zijn
Zij het seizoen verlengen door de kachel aan te steken
Zij dan naar Schagen varen en gaan winkelen
De feestavond weer goed bezocht werd
De Palingrace zich in een redelijke belangstelling kon verheugen
Er voor de zeilers wel erg veel wind was
De “motorboters” het juiste puzzelwoord niet konden vinden
Er een was die na 5 letters al het 13-letterige woord wist
Sail Amsterdam weer een spectaculair evenement was
Ruud K. en ik hier 5 dagen van hebben genoten
Er veel grote brasems in de jachthaven van Zaandam zwemmen
Deze jammer genoeg niet tellen voor de viscompetitie
Ruud van L. oppermachtig was tijdens de sluitingswedstrijden
Ook de vrouwensloep prima heeft gepresteerd
De WVA-zeilers met de prijzen naar huis gingen
Antje D. haar Hurley toch nog niet kwijt wil
Het interview met Wil W. eigenlijk 4 pagina’s langer was
Het prima weer was voor de WestWad Race
Er leuke uitjes op de winteractiviteitenkalender staan
Wil en Vera deze dan jammer genoeg moeten missen
Zij dan al weer hoog en droog in Florida zijn
Wij elkaar in elk geval tijdens de najaarsvergadering zien.
Cees

Interview
Op het moment dat ik de afspraak voor het interview maakte, zei Agnes al direct: ”Als
je gaat, wil ik met je mee. Kunnen Willy en ik weer even bijpraten”. Vergis je niet; als
je bij dit WVA-lid binnenkomt, ben je nog niet een, twee, drie klaar met je verhaal.
Hiervoor zou je wel een halve dag voor moeten uittrekken, want je komt ogen te kort.
Deze man moet inmiddels wel twee levens achter de rug hebben. Het bestaat
eenvoudigweg niet wat hij allemaal gedaan heeft in de afgelopen (bijna) 66 jaar.
“Wat zijn ogen zien, maken zijn handen” is een uitdrukking die op deze man voor
300% van toepassing is. Hij doet alles, kan alles, maakt alles, en vindt alles uit. Hij
lijkt Willy Wortel wel!
Wel nu……ik heb het over Wil Wigbout. Hij is het lijdend voorwerp van dit interview.
Iedereen – zeker op Wieringen en in de wijde omgeving– kent de naam Wigbout.
Wigbout is een synoniem voor creativiteit.
Ik zei het al; voordat je bij Wil binnenkomt straalt je de creativiteit tegemoet. Dit blijkt
uit de belettering van zijn vrachtauto, de oude rijdende tram die voor het huis staat en
de reclameborden bij de ingang van zijn bedrijfspand..
Als je eenmaal binnen bent krijg je echt ogen op steeltjes bij het zien van al dat
moois. De donkerrode T-Ford, in het echt en op een schilderij, het op schaal
nagebouwde stoomschip “Willem Ruijs”, zijn eigen zeilschip, de “Jan Pieter” en een
pracht van een oorlogsbodem. Het rijdt en vaart allemaal. Niet te vergeten de vele
prachtige – zelf gemaakte – schilderijen en het op schaal nagebouwde kerkje van
Westerland, waarvan de klok gaat luiden als je het pand binnenkomt.
Kortom te veel om op te noemen, maar ik kwam voor een interview, dus gaan we van
start.

Wie is Wil Wigbout?
Wil vertelt: “Ik ben de jongste zoon van Jan en Grietje Wigbout, heb nog drie oudere
broers, mijn jongste broer is 80 jaar en de oudste is 85 jaar. Ik ben geboren in de
hongerwinter, in november 1944. Mijn ouders woonden toen aan De Haukes, in het
kleine lage stolpje naast cafe De Postboot. Hier heb ik een paar jaar gewoond,
toen mijn ouders daarna verhuisden naar de Helderse Buurt in Hippolytushoef
kwamen we in de Van Hengelstraat te wonen. Ik ben ook in Hippolytushoef op de
lagere school gegaan. Daarna naar de ambachtschool in Den Helder. Ik hield
helemaal niet van leren, maar de zg. schildersklas leek mij welk het gezelligst, dus
heb ik hier 3 jaar doorgebracht. In 1961 kwam ik van school af. Mijn oudste broer Jan
was met zijn gezin inmiddels geemigreerd naar Australië, wat ik helemaal niet leuk
vond. Jan had hier al op bescheiden schaal een reclameschildersbedrijfje opgezet
en als scholier hielp ik hem wel om ramen te decoreren en auto’s te beletteren. Toen
hij naar Australië vertrok heb ik zijn schilderskist en kwasten overgenomen.”

Hoe is jouw werkzame leven?
“Zo is eigenlijk mijn werkzame leven begonnen. Ik wilde het liefste mijn broer in
Australië opzoeken, maar daar was veel geld voor nodig. Er maar een manier was
om in Australië te komen en mijn broer te zien: Aanmonsteren op de grote vaart, ik
was 16 jaar toen ik met de Willem Ruijs naar Australië vertrok. Ik heb twee jaar
gevaren en heb 4 keer mijn broer opgezocht. Daarna heb ik bij verschillende
bedrijven gewerkt, waarvoor ik schilderswerkzaamheden deed in de bouw. De beste
herinneringen heb ik aan het bedrijf van Meijer Heijblok, waar ik met veel plezier heb
gewerkt. Ik was 19 jaar toen ik tijdens het Carnaval in Middenmeer mijn vrouw Willy
ontmoette, 2 jaar later zijn we getrouwd. In die tijd werkte ik ook nog een poosje als
centralist bij een betoncentrale in Zaandam. Dus…… “ik weet alles van beton”!! We
gingen wonen in de Zonnebloemstraat in Hippolytushoef, waar in 1967 onze oudste
zoon Arthur geboren is. In dat jaar liet ik mij ook officieel inschrijven bij de Kamer van
Koophandel als Decoratieatelier W. Wigbout. Het reclame-en decoratiewerk loopt
toch als een rode draad door mijn leven heen. In de avonduren deed ik er veel aan.
Zeker in de winter, wanneer je als schilder in de ww ging had ik het druk. Dit allemaal

naast mijn gewone baan. Ook heb ik nog 5 jaar handvaardigheid, teken -en
schilderles gegeven, eerst in Alkmaar en later in Den Helder op de LTS”.
“In deze jaren werden er nog twee zoons geboren; Richard en Sander. Inmiddels
kreeg het reclamewerk de overhand en werd uitgebreid in de breedste zin.
Standbouw, decorbouw, tentoonstellingen, tekenen, ontwerpen, ik deed het allemaal.
Na 28 jaar in de Zonnebloemstraat te hebben gewoond, verhuisden we met het gezin
naar het industrieterrein Molenveld, waar we het huis heb laten bouwen, waar nu
onze zoon Sander in woont. Vanaf 1998 wonen we op de huidige locatie. We konden
dit pand en woonhuis overnemen van de toenmalige garagehouder Gerard Numeijer.
Op de achterkant van een sigarendoosje werd de aankoop van het 1200 m2 grote
pand met huis beklonken. Het was ongeveer 2004 dat onze zoon Richard het
grootste deel van mijn reclamewerk heeft overgenomen in een nieuw pand op
Molenveld. Inmiddels hadden we veel werk in standbouw en decorbouw, o.a. in de
Rai, Ahoy en de Jaarbeurs. We gaan ook voor Agriport de beurs verzorgen in januari
2011. Leuk om te vermelden is wel dat we 15 jaar de huisdecorateur van Swarovski
Kristal in Den Helder zijn geweest,
verzorgden hun stands, shows en
tentoonstellingen in Nederland, Belgie en Luxemburg. Hier hebben mijn 3 zoons ook
een groot aandeel in gehad”.
Inmiddels is het “Wigbout-boek” tevoorschijn gekomen en wordt doorgebladerd.
Barstensvol met foto’s en afbeeldingen van schilderijen van zijn hand. Ook hiervoor
draait Wil zijn hand niet om. Alles wat ruikt naar creativiteit pakt hij aan. Het jongste
project, wat nu ongeveer anderhalf jaar loopt is het maken en verkopen van
steigerhouten meubelen.
Wil vertelt: ”Richard en ik zaten destijds op een terras op tuinstoelen van steigerhout.
Richard zei: “Dit kunnen wij ook maken, maar dan mooier”. Zo gezegd, zo gedaan.
“Nu verwerken we ongeveer 200 meter hout per week en maken daar tuinsets van;
stoelen, tafels, bankjes, ligbedden, bijzettafels, bloembakken, hoogslapers,
vogelhuisjes, enz. Alles eigen ontwerp en onder de naam Vikingmeubelen, met ons
eigen Wigbout-brandmerk er in. We verkopen ze op braderieen, jaarmarkten,
tuinmarkten en binnenkort op de fair van Groei-en-Bloei in Burgerbrug. We verkopen
ze door het hele land”.
Hoe is jouw watersportverleden?
“Eigenlijk heb ik geen watersportverleden, Ik had niets met watersport, al trok water
mij wel als Wieringer. Vroeger speelden we als kinderen altijd buiten de dijk, ik had
later ook wel een kano, maar daar bleef het bij. Willy en ik waren al jaren getrouwd
en wij zijn de eerste 8 à 9 jaar nooit op vakantie geweest. We wilden wel kamperen
en hadden al half en half een De Waard tent besteld, toen Willy zei: “ Of heb je liever
een boot?” Snel werd de tent afbesteld en het denken over een boot begon. Wat
voor boot moet het worden ? Willy zag in een advertentie van Douwe Egberts een
mooi plaatje van mensen die in een soort “Enkhuizer Bolletje” heerlijk koffie zaten te
drinken. Zo’n soort boot moest het worden! Hadden we er een gezien, was hij te
duur en zagen we er een die we wel konden betalen bleek hij verrot. Dan maar zelf
een boot bouwen, het duurde nog zeker 3 1/2 jaar toen de Jan Pieter -op onze 12 ½
jarige trouwdag - te water werd gelaten, maar voordat de boot echt klaar was had ik

er wel 5 jaar aan gewerkt. Al vanaf het begin ligt de boot ‘s zomers in de haven van
De Haukes. We hebben er veel mooie tochten mee gemaakt samen met de kinderen
en niet te vergeten Wil en Vera Kaandorp en Frits en Lenie Koopmans”.
Heb je nog andere hobby’s?
Met het stellen van deze vraag heb ik al het stille vermoeden dat er nog wel een
uurtje tijd bij zal komen voordat ik weer richting Schagen kan vertrekken, want zoals
ik al in het begin schreef: Je kijkt je ogen uit als je bij Wil en Willy binnenkomt.
Willy begint op te noemen: “Wil filmt graag, maakt mooie DVD’s, we houden van
reizen en om met Wil zijn woorden te spreken: “We zijn naar de Chinees geweest”.
Met een Rotary delegatie zijn we in China geweest. Ook hebben we hebben een
camper, daar gaan we regelmatig een paar dagen mee weg en doen in Frankrijk wel
eens een schilderscursus, hij geniet van zijn “Flightsimulator” in zijn eigen
bioscoopzaaltje, wij schilderen beiden, modelbouw, zijn oldtimer, teveel om op te
noemen. Wil is geen tuinier, maait alleen het gras. Verder is zijn werk zijn hobby.
Niks moet, alles mag, is zijn motto.”
Lees je het clubblad?
“Ja, Willy ook”, voegt hij er
gelijk aan toe. “Ik kijk eerst
of mijn tekeningen er wel
goed in staan. Ik lees het
hele
blad,
alleen
de
uitslagen
van
de
zeilwedstrijden interesseren
mij niet, dus die sla ik over.
Ik ben helemaal geen
wedstrijdzeiler”.
Ben je een zomer- of
wintermens?
“Nou……ik
ben
een
zomermens, de winter mag
van mij wel snel over zijn. Ik
zeg maar zo: Ik hou wel van
de winter, maar het moest in
de zomer vallen. Een week per jaar winter vind ik al weer mooi zat. Het is mij te koud
in de winter.”
Wat is jouw idee over het Wieringer Randmeer?
“In het begin was ik er een geweldige voorstander van. Ik liep hoog met de plannen.
Heb er zelfs een mooie maquette van gemaakt, met een haventje in Hippolytushoef.
Maar ik ben er nu een geweldige tegenstander van. Wieringers willen nu hooguit een
200 meter breed Wieringer Randkanaal naar het IJsselmeer en dat is het, naar mijn
mening. Over mijn maquette is een compleet boekwerk geschreven door een 5-tal
studenten uit Groningen, die hierop zijn afgestudeerd. “
Wat ik al vreesde, de tijd vliegt om. Zeker als je gezellig zit met koffie en met
Enkhuizer Jodenkoeken (de Wieringer koeken zijn “veuls” te groot!)

Voordat ik weg ga, kijk ik nog even naar het Westerlander kerkje, de antieke Ford,
De Willem Ruijs, de verzameling bromfietsen, de Jan Pieter, de talloze door Wil en
Willy geschilderde taferelen en portretten en in de showroom de schitterende
collectie zelf ontworpen en gefrabiceerde tuinmeubelen. Bij het verlaten realiseer ik
mij dat het werk en de hobby doorgaat:….. De schaafmachine gilt !
Cees Dubbeld
___________________________________________________________________
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