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Op het moment dat het voorwoord van de redactie gemaakt wordt, regent het alweer
2 dagen. De temperaturen buiten worden al wel weer wat hoger. Op dit moment zo
rond de 8 graden. ’S Morgens bij het wakker worden begint er alweer licht door de
gordijnen te komen. Kortom, ondanks de regen van dit moment komt het voorjaar er
weer aan. Misschien zijn er al weer boten in gereedheid gebracht voor het nieuwe
watersportseizoen. Anders gaat dit binnenkort weer gebeuren. Nog 2 maanden, dan
hebben we weer de start van het watersportseizoen met de Koninginnerace op 30
april. Een seizoen met 2 Open Nederlandse kampioenschappen. Van 2 juni tot en
met 5 juni organiseert de WVA het Open Nederlands kampioenschap Laser Master.
9 tot en met 11 september wordt het Open Nederlands kampioenschap voor de
Sharpie klasse op het Amstelmeer gevaren. Voor deze evenementen zijn weer de
nodige vrijwilligers nodig, zowel op de wal, clubhuis e.d, als ook op het water. Ook de
hulp van motorbootvaarders kunnen wij hierbij gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het
uitleggen van de baan en rescue op het water. Ook de overige maanden is er altijd
wel iets op het water te doen. Kijk hiervoor in de agenda achter in het clubblad. Kijk
er nog eens extra naar, want er zijn enkele wijzigingen in de data.
Het seizoen wordt begonnen met de voorjaarsvergadering op 25 maart. De
uitnodiging, de agenda en het jaarverslag staan elders in dit blad. Het blad is weer
goed gevuld. Uiteraard zijn de eerste pagina’s voor het bestuur. Zij vertellen u de
laatste weetjes. Verder is er nieuws over de komende activiteiten, zoals o.a. de
werkdag, de Koninginnerace en de dinsdagavond wedstrijden. Stefan Sijs, alweer
bijna lid van het bestuur, stelt zich in dit blad aan u voor. Er is een interview met Arie
de Vries. 18 juni is er de Rabo sponsor fietstocht. Met deze fietstocht kunt u
sponsorgeld voor de vereniging bij elkaar fietsen. Meer info volgt. Er staan tips van
de Kustwacht in dit blad. Er zijn mededelingen van de havencommissie. De wist u
datjes ontbreken ook niet en tot slot, wilt u één van de andere leden bereiken? De
ledenlijst staat achter in dit blad.
Wij wensen u veel leesplezier en graag tot ziens op de haven.
Namens de redactie,
Sjoerd van der Werf

Het volgende clubblad verschijnt half mei, copy graag inleveren vóór 25 april a.s.!

Vanuit de preekstoel
We zijn inmiddels alweer in 2011 beland, de winter kwakkelt nog wat na en als er
geen al te vreemde weerkundige gebeurtenissen meer komen schuiven we kalmpjes
aan het voorjaar in. Het ligt me op de lippen om dan vervolgens te zeggen “wat gaat
de tijd toch snel” om mijzelf gelijktijdig te realiseren dat het vaak de wat ouderen zijn
die zo iets naar voren brengen. Om deze reden houd ik dus maar mijn mond en voel
me daarbij dan ook duidelijk beter, niet jonger. Terug denkend aan de laatste
jaarwisseling, de gezellige nieuwjaarsreceptie met de heerlijke oliebollen van twee
geweldige oliebollenbakkers komen mijn gedachten vanzelf bij de goede
voornemens die velen van ons zich stellen in die tijd. Natuurlijk ga ik er vanuit dat
velen zich voorgenomen hebben nog vaker vrijwilligerswerk te gaan verrichten, zij
zijn van harte welkom. Een ander veel gehoord goed voornemen is “afvallen”. Om dit
te bereiken zijn twee zaken van doorslaggevend belang, namelijk minder eten en
meer bewegen. Ten aanzien van het eerste, minder eten, kunnen wij weinig
bijdragen. Onze kracht ligt bij het tweede onderdeel, meer bewegen, waarbij de
vereniging een cruciale rol kan spelen! Een ieder die van onze kracht gebruik wil
maken wordt eveneens van harte uitgenodigd op de eerstkomende werkdag alwaar
verdere instructies verstrekt zullen worden. Verder heb ik de laatste tijd ook wat
nagedacht over de naam “De Preekstoel”, dit vanwege de dubbele betekenis van het
woord. En nog verder denkend over “het woord” en “De preekstoel” behoren deze
voor mij onlosmakelijk bij elkaar. Voor alle duidelijkheid, ik ben niet kerkelijk en
respecteer ieders levensovertuiging maar toch spreekt de tweede betekenis van de
preekstoel mij wat meer aan, namelijk als de plaats van de spinakerwacht. Deze
heeft hier vanuit de directe controle over de zeilvoering en kan de bemanning
waarschuwen en of corrigerend optreden. Overigens ook de plaats waar je heerlijk
relaxt kunt vertoeven en genietend het hele schip overziet. Kortom, ook hier zie ik
weer een aantal overeenkomsten met het voorzitten van een verenigingsbestuur met
het plezier wat je daarbij met elkaar kunt hebben. Al met al redenen genoeg om de
noemer “Vanuit de preekstoel” voorlopig nog maar te handhaven. Goed, na al deze
zieleroerselen naar de orde van de dag. De gemeente Wieringen heeft mij middels
een E-mail laten weten dat de opdracht tot het z.g. peilen van de haven is verstrekt
en dus de actie om de haven weer op diepte te brengen in gang is gezet. Wanneer
echter met het vervangen van aangetaste meerpalen en het aanpassen van de
boxen zal worden begonnen is nog niet bekend. Verder zijn de voorbereidingen voor
het nieuwe seizoen in volle gang waarbij het bestuur wel op een hoge opkomst
rekent bij de voorjaars werkdag. Voor datum en tijd adviseer ik een ieder de site van
de vereniging te raadplegen alwaar de laatste informatie ter kennisneming
voorhanden is. Ook de wedstrijdagenda voor 2011 en de meer ontspannende
activiteiten zijn hier te raadplegen. Als laatste vraag ik dan graag nog aandacht voor
wat ik maar nagekomen activiteiten zal noemen, welke zijn geïnitieerd door Theo
Souren en absoluut de moeite waard zijn om kennis van te nemen. Ondanks dat het
wellicht nog wat vroeg in het jaar is wens ik iedereen mede namens het bestuur een
goed en gezellig vaarseizoen 2011.
Koen John, Voorzitter.

Voorjaarsvergadering 2011
Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Voorjaarsvergadering van de
WatersportVereniging Amstelmeer op vrijdagavond 25 maart 2011 in het clubhuis "de
Aak" in De Haukes. Aanvang 20.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen van het bestuur
3. Notulen Najaarvergadering 15 oktober 2010
4. Jaarverslag 2010
5. Financieel 2010
6. Activiteiten- en wedstrijdkalender 2011
6. Verkiezing penningmeester (Jos vd Land heeft zich herkiesbaar gesteld)
7. Rondvraag
8. Sluiting
Bestuurstermijn Penningmeester
De bestuurstermijn van 3 jaar van onze penningmeester Jos vd Land loopt af. Jos
stelt
zich
herkiesbaar
in
de
verkiezing
penningmeester
in
de
aankomende Voorjaarsvergadering. Andere kandidaten kunnen zich melden bij onze
voorzitter Koen John.

Jaarverslag 2010 van Watersportvereniging Amstelmeer
Bestuur
De samenstelling van het bestuur voor 2010:
Voorzitter
Theo Souren, vanaf 19 maart Koen John
Vice Vz/ comm. Opleidingen
Sjaak Meskers, vanaf 19 maart Stephan Sijs
Secretaris
Monique Mul, vanaf 15 oktober Annemarie Pijnacker
Penningmeester
Jos van der Land
Commissaris Haven/opstallen Gerrit Snijders, vanaf 19 maart Jos Halsema
Commissaris Vloot
Gerard Alleman
Commissaris Wedstrijden
Sjoerd van der Werf, vanaf 19 maart Gerrit van
Lohuizen
Per 31 december 2010 telde de vereniging 321 leden, op 31 december 2009 telde de
vereniging 347 leden. Ereleden: W. Veeling, J.N. Kossen, H. de Koning en W. Stam
In 2010 zijn 5 clubbladen uitgebracht door de redactie.
Bestuursverslag
Het bestuur is in 2010 maandelijks in vergadering geweest en heeft haar beleid
gericht op de doelstellingen zoals vermeld in de Statuten. Op 19 maart en op 15
oktober zijn de leden in algemene vergadering bij elkaar geweest en hebben daar
van gedachten gewisseld over het wel en wee van de vereniging en besluiten

genomen. Tijdens de Algemene leden Ledenvergaderingen op 19 maart en op 15
oktober hebben de in de samenstelling van het bestuur omschreven wisselingen
plaats gevonden. Voor de aan de orde gekomen zaken tijdens beide
ledenvergaderingen wordt verwezen naar de verslagen welke in de desbetreffende
clubbladen gepubliceerd zijn. Bijzondere aandacht is geschonken aan het ontbreken
van voldoende vrijwilligers om alle taken op doeltreffende wijze te kunnen vervullen.
De kantinecommissie waarvan een aantal functies vacant zijn is hier een voorbeeld
van. Tijdens de vergadering op 15 oktober is hier uitgebreid over gesproken en zijn
enkele suggesties van de leden door het bestuur overgenomen voor nadere
uitwerking. Het resultaat hiervan zal in 2011 geëvalueerd worden.
Wieringerrandmeer
Ook het afgelopen jaar heeft namens het bestuur Theo Souren deel uitgemaakt van
de Wieringerrandmeer Klankbord Groep (kbg). Tijdens de bijeenkomsten deed het
Projectmanagement telkens weer hun uiterste best de groep goed te informeren en
heeft een luisterend oor gehad voor onze ideeën en argumenten. Helaas voor allen
die toch met veel enthousiasme en inzet aan dit project hebben gewerkt heeft de
Provincie uiteindelijk de ontwikkeling van het Wieringerrandmeer moeten stoppen.
Dit in verband met de niet meer af te dekken financiële risico’s. Dit betekent dat de
WVA zich meer zal gaan richten op ontwikkelingen binnen de structuur van de
huidige haven en het bijbehorende terrein plus opstallen.
Algemene activiteiten
In 2010 zijn naast de activiteiten en evenementen met een typisch
watersportkarakter tevens weer een aantal activiteiten ontplooit waarbij de nadruk
meer op samenzijn en gezelligheid ligt. Uiteraard vallen ook lezingen en excursies
hieronder maar ook de Nieuwjaarsborrel en de vrijwilligersavond behoren hierbij.
Deze bijeenkomsten werden doorgaans goed bezocht wat altijd resulteerde in een
prima sfeer.
Vloot
Dit jaar is wederom in het kader van onderhoud en vervanging een Optimist
aangekocht en de oudste Optimist in de verkoop gezet. Tevens is er een wedstrijd
Optimist aangeschaft na een donatie van de RABO Bank. Een Centaur is voorzien
van een nieuwe antifouling laag, de twee buitenboord motoren van de Fun Yak boten
zijn voor onderhoud en winterstalling naar v/d Schuur gebracht.
Haven en Opstallen
Los van het algemene klein onderhoud aan haven en opstallen met medewerking
van de leden op de twee werkdagen is in 2010 het clubhuis geschilderd en heeft het
dijkmagazijn een grootonderhoudsbeurt ondergaan. Het clubhuis is onder leiding van
Kees van der Tuin samen met een groep enthousiaste vrijwilligers op professionele
wijze geschilderd en heeft een compleet nieuwe uitstraling gekregen. De gemeente
Wieringen heeft het dijkmagazijn zeer degelijk aangepakt zodat op het schilderwerk
na (staat voor 2011 gepland) dit karakteristieke pandje er weer jaren tegen kan. De
cv ketel van het clubhuis is vervangen waardoor een verlaging van het gasgebruik in
de verwachting ligt. Een nieuwe brug is aangeschaft en ligt klaar om geplaatst te
worden. Wij zijn Kees van der Tuin, de gemeente Wieringen maar ook de betrokken
vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun inzet en hulp!
Penningmeester

We gaan financieel weer de goede kant op. De kantine heeft goed gedraaid mede
dankzij het Javelin evenement. Dit jaar hebben we de ecotaks van 2009 en 2010
ontvangen. Meestal stelt de KNWV dit uit naar het volgend jaar, maar in 2010 waren
ze vroeg met het terugbetalen. We hebben ook een nieuwe cv-ketel aangeschaft om
de stookkosten te drukken. De nieuwe brug die voor 2011 op de planning stond is in
december gekocht. Dit scheelde erg veel geld. We hadden deze begroot op €
6000.00 maar konden hem voor € 1600.00 kopen.
Opleidingen
Wind in de zeilen in mei voor de optimisten zeilertjes. In mei en juni zijn onze
jeugdzeilertjes weer onder deskundige leiding opgeleid voor JZ1 en JZ2. Vooral de
JZ1 zeilertjes waren zo enthousiast dat bij de uitreiking van hun certificaat ze bijna
allemaal zich opgegeven hebben voor de vervolg cursus JZ2. Ook wind in de zeilen
voor de Kielboot 1 en 2. Mede door het enthousiasme van onze instructeurs zijn ook
dit jaar weer een aantal cursisten bekwaam gemaakt voor het varen in een kielboot.
Voor het Vaarbewijs1 en 2 was grote interesse en heeft onze vaarbewijs instructeur
weer 18 mensen zodanig opgeleid dat ze met een gerust hart aan hun examen
kunnen deelnemen.
Met de TKN cursus zijn nog 6 mensen volop aan het leren om deze cursus toto een
goed einde te volbrengen. Instructeurs, ouders en de andere leden met helpende
handen, bedankt voor uw inzet.
Wedstrijden
2010 is een redelijk rustig seizoen geweest op het gebied van wedstrijden. Het
Europese kampioenschap “JAVELIN’’ kenmerkte zich door verschillende
weersomstandigheden, wat bij de deelnemers goed in de smaak viel. De
koninginnerace was helaas matig bezet wat betreft het aantal deelnemers doordat de
lelievletten het lieten afweten. De clubkampioenschappen is voor het eerst
gezamenlijk met de MWV georganiseerd. Dit is goed bevallen, er waren veel meer
boten op het water. De sloepwedstrijden zijn voor de WVA goed verlopen, met name
de damesploeg heeft zoals vanouds goed gepresteerd. Helaas ging het motorboot
kampioenschap evenals de Trophy wedstrijden niet door wegens gebrek aan
belangstelling. Bij de combi wedstrijden viel het aantal deelnemers een beetje tegen
doordat er in het weekend erop ergens anders ook wedstrijden waren waar
deelnemers graag naar toegingen. Het veld werd hierdoor een beetje gesplitst.
Tijdens de centaur wedstrijden daarentegen was een groot veld met nagenoeg alle
centaurs op het water, ook de oude centaur! MWV won de wedstrijden, dus voor
WVA een uitdaging dit jaar!
De palingrace werd gekenmerkt door een harde wind. Hierdoor mochten de centaurs
van de MWV helaas niet uitvaren. De paling smaakte er niet minder om!
Tot slot veel dank aan alle medewerkers, zowel op de kant als op het water, voor
hun inzet gedurende het hele jaar. Zonder hen zou het wedstrijdzeilen niet mogelijk
zijn geweest!

Werkdag 26 maart
De dag na de voorjaarsvergadering moet er weer het nodige gedaan worden om
klaar te zijn voor het nieuwe vaarseizoen. Vanaf 9:00 is iedereen welkom om de
handen uit de mouwen te steken. Hard werken? Welnee! Gezellig? Zeker wel!
Komen dus, hoe meer zielen hoe sneller klaar. DOEN !

Schilderen dijkmagazijn
Vorig jaar is onder leiding van Kees van der Tuin het clubhuis opgeknapt. Dit jaar
staat een schilderbeurt van het dijkmagazijn op het onderhoudsplan.
Ook voor het dijkmagazijn is Kees van der Tuin bereid de leiding van de schilderklus
op zich te nemen. Maar....... dat kan hij niet alleen.
Het streven is om, afhankelijk van de weersomstandigheden, in april de kwast in de
hand te nemen. Vrijwilligers die mee willen helpen kunnen zich opgeven bij Jos
Halsema (0223-668112).

Berichten van de havencommissie
Hoewel het weer nog niet uitnodigt voor watersport begint het bij ons toch wel weer
te kriebelen. Af en toe een mooie dag met een zonnetje en dan denk je al gauw, we
gaan de goeie kant op. Alle rekeningen zijn de deur uit en inmiddels komen de
betalingen binnen.
Zoals elk jaar ligt onze haven weer vol. We bedoelen vol op papier. Het gebeurt
jaarlijks dat wij vragen krijgen, in het seizoen over een ligplaats, omdat lang niet alle
boxen met een boot gevuld zijn. Derhalve willen wij toch weer aan diegenen vragen,

die niet van plan zijn met hun boot naar de haven te komen, ons daarover te
informeren. Kunnen wij toch weer iemand anders helpen. Voor alle duidelijkheid : de
box blijft altijd beschikbaar voor diegene die daarvoor heeft betaald. Het is aan de
havencommissie om, wanneer er een ander schip in ligt, de box vrij te maken
wanneer de “eigenaar” met zijn boot komt. Er zijn voor dit jaar een aantal nieuwe
ligplaatshouders bijgekomen. Voor die nieuwe leden is het wellicht handig en
verstandig van te voren te gaan kijken waar je boot komt te liggen. Je kunt hiermee
voorkomen dat hij in een verkeerde box wordt geparkeerd. Als de penningmeester de
betaling binnen heeft, krijg je een toewijzing voor de ligplaats met boxnummer
toegestuurd.
De Kangt is de steiger aan de straatkant (bij ons clubhuis), Het Wierhoofd is de dijk
tegenover de Kangt aan de kant van ons clubhuis en Het Wierhoofd2 is de dijk aan
de kant van de Marine watersportvereniging.
Als je gebruik van de slipway of de kraan wilt maken moet je lid zijn van de
vereniging. Dit lidmaatschap staat op naam. Dus “ik ben de broer van” gaat niet op.
Kosten voor de slipway en kraan zijn per jaar resp. € 5,- en € 22,-. De sleutel van de
kraan heeft Lammert de Haan. Hij heeft een lijst met daarop de leden die betaald
hebben voor de kraan. Wanneer je hier niet op staat is het gebruik van de kraan niet
toegestaan.
Nog even ter herinnering: wanneer je je boot verkoopt vervalt de ligplaats. Het is niet
toegestaan boot met ligplaats te verkopen. Neem in dat geval contact op met
Lammert de Haan of Gerard van Herk.
Wij wensen iedereen een goed watersportseizoen.
De Havencommissie

Koninginnerace 2011
Koninginnedag is er traditioneel de opening van het watersportseizoen van de WVA
met de Koninginnerace. Voor de meesten van ons is dit geen extra vrije dag. Het valt
dit jaar op zaterdag 30 april. De eerste start is om 12.00 uur. Er wordt gevaren in alle
klassen. Deelname is mogelijk voor jong en oud. Ook de jeugd in de Optimist, Cadet,
Splash is van harte welkom. Inschrijven is op de dag zelf mogelijk tussen 9.30 uur en
11.00 uur in clubgebouw De Aak. De kosten zijn:
1 persoons boten € 3,00
Meermans boten € 4,00
Prijsuitreiking is zo spoedig mogelijk na de wedstrijd in clubgebouw De Aak.

Dinsdagavondzeilen
Vanaf dinsdagavond 3 mei 2011 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. Doe dit a.u.b. ook, want de plaatsen in
het hele seizoen tellen mee voor de eindprijs.
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.

Marsdiep Offshore Race 2011
Vrijdag 17 juni om 15.00 uur start deze zeiltocht voor zeegaande Kajuitzeiljachten.
De "Marsdiep Offshore Race 2011" is een zeiltocht over ca 100 mijl voor de kust van
Noord Holland. De finish zal in de loop van zaterdag 18 juni zijn. Inschrijving kan via
de site van de KMJC.

De Kustwacht
Wakend in dienstbaarheid
Dit was het thema van de lezing die op vrijdagavond 28 januari in clubhuis
De Aak werd gegeven voor een 25-tal geïnteresseerde toehoorders.
Sjaco Pas, werkzaam als wachtleider in het Kustwachtcentrum op het Marineterrein
in Den Helder had zich goed voorbereid door middel van beamer en mooi
documentatiemateriaal.
In het verhaal van Sjaco kwam tot uitdrukking dat er veel meer bij komt kijken dan wij
over het algemeen denken, wanneer wij met onze boot op zee, Waddenzee of
IJsselmeer varen.
De Kustwacht werkt nauw samen met de onder andere de KNRM ,scheepvaart
verkeerscentrales langs de kust, KLPD en heeft 24 uur en 7 dagen per week
schepen, vliegtuigen en helicopters staande bij.
De Kustwacht is een zelfstandige organisatie die werkzaamheden uitvoert voor
zeven ! ministeries en fungeert als centraal meld- informatie- en coördinatiecentrum
en is tevens het nationale reddingscoördinatiecentrum ( JRCC).
Het gaat te ver om hier alle taken op te noemen die binnen het werkgebied van de
Kustwacht worden uitgevoerd, maar enkele zijn o.a. het uitluisteren en afhandelen
van nood- en veiligheids radioverkeer, SAR, wat staat voor Search And Rescue,
bestrijden en beperken van rampen, controle op in- en uitvoer van goederen,
grensbewaking en toezicht op uitrusting van schepen.
Voor de uitoefening van al deze taken kan de Kustwacht beschikken over een
sleepboot, drie surveillancevaartuigen en twee patrouillevliegtuigen en daarnaast kan
een beroep worden gedaan op alle middelen van de Koninklijke Marine,
betonningsvaartuigen en een oliebestrijdingsvaartuig.
Het werkgebied van de Nederlandse Kustwacht omvat de territoriale zee en de
aangrenzende Exclusieve Economische Zone (EEZ). Voor hulpverlening vanuit de
lucht is de Flight Information Region (FIR) Amsterdam als verzorgingsgebied
vastgesteld.
Voor de maritierme hulpverlening opsporings- en reddingstaken vallen ook de
Waddenzee, IJsselmeer, Zuidhollandse en Zeeuwse stromen onder de
verantwoordelijkheid van de Kustwacht.
Voor de betrokkenen onder ons belangrijk om te weten dat de Kustwacht altijd
uitluistert op marifoonkanaal 16. Heb je de hulp dringend nodig dan gebruik je de
roepnaam Den Helder Rescue, in minder dringende gevallen via kanaal 70 is dit
Kustwachtcentrum Den Helder.
Van de gelegenheid tot vragen stellen werd dankbaar gebruik gemaakt en na afloop
bedankte Gerrit Lohuizen Sjaco voor zijn interessante betoog onder overhandiging
van een lekkere fles en applaus van de aanwezigen.
Verder in deze krant nog een aantal tips om je vaarseizoen zo veilig mogelijk te laten
verlopen.

Blijft u even aan de lijn?
Michelle Blaauw - KNRM
Maak van uw tijdverdrijf gerust uw sport, schuw de risico’s niet maar breng
ze in kaart en ga er slim mee om. Weinig is zo geschikt om te onthaasten en
even bij te komen van de dagelijkse besognes als lekker het water op gaan.
Als het dan toch misgaat, is er bijna altijd tijdige hulp. Uw
verenigingsgenoten tijdens een wedstrijdje, medesportvissers of -surfers kunnen u te hulp
schieten. Handig om in ieder geval bij elkaar in de buurt te blijven.
Niet overboord!
Bent u alleen met de elementen en is het donker, slecht weer en zijn de golven hoog? Dan is
er altijd de KNRM om u bij te staan. Maar u moet ons een ding beloven: houd contact met uw
vaartuig en blijf even aan de lijn.
Zet
uzelf
vast
met
een
deugdelijke korte lijflijn zodat u
niet overboord kunt vallen. Gaat
u even naar binnen, maak uzelf
dan los en laat de lijflijn
vastzitten, dan bent u direct weer
aangelijnd als u weer de kuip in
stapt.
Moet u aan dek zijn (ook als het
maar heel even is!), zorg dan dat
u uw bewegingsvrijheid niet
verliest, maar maak uzelf vast
aan platte banden die over dek
(of onder de giek) gespannen
zijn. De zeilmaker maakt ze met
plezier voor u op maat. Geven
ze ongeveer een metertje mee,
dan breekt u niets, mocht u toch
nog overboord slaan.
Toch overboord?
Het schip waar u afgevallen bent, moet in uw buurt blijven tot er hulp komt. Niet gaan varen
met u als sleep, dat kost mensenlevens. En… overboord vallen lijkt niet zo erg, totdat je er
achter komt dat je iemand niet meer aan boord kunt krijgen. Neem het dus liever maar
meteen serieus, alarmeer zo spoedig mogelijk en stel het slachtoffer gerust, na hem
(meestal hem) drijvende zaken te hebben toegeworpen om op te gaan liggen in het water.
Redders kiezen zelf
De redders hebben een lijflijn die ze kunnen vasthaken aan een karretje dat over een rail
langs het stuurhuis van de reddingboot meerijdt. Het remt af als er plotseling aan het karretje
getrokken wordt. Het mes dat ze bij zich hebben kan zijn nut bewijzen als ze knel komen te
zitten onder de boot. Dat levert meteen de verklaring voor het feit dat de schipper beslist of
onze redders verplicht zijn om zich aan te lijnen. Maar die zijn nooit alleen en ze dragen altijd
hun overlevingspak met reddingvest….

TIPS
voor een veilig vaarseizoen
* Pleeg onderhoud aan de motor voor aanvang van het vaarseizoen
* Zorg voor goede zeekaarten
* Zorg voor voldoende goedgekeurde zwemvesten in de juiste maten
* Zorg dat er voldoende flares (parachutefakkels) aan boord zijn en controleer
de houdbaarheidsdatum
* Zonder marifoon redt u het niet
* Houd goede wacht op zee en beluister de juiste radiokanalen
* Zorg dat minimaal 1 bevoegd persoon de radio adequaat kan bedienen
* Maak van thuisblijvers geen spoorzoekers
* Laat een goede beschrijving van het schip en de reisplannen achter
* Luister regelmatig naar de weerberichten en navigatieberichten
* Maak tevoren afspraken wie wat doet in geval van een noodsituatie
* Zorg dat meerdere leden van de bemanning het schip kennen
* Als de schipper uitvalt moet een ander het schip ook kunnen varen
* Weet in geval van nood wat je positie is. Meld welke hulp wordt verlangd
* Misbruik de reddingsmiddelen niet, schiet niet “voor de lol”een flare af
* Voorkom onnodige inzet van reddingsmiddelen

Even voorstellen:
Opleidingen WVAmstelmeer…………
Nu een klein jaar in deze hoedanigheid binnen de
WVAmstelmeer en is het mijn beurt om wat meer
over mijzelf te vertellen.
Mijn naam is Stephan Sijs en ik ben sinds 1964 op
deze aardbol aan het rond hobbelen. Na mijn
Havo heb ik enige jaren gestudeerd op de HTS
richting vliegtuigbouw in Overveen. Hierna moest
ik ondanks 3 broers boven mij als enige binnen
ons gezin de dienstplicht vervullen voor ons
vaderland. Niet leuk maar wel een leuke tijd
gehad. In 1993 ben ik verhuisd van Alkmaar naar
Oudesluis waar ik nu nog steeds woon.
Sinds 1989 werk ik nog steeds bij mijn huidige werkgever. Eerst als boekhouder en
later en nu nog steeds als Systeembeheerder van het bedrijf en beheer ik ook de
gebouwen van de firma. Na diverse cursussen doorlopen te hebben repareer ik nu
ook laserapparatuur binnen de medische- en beautywereld.
Ik ben bij de WVAmstelmeer terecht gekomen zoals vele ouders, via de kinderen die
graag wilden zeilen. Je komt dan al snel bij de WVAmstelmeer terecht, want dit is de
enige vereniging in de regio die deze cursus heeft. Alle drie mijn dochters hebben
inmiddels met succes de JZ1 volbracht en 1 van de 3 ook JZ2
Ik heb na het vragen van Sjaak Meskers het opleidingenstokje overgenomen die het
meer dan voortreffelijk heeft gedaan. Het is voor mij nog steeds wennen om alle
namen een gezicht te geven binnen de vereniging omdat ik nog niet zo lang lid ben.
Het gaat steeds beter hiermee en ik ga er van uit dat ik deze taak van commissaris
opleidingen steeds meer eigen kan maken en ook mijn steentje kan bijdragen binnen
deze vereniging.
Met vriendelijk groet en tot ziens
Stephan Sijs

Interview
Deze keer was de basis voor het interview snel gelegd; tijdens de
Nieuwjaarsbijeenkomst in de Aak legde ik het eerste contact via zijn vrouw. Dus
zonder dat het “slachtoffer” er zelf nog van wist. Nadat ik met mijn mederedactieleden ( op een na ) had overlegd pakte ik de telefoon om een afspraak te
maken. Maar zo’n druk bezet man heb je niet een, twee, drie te pakken. De telefoon
laat uitbellen, dan maar een 06-nummer geprobeerd. “Spreek het antwoordapparaat
in na de piep” krijg ik te horen. Oke, zo gezegd, zo gedaan en jawel hoor….ik word
teruggebeld. Wanneer heb je tijd? “Nee, niet op donderdagavond, dan moet ik
tennissen en Betty is er ook niet”, op de achtergrond klinkt al: “Ik hoef er niet bij te
zijn”. “Vrijdag ook niet, dan heb ik al 3 afspraken, als ik alles wil doen. Oke dan
maandagavond om 8 uur”. Ja, ondanks dat hij een deel van zijn werkzaamheden
heeft afgestoten blijft het een druk bezet baasje, deze Arie de Vries, want dit is de
man waar ik de afspraak mee gemaakt heb.
En zo rij ik op maandagavond, gewapend met papier, pen en camera naar de
Beatrixlaan in Slootdorp, waar het prachtige nieuwe huis - deels eigen ontwerp –
van het sympathieke echtpaar Arie en Betty de Vries staat.
Arie heeft voor een verrassing gezorgd, nee geen Wieringer Jodenkoek, geen
gevulde koek, maar Westfriese krentenmik met roomboter en Betty zorgt voor verse
koffie.
Na een “hoe is het met de kleinkinderen?” gaan we van start.
Wie is Arie de Vries?
“Ik ben geboren op 5 februari 1945 in Midwoud als oudste van 3 kinderen, ik heb
nog een jongere broer en zus.” 5 februari, dus je bent gauw jarig! “Ja, dat vieren
Betty en ik op Tenerife”, een mooi
vooruitzicht. Als Arie dit interview leest resten
alleen nog de herinneringen aan een mooie
week. “Mijn vader was bollenkweker en later
bollenhandelaar, moeder zorgde voor de
kinderen. Toen ik 7 jaar oud was verhuisden
we naar Spanbroek en later naar Hensbroek,
waar ik deels bij mijn moeder en deels bij mijn
grootouders woonde.
Na de scheiding van mijn ouders kon mijn
moeder niet altijd voor de kinderen zorgen.
Toen mijn opa en oma vanwege hun leeftijd
ook niet meer voor ons konden zorgen,
verhuisde ik op de leeftijd van 11 jaar naar het
weeshuis in Enkhuizen. Zodoende heb ik
mijn lagere schooltijd in diverse dorpen doorgebracht. Na de lagere school volgde ik
de 3-jarige technische school in Enkhuizen, gevolgd door de monteurs kopklas in
Hoorn. Op mijn 16e jaar was ik klaar met school in Hoorn.”
Hoe is jouw werkzame leven?
Toen ik op mijn 16e klaar was met school ging ik werken bij Leeuw en Vink, een
Borgward en Renault -garage in Hoorn. Hier heb ik een half jaar gewerkt, daarna
kwam ik tot mijn 18e jaar bij garage Baas, een Simca bedrijf in Enkhuizen te werken.

Inmiddels was ik verhuisd naar Hauwert en ging ik aan de slag bij Tensen in Hoorn,
een DKW en Peugeot dealer Overigens…..als het mij ergens niet aanstond ging ik
weg, desnoods op staande voet! Zo heb ik ook nog een tijd appels en peren geplukt
en ben ik ook nog magazijnmeester in Westerblokker geweest. In die periode leerde
ik Betty kennen, tijdens de kermis in Medemblik. Ik was 20 en Betty 17 jaar. Toen
ben ik ook halve dagen voor mezelf gaan werken als plaatwerker in een ruimte die ik
mocht gebruiken in de boerderij van Betty’s vader. Ik was 23 jaar toen ik introk bij
Betty haar ouders aan de Noorderdijkweg, “bij de vuurtoren van Oude Zeug”. Voor
kenners wellicht bekend.
“Het was op 15 april 1970 dat Betty en ik het oude Cebeco-gebouw in Slootdorp
kochten en geheel gingen verbouwen tot garagebedrijf. Op 10 december 1970 zijn
we getrouwd en in de woning boven de garage getrokken. Al met al hebben we hier
35 jaar gewoond en hard gewerkt. Bijna al die jaren samen met Lammert de Haan,
onze havenmeester, die dit jaar al 39 jaar in het bedrijf werkt. In de tussentijd is er
veel ge- en verbouwd, onder andere de showroom in 1987 en de andere showroom
in 1990.
Hier zijn ook onze kinderen geboren. Onze eerstgeboren zoon, GertJan, werd door
een hartafwijking maar 13 maanden oud, bijna 3 maanden later werd op 26 maart
1973 Jeroen geboren. Jeroen woont met Wendy en hun 3 kleine kinderen van 4, 2 ½
en 1 jaar in Middenmeer. Onze dochter Kerstin werd in september 1974 geboren,
heeft 5 jaar in Aruba gewoond en woont nu in Amstelveen. De jongste, Evelien is 31
jaar en woont in Hippolytushoef.
5 jaar geleden wilden we verhuizen en keken naar een pyramidewoning in
Middenmeer. Nadat evenwel de koop hiervan afketste, kregen we de kans om het
perceel grond te kopen aan de Beatrixlaan. Dit nieuwe bouwplan staat op de hoek
van de Westerterpweg en de Den Oeverseweg. Er was al een bouwtekening
gemaakt, maar de eigenaar van het perceel verhuisde vrij plotseling naar Ierland.
Met de aannemer en een bevriende architect werd het bouwplan omgegooid en
aangepast – groter gemaakt –. Veel eigen ideeen en oplossingen zijn in het huis
verwerkt.
Ongeveer 2 jaar geleden heb ik het garagebedrijf overgedaan aan een medewerker
die al vanaf zijn 15e jaar bij mij werkt en al een tijdje in de V.O.F. zat. De verkoop
van auto’s doe ik nog zelf. Je moet bezig blijven, want “rust roest” en het houdt je van
de straat. Ik moet elke dag wat te doen hebben. Rijk word ik er niet van en als ik ooit
de showroom verkoop is dat mijn oudedags reserve.”
Lees je het clubblad?
“Jazeker, van voor naar achter en van achter naar voor. Ik lees alles, uiteraard heeft
het ene artikel wat meer mijn interesse dan het andere. De interviews vind ik altijd
erg interessant, omdat je vaak over verrassende zaken leest die je niet achter de
geïnterviewde watersporter verwacht. Ik bewaar alle clubbladen. Vanaf 1997 heb ik
ze allemaal nog”. Later, tijdens de rondleiding door het prachtige huis, zie ik dat Arie
niet alleen de clubbladen bewaart, maar ook alle bladen Zeilen en dat er twee
planken vol watersport- en zeilboeken staan. Trots laat hij mij zijn foto zien, waarop
hij in strijd is met de Vrije Vogel op het Amstelmeer. De foto is ooit nog gemaakt door
Hans Zijm.
Hoe is jouw watersportverleden?

Arie vertelt: “Toen ik in het weeshuis woonde gingen we eens naar Gaasterland om
op het Slotermeer te zeilen in een gehuurde BM 16. Ik ging kanoen. In het weeshuis
hebben we ook nog een Bruynzeelkano gebouwd uit een bouwpakket. Later heb ik
nog een ijzeren Helderse vlet gehad, waar ik zelf een motor heb ingebouwd. Die
gebruikte ik voor het vissen op zee. Na dat ik deze had verkocht, kwam er een
polyester visboot om op makreel te vissen in de Noordzee en poeren in de
Waddenzee voor Oudeschild. Ik heb diverse keren wel meer dan 10 pond paling
gevangen.

In 1997 heb ik na een tip van Henk de Koning de Kolibrie van Jaap Klok gekocht. We
zouden samen nog de Palingrace varen, maar vanwege te harde wind ging dit toen
niet door. De naam van de boot is “Swab”. Het verhaal gaat dat Arie Klok eens
achter zijn broer aanvoer en zei: “Wat zwabber je toch met die boot”. Zwabberen of
dwarrelen is in het Engels Swab. En omdat je de naam van een boot niet moet
veranderen……..” Op de dinsdagavonden vaar ik er de clubwedstrijden mee, samen
met zoon Jeroen als fokkemaat”.
Heb je nog andere hobby’s?
“Ja zeker, ik doe aan zaalvoetballen in competitieverband met een team van Garage
A.S. de Vries, we voetballen voor SZVV. Vroeger voetbalden we met zes teams, nu
nog met twee.
Ook tennis ik graag, maar alleen recreatief in Slootdorp, Hippolytushoef en Den
Helder. In Slootdorp ben ik al 30 jaar lid en zit al 25 jaar lid in de technische
commissie.

Verder zijn mijn drie kleinkinderen mijn hobby. We zijn nog niet zo lang geleden met
het hele gezin en kleinkinderen op vakantie geweest naar Ile de Re, een eiland voor
de kust bij La Rochelle in Frankrijk. Prachtig! Ze vragen nu al weer of ze mee op
vakantie mogen.
Vissen op zee is ook een hobby van me, maar daar kom ik tegenwoordig niet zo
vaak meer aan toe. Ik heb alle spullen, boot, zeehengels enz.”
Ben
je
een
zomerof
wintermens?
Na enige aarzeling: “Ik ben een
zomermens, winter hoort er bij,
zonder winter geen zomer. Ik ben
graag buiten en dat ben je in de
zomer nu eenmaal vaker dan in de
winter. Hoewel ik wel aan
wintersport heb gedaan. Ik heb 6
jaar geskied. Het kon me niet te
koud zijn, de natuur is dan ook
overweldigend mooi. Nu doe ik het
niet meer, je word wat minder
soepel en ik ben bang dat ik wat
breek”.

Wat vind je van het niet doorgaan van het Wieringer Randmeer?
“Ik ben er blij om, volgens mij voegt het niets toe aan wat er nu is. Ik loop in het
donker wel eens over Wieringen, het is daar nog echt donker. De natuur is er niet
van streek. Zonde om mooie akkers en weilanden aan water en recreatiewoningen
op te offeren. Meer huizen zou alleen nog maar meer fileverkeer geven. Het hele
verhaal van de staande mastroute die zou komen; we zijn gewoon belazerd door de
Provincie.
Inmiddels is de avond al aardig gevorderd, niet in het minst doordat Arie mij
halverwege het interview meenam voor een rondleiding door hun prachtige huis,
waar bijna alles een metertje groter is gemaakt dan oorspronkelijk het plan was.
Grote serre, grote garage, grote woonkamer waar Betty haar zelfgemaakte grote
planten– en bloemdecoraties prachtig uitkomen, grote slaapkamers. Kortom
gebouwd en ingericht zoals ze het wilden. Na Arie en Betty een goede vakantie
toegewenst te hebben vertrek ik weer richting Schagen.
Cees Dubbeld

RABO Sponsort Wedstrijd Optimist
De Vereniging heeft in het najaar van 2010 bij onze huisbankier Rabobank Schagen
en Wieringerland een verzoek gedaan een wedstrijdoptimist te sponsoren en zij heeft
hier positief op gereageerd.
Voor de leden van de WVA is het goed om te weten dat het jeugdbeleid van het
bestuur is gericht op het zolang mogelijk de jeugd in de vereniging vast te houden.
Daartoe is een aantal jaren geleden ook een sponsoring en verenigings investering
gedaan in vervolgboten in de vorm van een aantal Splashes.
In de Optimist wordt de jeugd de basis van het zeilen geleerd en zij kunnen
afhankelijk van hun fysieke ontwikkeling hier tot ongeveer hun 14e of 15e jaar in
zeilen. Dan moet een keus gemaakt worden om door te gaan in een
eenpersoonsboot of twee persoons jeugdboot. De vereniging kan hier ter
kennismaking voorzien in een 3 tal Splashes waar ook officiële wedstrijden mee
kunnen worden gevaren, de WVA beschikt echter niet over een 2 persoons
jeugdboot (een wens voor de toekomst).
De geoefende jeugd kan gedurende het seizoen aan diverse wedstrijden deelnemen,
georganiseerd door de eigen vereniging of in de zogenaamde “Combi’s “.
De WVA participeert in de “Zuiderzee Combi” die bestaat uit
WV Amstelmeer
WV Bestevaer -Medemblik
WV Almere – Enkhuizen
WV Hoorn – Hoorn
ARZV - Alkmaardermeer
Zij regelen allen een evenement op de eigen locatie en daardoor komen de jeugdige
zeilers ook eens op ander water met andere omstandigheden te zeilen afgezien van
de voordelen die ervaring uitwisseling met andere zeilertjes kunnen hebben.
Er wordt in klassen gezeild met diverse niveau´s. Zo zeilen onze optimist zeilertjes in
de C groep omdat zij met lesoptimisten varen. In de A en B groepen mag alleen
gevaren worden met officiële wedstrijdoptimisten. Om onze talentjes de gelegenheid
te geven zich verder te bekwamen in de wedstrijdsport was een wedstrijdoptimist een
wens.
Die wens is in vervulling gegaan door de donatie van onze huisbankier die
sportpromotie en stimulering hoog in het vaandel heeft staan. Als vereniging spreken
wij dan ook onze welgemeende dank uit.
De Optimist zal op Koninginnedag voorafgaand aan de Koninginnerace worden
gedoopt. Jeugd met ouders en begeleiders zijn hierbij van harte uitgenodigd om
hiervan getuige te zijn.
Tot slot, de RABO regelt elk jaar een Sponsorfietstocht, Sportverenigingen mogen
hier met maximaal 10 personen aan deelnemen. Voor elke deelnemer stort de RABO
25 euro in de clubkas, in dit geval komt het bij de WVA in het jeugdfonds terecht. De
Sponsorfietstocht zal, in tegenstelling tot eerder vermeldt, plaats vinden op zaterdag
18 juni 2011.
Ik nodig leden uit, die op die dag geen andere activiteit binnen de vereniging hebben
zich bij mij op te geven zodat ik bijtijds de inschrijving lijst kan indienen.
Theo Souren
0615256257 tljsouren@quicknet.nl

Als je boot weer op tijd klaar moet zijn het nog flink klussen is
Afgelopen winter er weer geschaatst kon worden op het Amstelmeer
Diverse leden dit dan ook gedaan hebben
De Nieuwjaarsreceptie weer erg gezellig was
Cor Walrave een prima oliebollenbakker blijkt te zijn
Dat we dit van Ruud Bekema reeds wisten
Er uitspraken zijn gedaan die volgens Hannie NIET in deze rubriek passen
De lezing over de Kustwacht erg interessant was
Jaap W. met smart wacht op zijn nieuwe schip
Hij nog even wachten moet, maar er bijna niet van slapen kan
Enkele zeilers in het voorjaar de oversteek naar Engeland willen maken
Er enkele boten in de haven te koop liggen
Je heel veel over de vereniging vind op www.wvamstelmeer.nl
We veel leden verwachten op de komende voorjaarsvergadering
We nog altijd versterking zoeken voor de barbediening
De bootonderdelenmarkt niet gelijk na de werkdag is
Hiervoor nog een datum moet worden vastgesteld
Je altijd je overtollige spullen in een advertentie op de site kunt plaatsen
Dit ook geldt voor het geval je je boot wilt verkopen
Binnenkort de haven weer op diepte wordt gebracht
Arie T. dan voorzichtiger zijn box moet invaren
Hij anders misschien met zijn schip de wal op kruipt
Er ook palen in de haven verplaatst gaan worden
Wij elkaar binnenkort op de haven weer zien

Gedurende het afgelopen winterseizoen; op de maandagavond in het clubhuis.
Het ruikt er nogal merkwaardig; naar bruine teer of zoiets…. Stil en
geconcentreerd en zittend op merkwaardige bankjes is een groep mensen aan
het werk en er wordt niet erg luid gesproken. De cursus zeilnaaien onder
leiding van Cees Hos is aan de gang. Zo blijft er weer een oud ambacht in
leven! Hieronder een paar foto’s.

Beleggingsadvies – KNRM
Rekent u zich maar niet rijk, want we hebben het hier over vakantie,
redders, watersport en plezier hebben van je liefhebberij. En over elkaar
geen onnodige ergernis bezorgen. We gaan vastmaken! Aan de wal en aan
elkaar.
Op pad!
Als we voor de vakantie onze vertrouwde box in de haven verlaten voor een paar weken in
een ander vaargebied, komen de landvasten tevoorschijn. Sommige extra lang, voor gebruik
in havens met getij. Vaak liggen de bootjes in de haven zij aan zij. Is het water wat onrustig
in de haven, dan wordt er soms een zwaar beroep gedaan op de kikkers aan dek en aan de
geestelijke spankracht van de opvarenden.
Geruisloos vast?
Het is jammer dat we ons niet altijd realiseren dat niet elke soort touw geschikt is voor ieder
gebruik. Een afgedankte val (lekker lang: twee maal de mastlengte en een beetje) kan
gemakkelijk doormidden en worden gebruikt als landvast. Lijkt het. Gebruik ze in een
haventje met wat golfslag en het feest kan beginnen. IEEEEEE. IEIEEEEE . IEEEEEEE. En
dat dan de hele nacht lang. Is het u ooit opgevallen? Een val is nu eenmaal niet geschikt om
te dienen als landvast. Weggooien is natuurlijk zonde, want het grootste deel van zo’n lijn is
nog prima bruikbaar. U kunt er misschien beter een paar prachtige oceaanmatten van
knopen. Zo moeilijk is dat niet, kijkt u maar op animatedknots.com bij de “masthead knot
mat”. Of op www.knoopenzo.nl/indeknoop015/0.htm.
Elasticiteit
Een val mag niet rekken, maar een landvast moet rekken. Heeft hij daar moeite mee, dan
bevestigen we nog een rubberen of metalen rekker in de landvast om als schokbreker te
dienen. En, de spring houdt de boot in het gareel, de landvast houdt hem bij de wal. Ze
hoeven helemaal niet snaarstrak te staan.
Na jarenlang gebruik kan ook bij een landvast de rek er een beetje uitgaan. Als hij daar ook
een piepend verhaal over begint te vertellen wordt het tijd voor een nieuwe.
Dikke knopen helpen niet
En dan een tweede probleempje. Bij het
maken van een belegsel op een kikker wordt
blijkbaar vaak gedacht, dat meer ook beter is.
Toch is een eenvoudige knoop voldoende om
uw boot vast te leggen. Een lijntje erbij kan
wel helpen uw boot in het gareel te houden
als het weer wat slechter wordt, maar de
knoop hoeft niet dikker, dat helpt niet. Cleat
hitch, ook weer bij animated knots.
Soms kan het zonder
Sommige reddingboten van de KNRM hoeven
nooit aan te leggen omdat ze vanaf het strand worden gelanceerd. Vanaf de bootwagen
varen ze de zee in, en bij terugkomst wacht de bootwagen ze op. Ze varen de bootwagen in,
worden opgetild en klaar is kees. Ze maken alleen vast aan een ander bootje als dat moet
worden gesleept. Deze redders liggen dus bijna nooit voor de kant. De havenboten leggen
wel gewoon aan, en keren meestal terug naar hun vaste ligplaats waar de twaalfstrengs
gevlochten landvasten-op-maat op ze liggen te wachten.

Agenda / Kalender
12 of 13 maart
25 maart
26 maart
30 april
3 mei

Vogelvaartocht IJsselmeer
Voorjaarsvergadering
Werkdag
Koninginnerace
1ste dinsdagavondwedstrijd

*)

*) Organisatie niet door WVA

