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Redaktie: Agnes Dubbeld, Wil Wigbout, Cees Dubbeld, Sjoerd v.d. Werf, Hans Zijm
De deadline voor het tweede clubblad van dit jaar is al weer heel erg dichtbij en
gisteren heb ik mezelf voorgenomen dat het vandaag toch wel af moet. De planning
was wassen, wassen en redactioneel schrijven, maar na weken van prachtig
watersportweer, zon en wind, was het vandaag voor het eerst weer eens een natweer-dag. Goed voor de tuin en de boot spoelt ook lekker schoon, maar slecht voor
mijn huishoudelijke klus.
Na een voorzichtig begin met de redactievergadering, waarbij het vaak lijkt of de
krant erg dun zal worden, komen de stukjes toch van alle kanten binnen en groeit het
clubblad elke dag. Hans verzamelt en bundelt de copy tot een clubblad en houdt ons
regelmatig op de hoogte van de stand van zaken.
Een greep uit de inhoud: In de notulen kunt u, als u niet op de voorjaarsvergadering
bent geweest, lezen wat er zoal is besproken. Het is natuurlijk altijd het beste om er
zelf bij te zijn, maar is het niet gelukt, er komt ook weer een najaarsvergadering.
Onder het hoofdstuk is al geweest valt natuurlijk de werkdag, waarbij de haven en
gebouwen weer gebruiksklaar worden gemaakt voor het seizoen. Er werd gelijk
gebruik van gemaakt met Konninginnedag waarbij een nieuwe wedstrijd-Optimist
Rabootje werd gedoopt, vernoemd naar de sponsor. Ik kwam ietsje te laat, maar de
Jip en Janneke champagne stond er nog en de prachtige Optimist werd in een zeer
beschermende hoes gepakt. De Koninginnerace werd helaas afgelast omdat de wind
zich iets te veel manifesteerde. Het was daarna nog wel gezellig in het clubhuis en
de jongelui van de zeeverkenners gingen allen met goed gevulde magen naar huis.
Verder de aankondiging van de diverse activiteiten op de haven, met als eerste het
ONK Laser-Master van 2 t/m 5 juni. Het wordt weer een gezellige drukte en naar we
hopen prachtige wedstrijden om te zeilen en naar te kijken. Daarna, bij genoeg
animo de Pinkster toertocht en vervolgens de verenigings sloepenwedstrijden op 11
en 12 juni, waar de WVA zijn mannetje/vrouwtje uiteraard weer zal staan.
Een week later zijn de zeildagen voor mensen met een beperking. Cor Walrave heeft
het op zich genomen een en ander te organiseren en de mensen die hiervoor nodig
zijn te benaderen.
Ook kunt u nog informatie lezen over de 4-haven wedstrijd en open
clubkampioenschappen WVA en MWV. Genoeg te doen in juni, dus pak de agenda,
kijk waar uw voorkeur naar uit gaat en noteer de datum.
Via Hannie kregen we nog een stuk over KIKA, een goed doel, dus zeker de moeite
waard om te lezen.
Ik wens u veel lees- en vaarplezier en wilt u ons deelgenoot maken van uw
avonturen, schroom niet om dit te delen met de redactie en zo uw mede-clubleden.
Agnes Dubbeld-Klinkenberg

Het volgende clubblad verschijnt eind juli; copy inleveren voor 14 juli 2011.

Vanuit de Preekstoel
Al weken mooi weer, het watersportseizoen weer begonnen, alle boten of schepen
(althans bijna alle) liggen schoongemaakt en opgepoetst te wachten op enthousiaste
gebruikers, het dijksmagazijn gaat er per dag mooier uitzien, de brug is bijna klaar
voor gebruik, het sanitair spiegelt je tegemoet en toch heb ik geen goed gevoel. Bijna
een gevoel van treurigheid. De oorzaak hiervan is mij bekend, dat is in ieder geval
iets. Vandaag heb ik moeten accepteren dat de Commissaris opleidingen zijn functie
heeft neergelegd. Dat had hij eerder moeten doen, hoor ik een aantal leden denken.
Ook dit zit mij dwars, natuurlijk begrijp ook ik dat het verrekte lastig kan zijn als je
afhankelijk van iemand bent die niet goed functioneert. Hierdoor kan een systeem
waar jaren over gedaan is om de huidige kwaliteit te bereiken onder je handen
afbrokkelen met alle ellende van dien. Toch vind ik dat we vooral voor ogen moeten
houden dat dit ons in principe allemaal kan overkomen. Er zit trouwens ook een
andere kant aan het disfunctioneren van iemand. Als je zoals het huidige bestuur
iemand vol enthousiasme aan zijn taken ziet beginnen en het stagneert door
oorzaken die niet te voorzien en daardoor ook niet te voorkomen waren kan je alleen
maar proberen iemand te ondersteunen middels gesprekken en adviezen.
Vervolgens zie je het weer wat beter gaan en denk je voorzichtig weer positief.
Helaas komt er dan weer een dreun in de privé sfeer en alle vooruitgang is weer
tenietgedaan. Ondanks dat het voor de vereniging problemen kan opleveren voel ik
mij tevens verantwoordelijk voor de mensen achter de verschillende functies. En
omdat het niet gelukt is alle belangen goed te kunnen borgen heb ik geen goed
gevoel vandaag.
Maar gelukkig, er is ook een lichtpunt. Hannie Meskers heeft zich desgevraagd
bereid verklaard de functie van Commissaris opleidingen op zich te nemen en deel te
nemen aan het dagelijks bestuur van onze vereniging. Een ieder zal begrijpen dat
het bestuur hier bijzonder verheugd over is en wij Hannie niet alleen van harte
verwelkomen maar tevens haar alle steun zullen geven om deze functie met veel
plezier te vervullen.
Met deze hoopvolle gebeurtenis wil ik deze preekstoel graag afsluiten en wens
iedereen een geweldig seizoen op zijn of haar gewassen en gepoetste boot (schip).
Koen John.
Voorzitter.

Algemene ledenvergadering van de Watersportvereniging
Amstelmeer d.d. 25 maart 2011
Opening
Voorzitter opent de vergadering 20.12 uur.
Aanwezig 38 stemgerechtigde leden.
Met kennisgeving afwezig: Yvonne&Sil Zijm, Ruud van Kipshagen, Cees Dubbeld,
Jan Bethbeder, Theo Souren, Ruud Koopmans, Sjoerd vd Werf, Kees Hos, Siep vd
Land, Martijn Pijnacker
Mededelingen van het bestuur
Inmiddels aantal nieuwe meerpalen geplaatst. Er zouden nog een aantal palen
verplaatst worden. Verplaatsen wordt gedaan bij het baggeren.
Gemeente heeft gepeild. Komende twee weken uitvoering baggeren.
Brug wordt 26 maart geschilderd en binnen twee weken geplaatst.
Nieuwe slipway nog niet duidelijk waar deze wordt geplaatst. Informatie volgt te zijner
tijd van het bestuur.
Opleidingen; soms stagnatie opgetreden ivm privé omstandigheden commissaris
opleidingen. Er zijn stappen genomen om de gevolgen zo beperkt mogelijk te
houden. Excuses.
Vrijwilligers gestopt in 2011: Ruud Koopmans (wedstrijdcommissie), Anja Boersen
(schoonmaak), Karin Meskers (kantine). Applaus voor de vrijwilligers.
In najaarsvergadering gesproken over inzet vrijwilligers. Suggestie opgepakt; nieuwe
leden uitnodigen voor kennismaking/uitleg. Bestuur heeft 4 maart nieuwe leden
uitgenodigd. Waren ca 6 leden met partner aanwezig. Succesvolle avond.
Beschikbaarheid vrijwilligers; ook vanavond zelfde gezichten aanwezig die al veel
doen. Gaat om het betrekken van ook de leden buiten deze vaste groep.
Kantinebeleid zorgwekkend ivm beschikbare mensen. Mensen kunnen zich
aanmelden.
Notulen najaarsvergadering 15 oktober 2010
Tekstuele opmerkingen: nee
Inhoudelijke opmerkingen: nee
Notulen akkoord.
Jaarverslag 2010
Tekstuele opmerkingen: nee
Inhoudelijk: nee
Keurig jaarverslag.
Financieel 2010
Jaarrekening is door Dave de Groot en Agnes Dubbeld (kascommissie)
gecontroleerd en goedgekeurd.
Geen opmerkingen vanuit de leden over het financiële jaaroverzicht. Bij deze
vastgesteld. Dank aan penningmeester en kascommissie.
Toelichting balans. Doel van de balans: kijken wat voor kapitaal er is en
reserveringen voor de toekomst vastleggen.
Zaken voor de toekomst:

Kantineterras met zonwering (inschatting ca 12000 euro)
Douche en toiletruimte; herindeling ruimte en aanpassing huidige eisen sanitair
(inschatting ca 15000 euro)
Clubgebouw dakbedekking; onderhoud/vervanging (inschatting ca 11000 euro)
Berging voor de optimisten (inschatting ca 3500 euro)
Huidige financiële status: goed.
Vraag vanuit leden; begroting 2011. Is reeds besproken in najaarsvergadering
oktober 2010. Wordt niet gepubliceerd. Begroting is wel op verzoek in te zien bij de
penningmeester.
Bestuur zal voorstel uitwerken noodzakelijke reserveringen voor toekomst.
Dave de Groot brengt mede namens Agnes verslag uit namens de kascommissie.
Controle op de balans, banksaldi. Adviezen ter harte genomen over stookkosten.
Geen onregelmatigheden. Suggestie gedaan: afschrijven goederen op balans,
maken van reserveringen, storten bedragen kantine (tot nu toe in wit envelop).
Kascommissie geeft advies aan de leden om akkoord te geven op de financiële
stukken en bestuur decharge verlenen verantwoordelijkheid afgelopen boekjaar.
Verzoek om vervanger kascommissie ivm vertrek Dave de Groot. Reserve Kees
Boersen zal het overnemen. Op zoek naar nieuw lid als reserve.
Activiteiten- en wedstrijdkalender 2011
Let op! Er zijn wat wijzigingen in de wedstrijdkalender. Niet volledig in clubblad. Naar
een ieder gemaild. Wordt opnieuw geplaatst in volgend clubblad.
Met name sloepwedstrijden zijn een weekend verschoven.
Voorstel aan het einde van het seizoen niet op zondag, maar op dinsdagavond half
uur eerder starten, om te voorkomen dat de boten in donker binnenlopen. Tegen die
tijd wordt duidelijk gecommuniceerd als de tijden of dag veranderen.
SW vergadering in combinatie met uitleg wedstrijdreglement? Vorig jaar weinig
animo. Bedoeling SW vergadering om boten dichter bij elkaar te brengen. Niet
aanwezigen krijgen SW volgens boekje. In principe 28 april plannen. Secretaris
inventariseert animo onder leden.
2 tot en met 7 mei schilderen dijkmagazijn. Schilders (vrijwilligers) kunnen zich
aanmelden bij Jos Halsema. Aanmelding: Cees Dubbeld, Sjaak Meskers.
Verkiezing penningmeester
Termijn 3 jaar van Jos vd Land zit er op. Penningmeester heeft aangegeven nog een
periode van 3 jaar te willen invullen. Bij deze gekozen. Vastgesteld.
Rondvraag
Dank aan alle vrijwilligers, aanwezige leden van afgelopen jaar en komend jaar.
Kees Boersen: judo vereniging in de omgeving laat voorbeeld zien dat er een risico is
dat bestuur/penningmeester financiële fraude van vereniging. Verzoek aan bestuur
om dit risico voor de toekomst te voorkomen, te borgen.
Cor Walrave: uitgenodigd door sportservice voor twee dagen “zeilen met beperking”.
Bestuur en aanwezigen leden zijn akkoord en zeer blij met de inzet van Cor.
Peter Verschoor: Gebreken in coördinatie opleidingen heeft onder andere invloed op
betalingen van leden voor opleidingen en heeft tot ergernis geleid onder leden.
Acties om het recht te trekken lopen. Wordt op korte termijn rechtgezet. Naar de zin
van Peter onvoldoende door bestuur opgepakt. Aandachtspunt voor toekomst.
Stephan brengt excuus uit en belooft beterschap.

Dave de Groot; vraagt of er nog speciaal gereedschappen nodig zijn voor werkdag
26 maart.
Florien Klok: Waarom zo vroeg de werkdag?
Lammert de Haan: Haven uitbaggeren zo snel mogelijk in verband met vollopen
haven met boten.
Tijd voor een nieuwe microfoon?
Wichert: stelt voor nieuwe versterker, zodat er weer goed muziek gedraaid kan
worden, met goede microfoon. Bestuur pakt het actiepunt op.
Zeilen voor KIKA
Toelichting door Hannie Meskers. Wedstrijd “driehoek op de Noordzee”.
Sponsoractie aan verbonden voor KIKA.
Informatie op zeilersforum. Twee broers (Erik en Dolf Snel), nav nichtje (genezen van
Leukemie). In juni zeilen zij “driehoek op de Noordzee. Sponsoractie: elke zeemijl
een donatie. Donatiekaartjes meegenomen. Weer inleveren bij Hannie.
KIKA Kinder Kanker Vrij;
www.sailingforkika.nl
Voorzitter sluit 21.16 uur de vergadering

GEZOCHT ONDERSTEUNING SCHOONMAAK CLUBHUIS
Tijdens de werkdag is het clubhuis weer goed onder handen genomen. Maar zoals
bekend is het belangrijk om dit bij te houden en niet af te laten hangen van 2 dagen
in het jaar. Gerrit van Gijsel draagt zijn steentje hier al aan bij. Maar we zijn op zoek
naar ondersteuning bij de schoonmaak werkzaamheden. Wie o wie is bereid en
beschikbaar om een paar uurtjes in de week het clubhuis schoon te maken. Reacties
graag naar onze voorzitter, Koen John.

PINKSTERTOERTOCHT
Deze staat gewoon op de agenda, maar het is niet duidelijk of er voldoende
deelnemers zullen zijn. Zoals in eerdere jaren al meer gedaan is wordt een en ander
door de deelnemers zelf georganiseerd.
Dus alle belangstellende
motorbootvaarders en ook kajuitbootzeilers vrijdagavond 10 juni verzamelen in het
clubhuis waar zal worden besloten wat het reisdoel zal zijn. Maandag 13 juni komt
iedereen weer hier terug.

WVAmstelmeer biedt per opbod te koop aan:

Optimist nummer3.
Bieden is mogelijk vanaf 450 euro.Stuur uw bod, in een
gesloten envelop, op naar:
Secretaris WVAmstelmeer
Annemarie Pijnacker
Rijksweg 79
1787 PK Julianadorp
Nadere informatie over de optimist is op te vragen bij
Commissaris Materiaal Gerard Alleman (0224-215216)

Te koop: Sailmaster 22 Daysailer
Wij (Ruud Beers en Wendy Dubbeld) bieden onze
kajuitzeilboot te koop aan. Het is een Sailmaster 22
Daysailer. Een boot die lekker zeilt, vier slaapplaatsen
heeft en een ruime kuip waar je met 6 mensen in kunt
zitten. Vorig jaar hebben we de polyester romp
geschuurd en van nieuwe donkergroene DD coating en
donkerrode antifauling voorzien. Verder is het houtwerk
opnieuw gelakt en is de stoffering in de kajuit
vernieuwd. Grootzeil, genua, stormfok, zomertent,
wintertent, anker, reserve anker en stootwillen zijn
inbegrepen. Uitgerust met een maststrijkinstallatie.
De vraagprijs is € 2.950,-. Eventueel hebben we tegen
een meerprijs een 2 jaar oude Yamaha Four Stroke
4PK motor beschikbaar.
Mocht je interesse hebben, dan kun je ons bereiken via
telefoonnummer
06-10522344
of
emailadres w.dubbeld@xs4all.nl.

Beste allemaal,
In februari jl. kwam ik onderstaand bericht/actie tegen op het zeilersforum. Het deed
mij wel wat. Er ontstond email verkeer tussen Erik Snel en mij. Eigenlijk wilde ik het
bij mezelf houden, maar ging er toch warm voor lopen om een en ander aan een
breder publiek kenbaar te maken. Tijdens de voorjaarsvergadering van onze
watersportvereniging mocht ik, na overleg met onze voorzitter, hiervoor aandacht
vragen. Tevens donatiekaartjes uitgedeeld en van de 25 stuks kreeg ik er direct 11
retour ingevuld en al! De opbrengst was fantastisch!
Dank hiervoor waterliefhebbers!!
Hiernaast volgt een persbericht van Erik Snel.
Met groet, Hannie Meskers.

Zeezeilen voor KiKa
Vanaf 18 juni 2011 vindt de uitdagende Driehoek Noordzee Challenge plaats: een
zware zeezeiltocht van 1100 zeemijlen over de grillige Noordzee. Een konvooi zeilers
vaart in zestien dagen van Den Helder via de Schotse Shetlandeilanden naar
Noorwegen en weer terug naar Den Helder. Erik Snel doet samen met zijn broer Dolf
mee met de Dutch Rose. Niet alleen voor hun eigen plezier, maar ook om de stichting
KiKa te steunen (www.sailing4kika.nl). KiKa werft fondsen voor meer onderzoek naar
kanker bij kinderen. Het doel: kinderen kankervrij.
Zeezeilen is een kwestie van afzien. Voor kinderen die aan kanker lijden heeft afzien een
heel andere betekenis. Als ze de ziekte overleven is het nog maar de vraag hoe de kwaliteit
van hun leven na de kanker uitpakt. ‘Kanker is het ergste wat een kind kan overkomen’, zegt
Erik. Zelf maakte hij mee hoe zijn nicht Tanja als kind kanker kreeg en deze slopende ziekte
overleefde. ‘Als familie sta je zo machteloos. Gelukkig stijgen de overlevingskansen van
kinderen met kanker. Maar daarvoor is veel onderzoek nodig. En onderzoek kost geld. Daar
werkt KiKa aan.’
Aanmonsteren voor het goede doel
Erik besloot zijn deelname aan de Driehoek Noordzee Challenge te combineren met een
actie voor KiKa. ‘Ik heb mijn leven goed voor elkaar en ik wil daar graag iets voor terugdoen.
Daarom wil ik met deze tocht geld ophalen voor meer onderzoek naar kinderkanker.’ Alle
opbrengsten van zijn actie gaan rechtstreeks naar KiKa
(www.kika.nl). Voor zijn actie zet hij allerlei middelen in:
Facebook, Twitter, het Zeilersforum en natuurlijk zijn eigen
site www.sailing4kika.nl. Via deze site kunnen sponsors en
donateurs aanmonsteren voor deze actie.
De actie uitbreiden
Erik is nu op zoek naar donateurs, sponsors en
kwartiermakers. ‘Mensen kunnen de tocht per zeemijl
sponsoren of een bedrag in een keer op de rekening van
KiKa storten. Maar ze kunnen de actie ook overnemen en
uitbreiden. Ik kan in mijn eentje een beperkt aantal mensen
bereiken. Maar als zij op hun beurt andere mensen erbij
betrekken, kunnen we de actie uitbreiden.’ Hij benadert
hiervoor bedrijven die in het kader van maatschappelijk
verantwoord ondernemen bereid zijn goede doelen te ondersteunen. Zijn eigen werkgever,
de IT-dienstverlener Atos Origin, is al aan boord. Via de interne communicatiemiddelen van
het bedrijf gaat Erik zijn 9.000 collega’s benaderen. Ook een aantal andere bedrijven heeft
steun toegezegd. Verder hoopt hij dat andere enthousiaste zeezeilers zijn voorbeeld zullen
volgen. ‘Vaar mee en sponsor daarmee KiKa!’
De tocht
De Driehoek Noordzee Challenge bestaat sinds 1977 en is de meest uitdagende zeilrally van
Nederland. Tijdens deze zestiendaagse tocht zeilt een konvooi van zeezeilers vanuit Den
Helder naar Lerwick op de Shetlandeilanden. Van daaruit zeilen ze naar het Noorse Farsund
en daarna terug naar Den Helder. Alles bij elkaar is de tocht zo’n 1100 zeemijlen lang. De
uitdaging is niet alleen de afstand, maar vooral de barre omstandigheden. Zelfs in de zomer
is het op de noordelijke Noordzee erg koud en kunnen de golven hoog en woest zijn.
Onderweg worden de zeilers steeds gastvrij ontvangen door de deelnemende
zeilverenigingen. Meer informatie over de tocht: http://www.kustzeilers.nl, Driehoek Noordze
Erik Snel
info@sailing4kika.nl

Laser Masters = Oudjes in conditie
Onder die noemer zou je de zeilers kunnen stellen die bij onze vereniging te gast zijn
in het Hemelvaartweekeinde van 2 t/m 5 juni a.s.
Het Open Nederlands Kampioenschap Laser Master wordt dan verzeild op het
Amstelmeer. Sommige leden zullen zich deze groepering nog wel herinneren want 8
jaar geleden waren ze ook al hier voor hun Nederlands Kampioenschap.
Ondergetekende was toen voor het eerst wedstrijdleider van dit kampioenschap en
men heeft mij toen gelijk gevragd om het ook het jaar daarop te doen. Dat heb ik
toen overlegd met het wedstrijdcomitee en zo zijn we met een WVA-team al 8 jaar
betrokken bij dit kampioenschap. 3 jaar vanuit Enkhuizen ten noorden van de
Lelystad dijk en 4 jaar op de Gouwzee vanuit Monnikendam tot volle tevredenheid
van de klasse organisatie en vandaar dat we ze dit jaar nog eens op het Amstelmeer
zien zeilen.
Laser Masters zijn verdeeld in de volgende groepen:
Apprentice
35 - 45 jaar
Master
45 - 55 jaar
Grand Master
55 - 65 jaar
Great Grand Master
65 en ouder
De Laser is een een-persoons zeilboot met één zeil en is een zogenaamde
international klasse dwz hij wordt over de hele wereld gezeild in grote getale en is
ook een olympische klasse dat wil zeggen dat er ook op de Olympische Spelen wordt
gezeild door de mannen in de Laser standaard en de Laser radial door de vrouwen
(Het verschil schuilt in het zeiloppervlak)

Het zeilen van deze boten vergt een tiptop conditie en de zeilers betrachten dan ook

een gematigde levenswijze.
De verwachting is dat er zo’n 80 deelnemers uit een zestal europese landen de weg
naar De Haukes zullen vinden, zij komen veelal met caravans en campers en
enkelen met een tent.
Wij gaan met onze WVA medewerkers ons best doen om hier een goed
kampioenschap te organiseren. Op zaterdagavond 4 juni wordt het captansdiner
geserveerd voor deelnemers met partner en medewerkers en daarvoor wordt er voor
de kantine een grote tent opgezet om iedereen een plaats te bieden.
De organisatie kan nog wel een paar leden gebruiken die zich logistiek verdienstlijk
willen maken.
Wilt u meehelpen om onze vereniging als goed gastheer te presenteren geef u dan
op, dat kan bij mij, bij voorbaat dank,
Theo Souren
Wedstrijdleider
tljsouren@quicknet.nl
mobiel 06-15256257
PS.
Alle leden/ligplaatshouders worden verzocht tijdens dit evenement niet
op de haven te parkeren

Verenigings-sloepwedstrijden 2011
Op 18 en 19 juni 2011 worden de jaarlijkse vereniging sloepwedstrijden gevaren. De
Marine stelt de sloepen dat weekend ter beschikking aan de Marine
Watersportvereniging. De verenigingen in de noordkop varen in dit weekend
wedstrijden. Voor de WVA
zijn
3
zeilsloepen
gereserveerd! 1e sloep
wordt gevaren door het
vrouwenteam van de WVA
met als schipper Cor
Walraven. De 2e sloep
wordt gevaren door de
mannen van de WVA
waarbij Sjoerd van der
Werf als schipper optreedt.
Opgeven
voor
deze
wedstrijden kan gedaan
worden bij de secretaris
van de WVA, Gerrit van Lohuizen. Indien je niet het hele weekend kan varen, kun je
jezelf ook opgeven voor alleen de zaterdag of alleen de zondag. Opgeven voor de
wedstrijden bij voorkeur via e-mail. Het mailadres is wedstrijden@wvamstelmeer.nl
De 3e sloep tenslotte wordt bemand door een team samengesteld en onder leiding
van Jaap Wognum.

Havenwedstrijd

21 juni 2011 wordt de Havenwedstrijd gevaren. Deze wedstrijd heeft ieder jaar rond
de langste dag van het jaar plaats. Op deze avond wordt er een wedstrijd gevaren
naar te ronden boeien voor, of in de 4 havens van het Amstelmeer. De te volgen
route bepaalt men zelf. Na iedere boeironding dient men door de start/finishlijn te
varen. Inschrijven voor de wedstrijd kan van te voren via de website,
www.wvamstelmeer.nl of op de avond zelf tussen 18.00 uur en 19.00 uur in
clubgebouw De Aak.
De deelnamekosten zijn:
1 persoons boten € 3,00
Meerpersoons boten € 4,00
Prijsuitreiking is zo spoedig mogelijk na de wedstrijd.

Clubkampioenschappen WV Amstelmeer en Marine Watersport
In het weekend van 2 en 3 juli 2011 worden de WV Amstelmeer
clubkampioenschappen zeilen georganiseerd. Evenals vorig jaar worden de
clubkampioenschappen van de WVA samen met de clubkampioenschappen van de
MWV gehouden. Deelname is mogelijk voor alle typen zeilboten. Er worden in het
weekend 6 wedstrijden verdeeld over 2 dagen gevaren. Zaterdag is de eerste start
om 11.00 uur. De prijsuitreiking is zo spoedig mogelijk na de laatste wedstrijd van het
weekend. Inschrijven het liefst via de website van de vereniging
www.wvamstelmeer.nl De kosten voor deelname zijn:
Bij voorinschrijving:
1persoons boten € 9,50 per boot
Meerpersoons boten € 12,00 per boot
Inschrijving op vrijdagavond of zaterdagmorgen:
Kosten:
1 persoons boten € 12,00 per boot
Meerpersoons boten € 14,50 per boot.

Combi Zuiderzee jeugdwedsrijden
Op 9 en 10 juli 2011 worden de Combi Zuiderzee jeugdzeilwedstrijden op het
Amstelmeer gezeild. In de combi vaart de jeugd van diverse verenigingen in Noord
Holland zeilwedsrijden tegen elkaar. Wedstrijden worden gedurende het zeilseizoen
gevaren in Hoorn, Uitgeest, Enkhuizen en het Amstelmeer. Helaas is op dit moment
geen verdere informatie beschikbaar. Bijzonderheden worden via de wedsite van de
Combi, www.combizuiderzee.nl of via de website van wv Amstelmeer,
www.wvamstelmeer.nl bekend gemaakt.

Even voorstellen :

Commissie Haven en Benodigdheden……..

Al jaren lang ben ik een bekend gezicht
binnen de vereniging en nu krijg ik de
gelegenheid om iets meer over mijzelf te
vertellen.
Mijn naam is Jos Halsema en ik ben
geboren in de Wieringermeer. Afgelopen
januari heb ik de magische leeftijd van 40
jaar mogen bereiken. Ik woon in Den
Helder, ben getrouwd en ben vader van
drie zoons. Sinds drie jaar werk ik met veel
plezier als timmerman bij Schilderwerken
Den Helder. Daarvoor heb ik circa tien jaar
gewerkt bij Gerard Schalkwijk (Tegon
Timmerfabriek).
Zo’n 20 jaar terug ben ik via via terecht
gekomen bij de vereniging. Zo raakte ik
enthousiast van WVAmstelmeer en ben ik
als mede-instructeur betrokken geraakt bij
het Optimisten Jeugdzeilen.
Door
omstandigheden heb ik deze functie een aantal jaren niet uitgevoerd. Gelukkig
kreeg ik zo’n vijf jaar geleden de mogelijkheid om weer terug te komen bij de JZ en
doe dit met veel plezier. Dit jaar krijg ik zelfs de kans om mijn zoon les te geven, die
door mijn enthousiasme een even grote waterliefhebber in de dop is.
Een jaar geleden ben ik door het bestuur gestrikt voor het vervullen van de
bestuursfunctie van Commissie Haven en Benodigdheden. Op deze manier ben ik
nog intenser bij de WVA betrokken en leer ik de vereniging ook nog via een andere
kant kennen. Ik ben blij dat we binnen onze vereniging een grote groep trouwe
medewerkers hebben waarop ik aanspraak kan maken voor het helpen bij de
klussen. Uiteraard begrijpt u wel dat deze groep trouwe leden aangevuld moeten
worden met nieuwe leden. Ik hoop dan ook dat nieuwe leden niet schromen om met
onze vereniging goed in contact te komen en hun handen uit de mouwen willen
steken. Vele handen maken tenslotte licht werk.
Naast de Watersportvereniging ben ik ook nog Garde Officier van
Carnavalsvereniging De Krabbetukkers in Den Helder. U begrijpt het al zo is mijn
hele jaar gevuld met het verenigingsleven. In de winter stort ik mij op het
carnavalsgedruis bij De Krabbetukkers en in het zomerseizoen leef ik mij uit bij de
WVA.
Op naar een mooi nieuw vaarseizoen en vele helpende handjes.

Koninginnedag 2011, Wedstrijd-Optimist gedoopt
De Koninginnerace viel in het water, of beter gezegd is overgewaaid. Een straffe
oostenwind van 5 tot 6 Beaufort en daarbij uitschieters tot voorbij 30 knopen was de
reden om de wedstrijd niet door te laten gaan. Een magere start van het seizoen.
Toch konden we nog wel een klein evenementje optuigen om ons zeilseizoen
officieel te openen: De doop van de wedstrijdoptimist.
Waarom een wedstrijdoptimist? Welnu, onze vereniging voert een actief beleid om
de jeugd aan het zeilen te krijgen en ze vooral ook aan het zeilen te houden. Dan
moet je ook iets bieden. Twee jaar geleden hebben we een drietal Splashes gekocht
voor de iets oudere jeugdzeilers. En daar wordt al aardig mee gevaren in de serie
Combi Zuiderzee Jeugdwedstrijden. De jongere zeilertjes varen mee in Optimisten,
maar omdat onze les-opti’s geen “gemeten” boten zijn kunnen ze alleen varen in de
C-klasse. Degenen die daar goed in zijn mogen naar de B- en zelfs A-klasse.
Daarvoor moet de boot wel een echte toegelaten wedstrijdboot zijn. Er zijn binnen de
vereniging een paar talentjes; nog net niet op Olympisch nivo à la Lobke of Marcelien
maar wat niet is kan nog komen! Vandaar dat het bestuur heeft besloten een
wedstrijdboot aan te schaffen. En onze huisbankier Rabobank was ook enthousiast
en hielp daarin mee door de boot fors te sponsoren.
De boot is er dus, met alles erop en eraan. Die moet natuurlijk wel een naam hebben
en gedoopt worden. De naam is “RABO 2”. (Een van de eerder genoemde Splashes
heet al RABO 1; natuurlijk ook gesponsord). Na een kort woordje van Koen John,
onze voorzitter, aangevuld met enkele opmerkingen van Theo Souren, drijvende
kracht achter het geheel, werd een van onze aanstormende talentjes uitgenodigd de
boot voor het eerst nat te maken.
De fles champagne (merk Jip &
Janneke) werd overhandigd aan
Evi Sijs en als een volleerd
doopster liet ze het schuimende nat
tegen de boeg van het bootje
kletsen onder het uitspreken van de
bezwerende woorden “ik doop u …
enz, enz,… behouden vaart!”.
Dit seizoen gaan we zien hoe Evi
en onze andere talentjes het eraf
brengen. De wedstrijdenserie van
de Combi Zuiderzee is inmiddels
begonnen. In de Combi Zuiderzee
werken een aantal verenigingen uit
de regio samen. Wisselend worden
op diverse lokaties weekendwedstrijden gevaren. 9 en 10 Juli zijn wij aan de beurt;
het evenement wordt dan door de WVA op ons ideale wedstrijdwater georganiseerd.

Wanneer je dit leest de zomer al lijkt te zijn
begonnen
De kop van het wedstrijdzeilen al af is
Andele – en anderen – de eerste oversteek
naar Engeland hebben gemaakt
Hij zich wel eens lekkerder heeft gevoeld
dan tijdens deze reis
Gerard S. single handed naar Noorwegen
zeilde
De redactie nu wel eens een reisverslag
verwacht te krijgen
Erik de J. met zijn zelfgebouwde schip nu chartert in Alaska
We misschien nog even moeten wachten op het baggeren van de haven
Diverse boten daarom nu een “staanplaats” hebben in plaats van een ligplaats
Jaap W. zeer in zijn nopjes is met zijn nieuwe Hanse
Dit ook geldt voor Hans B. met zijn nieuwe J-80
Wil en Vera motorbootvaarders zijn geworden
De masten en zeilen in Warmenhuizen goed zijn opgeborgen
Zij nu misschien wel naar Kolhorn op vakantie gaan
Een Hurley 800 ligplaats heeft gekozen aan het Wierhoofd
Een “Red Dragon “ ook donkerblauw kan zijn
Het schilderwerk aan het dijkmagazijn inmiddels is afgerond
De foto’s van enkele klussers in dit blad te zien zijn
De Koninginnenrace wegens te harde wind niet is doorgegaan
De zeeverkenners zich hier niets van aantrokken en toch zeilden
Enkele kajuitbootzeilers zich ook niet lieten tegenhouden
Het na afloop toch weer gezellig druk was in De Aak
Het NHD al melding heeft gemaakt van het gehandicaptenzeilen in juni
Ook het NK Laser Master al heel dicht bij komt
Wij elkaar binnenkort op de haven weer treffen

Werkdag 26 maart 2011
Het is al weer even geleden dat de zaterdagochtend na de algemene
ledenvergadering een flinke groep vrijwilligers klaar stond om de benodigde
werkzaamheden aan te pakken waarmee de haven definitief uit zijn winterslaap
wordt gehaald. Omdat het ook vooral een gezellige dag dient te worden bestaat de
eerste actie uit het gezamenlijk koffiedrinken met een bijbehorende versnapering en
het uitwisselen van de laatste nieuwtjes. Als iedereen weer een beetje is bijgepraat
en de koffie is genuttigd worden de verschillende taken benoemd en de aanwezigen
per activiteit ingedeeld. Het valt me op dat hoe er de laatste jaren ook gesproken is
over emancipatie het in hoofdzaak de vrouwen zijn die in het clubhuis achterblijven
om dit vervolgens schoon te maken op een manier waar mijn betovergrootmoeder
zaliger een puntje aan had kunnen zuigen tijdens haar toenmalige “grote
schoonmaak”. Kortom, het clubhuis onderging een metamorfose van bijzondere
aard. En dit was alleen nog maar de binnenkant, aan de buitenzijde waren anderen
(mannen) bezig met de meest verschillende maar o zo noodzakelijke
werkzaamheden. Verder op de kade werd met vereende krachten de nieuwe brug op
blokken gezet om de liggers goed te kunnen schilderen. Weer anderen haalden de
boten uit de winterstalling voor zover dit althans al nuttig was. Halverwege de
ochtend kwamen alle werkers weer samen in de kantine om weer kracht op te doen
bij weer een kopje koffie. Waar zouden we toch zijn zonder koffie? Tegen het eind
van de ochtend waren de meeste geplande werkzaamheden uitgevoerd en
vertrokken zo langzaamaan de meesten weer richting huis.
Deze impressie van de verschillende werkzaamheden heeft natuurlijk niet de intentie
om een verslag genoemd te worden. Los hier van wil ik toch nog wel enige
kanttekeningen plaatsen over de wijze waarop de werkdag verlopen is, er zijn
namelijk een aantal zaken die naar mijn idee makkelijker, veiliger en vooral met meer
voldoening uitgevoerd hadden kunnen worden. Dit heeft echter niets te maken met
de inzet van alle aanwezigen op deze dag, die was geweldig te noemen. Het gaat
hierbij voornamelijk over de voorbereiding van de uit te voeren werkzaamheden,
deze had beter gekund waardoor er geen “wachttijd” nodig was geweest om de
benodigde spullen ter beschikking te krijgen. Het bestuur steekt ten aanzien van de
genoemde voorbereiding dan ook de hand in eigen boezem. Verder werd ook de
vraag gesteld of er wel of niet voor broodjes gezorgd moest worden. De laatste twee
werkdagen is dit niet gebeurd, simpelweg omdat het werk rond de middag klaar was.
Voor de volgende werkdag zullen we tijdens het tussentijdse koffie drinken met
elkaar overleggen of en hoeveel mensen er nog doorgaan en daar dan een lunch op
afstemmen. Kortom, deze dag merken we als bestuur aan als een leermoment!
Er van uitgaande dat het de volgende werkdag dan ook beter georganiseerd zal zijn,
ga ik er tevens van uit dat wij tot die tijd allemaal van onze haven en accommodatie
zullen genieten. Met dank aan alle vrijwilligers!
Koen John.

INTERVIEW
De tijd gaat sneller dan ik graag zou willen. Ondanks dat ik niet meer – betaald –
werk, heb ik het toch elke dag druk. Maar hoofdzakelijk met leuke dingen. Zo vind ik
het afnemen van een interview ook “een leuk ding”. Zoals we voorheen een niet te
doorgronden systeem hadden om iemand te selecteren voor een interview zo blijft
het ook nu elke keer weer een verrassing wie je aantreft in een volgend clubblad.
Deze keer moest het snel gaan. De afspraak was ook snel gemaakt, want de
kandidaat zou de volgende dag naar huis gaan. Normaal gesproken is dit niet een
probleem, want meestal ga ik naar de te interviewen persoon toe. Nu zou dat een
probleem worden. Niet dat ik opzie tegen een stukje rijden, maar naar
Wermelskirchen in Duitsland werd me te gortig. Ik heb even gegoogled en zie daar:
Ga via Utrecht – Arnhem – Oberhausen – Keulen – dan richting Dortmund en dan
nog ongeveer 20 kilometer. Bij elkaar 328 kilometer vanuit Schagen. Dan te
bedenken dat hij het op Wieringen en speciaal in De Haukes zo leuk vindt, de
mensen zo vriendelijk zijn en nog zo veel meer. We hebben het hier over Thomas
Prinz. Veel mensen zullen hem niet meteen kennen, maar hij is al ruim 13 jaar lid en
ligt met zijn zeilboot – een Winner 950 met de naam SWAY - aan de Postbootsteiger.
Zo toog ik na de redactievergadering naar de Postbootsteiger, waar Thomas mij
ontving met de mededeling: “Wil je wat drinken? Ik heb alleen geen bier meer”. Een
Duitser en dan geen bier meer?? Dit heb ik nog nooit gehoord. Afijn, we beginnen,
want voor je het weet is de dag weer voorbij.
Wie is Thomas Prinz?
“Ik ben geboren op 4 mei
1958 in Remscheid, een
plaats ongeveer 20 kilometer
verwijderd
van
Keulen.
Remscheid ligt aan “Die
schöne Rhein”. Ik heb een 10
jaar oudere broer. Mijn vader
en moeder zijn beiden 86 jaar
en mogen zich nog in een
goede
gezondheid
verheugen. Zij wonen ook in
Remscheid. Mijn vader werkte
bij de Gemeente en had daar
het
beheer
over
de
sportfaciliteiten,
zoals
de
sporthallen en sportvelden.
Mijn moeder, ook in dienst
van
de
Gemeente,
assisteerde hem daar bij. Ik
ben in Wermelskirchen op
school geweest. 8 jaar op de
lagere school en daarna, toen
ik 14 jaar was , naar de
Vakschool voor Metaal en

Techniek, dit is een driejarige opleiding. Na deze school heb ik nog 3 jaar een
opleiding gevolgd voor radio en tv-techniek. Toen ik 20 jaar was begon mijn
werkzame leven”.
Hoe was jouw werkzame leven?
“Ik heb kort in de radio en tv-branche gewerkt. Reparatiewerk doen. Daarna kwam ik
te werken bij de Brandweer in Wermelskirchen. Dit betekende 3 jaar studie incl. 1
jaar in een ziekenhuis op diverse afdelingen, zoals intensive care en een ambulance
opleiding. Daarna volgde nog een opleiding van driekwart jaar bij het
Brandweerinstituut in Münster voordat ik Meester Brandwacht was. Al met al heb ik
30 jaar bij de Brandweer in Wermelskirchen gewerkt. Ik was inmiddels 2 e chef
geworden. Officieel gaat een brandweerman met 60 jaar met pensioen. Via een
speciale regeling kon ik stoppen toen ik 50 jaar was. Het werk is mentaal en
psychisch dermate zwaar en gevaarlijk met elke dag veel leed en narigheid, dat ik
besloot te stoppen. In het begin van mijn carrière zijn 2 collega’s bij een brand
omgekomen. Zo drink je met elkaar een biertje en zo zijn ze er niet meer. Dit ben ik
in die 30 jaar nooit vergeten.
In die tussentijd is er privé natuurlijk ook wel het een en ander gebeurd. Ik ontmoette
mijn vrouw Suzanne voor de eerste keer toen ik 15 jaar was. Op het voetbalveld. Zij
was er met vriendinnen “jongens kijken”. Zij werd mijn grote en enige liefde. Toen ik
20 jaar was hebben we ons eerste huisje in Wermelskirchen gekocht. Wij zijn op 119-1981 getrouwd. Onze oudste dochter , die nu 25 jaar is en bijna klaar is met haar
studie; lerarenopleiding voor Duits, biologie en techniek, is in het eerste huis
geboren. Onze jongste dochter, nu 20 jaar en gaat binnenkort medische
wetenschappen studeren, is in het grotere huis geboren wat we later gekocht hebben
en waar we nu nog steeds wonen.
Suzanne werkt full time bij het Ministerie van Financiën en kan nog niet stoppen”.
Lees je het clubblad?
“Ja zeker”, klinkt het volmondig, “alleen duurt het wat langer voordat ik alles begrijp
wat ik lees. Ik verheug me elke keer weer op de komst van een nieuw clubblad. Mijn
vrouw Suzanne leest het ook. Ik lees alles en bewaar de bladen zeker een jaar”.
Hoe is jouw watersportverleden?
“Ik heb kennis gemaakt met de watersport op het eiland Fehmarn aan de Oostzee,
daar hebben Suzanne en ik zeilen geleerd in een open zeilboot op zee. Dit zeilen in
een open boot op zee heeft ons enthousiast gemaakt voor de watersport. Ons eerste
bootje - een kleine zeiljol - kochten we in ongeveer 1979, maar zeilen op
binnenwater vonden we niets. In de krant gingen we op zoek naar een andere boot
en wat denk je? We vonden een zomerhuisje in Dirkshorn !! Volgens onze dokter
was dit goed voor onze jongste dochter: frisse zeelucht.
Tijdens een van onze vakanties in Dirkshorn gingen we een rondje rijden door de
noordkop en kwamen we in De Haukes terecht. De omgeving en de mensen
bevielen ons en we zeiden allebei als we hier nu eens een bootje konden hebben. In
1998 kwamen we met een 5.7 meter lange kajuitzeilboot aan het Wierhoofd nr. 3 te
liggen. Vanaf dat moment is het ons goed bevallen in De Haukes. Overigens: het
zomerhuisje in Dirkshorn hebben we nog steeds, maar het wordt alleen door de
familie gebruikt. Onze boot werd bij nader inzien te klein, bovendien vroeg de boot
veel onderhoud. We wilden wel een grotere en gingen op zoek. Zo kwamen we

terecht bij Woort in Den Helder die wel een van der Stadt ontwerp wilde bouwen.
Ook zijn we bij Van der Stadt in Zaandam geweest en hebben over een boot
gesproken. Tijdens dit gesprek kwam de prospectus van de Winner- werf op tafel. Na
afloop zijn we linea recta naar Enkhuizen gereden, waar de Winner-werf is. Dick Rus,
de toenmalige eigenaar van de werf gaf ons de sleutels van zijn demoschip om te
bekijken, maar hij wilde dit schip nog niet aan ons verkopen. We waren er wel al van
overtuigd dat we een Winner 9.50 wilden en gingen verder zoeken. Een aantal
maanden later kwamen we weer voor toiletbezoek en koffie in Enkhuizen terecht,
waar net een Winner 9.50 van 5 jaar oud door een 70-jarige Belgische eigenaar
wegens gezondheidsproblemen te koop werd aangeboden. Om een lang verhaal kort
te maken. Dit schip hebben we gekocht en heb ik toen met een vriend over zee van
Nieuwpoort naar De Haukes gevaren. Omdat het lang rijden is en we zo optimaal
mogelijk gebruik willen maken van ons schip varen we veel op het IJsselmeer en de
Noordzee tot Belgie aan toe”.
Heb je nog andere hobby’s ?
“Nee, mijn hobby is watersport, ik heb wel een grote tuin bij mijn huis, maar dit is niet
direct een hobby. In de winter verlang ik al weer snel naar mijn boot, die dan bij Dozy
in Den Helder op de wal staat. 3 jaar geleden ben ik met vrienden naar de Cariben
gezeild. Maar zo’n grote oversteek zou ik voor mijn plezier niet nog eens willen
maken. Hoewel naar Engeland varen wel een optie is. Wat Suzanne en ik wel doen
is het theater bezoeken voor een opera. We zijn pas nog in Dresden geweest voor
opera-bezoek. Prachtig!”.
Ben je een zomer- of wintermens?
Vol overtuiging zegt Thomas: “Een zomermens. De winter vind ik alleen uit te houden
in de sauna, die ik achter in de tuin in mijn tuinhuisje heb. Na Nieuwjaar begin ik al
weer naar de zomer te verlangen”.
Wat vind je van het niet doorgaan van het Wieringerrandmeer?
“Ik weet er niet zo veel van, volg het ook niet, maar begrijp best dat er voor- en
tegenstanders zijn. Zoals het nu is, is het goed, Wieringen moet Wieringen blijven.
Het moet niet te commercieel worden. Het Wieringer landschap is karakteristiek en
dat moet zo blijven”.
Na afloop van ons gesprek is de avond al flink gevorderd. We drinken nog een
glaasje en het geklots van de golven op de kont van de boot en de gierende wind
maakt ons slaperig.
We nemen er “nag ientje toe den” voordat we om 23.00 afscheid nemen.
Cees Dubbeld

AGENDA 2011
2 t/m 5 juni
10 t/m 13 juni
17 en 18 juni
18 juni
18 en 19 juni
21 juni
24 en 25 juni
2 en 3 juli
9 en 10 juli

ONK Laser Masters
Pinkstertoertocht
Marsdiep Offshore Race 2011
*)
Rabo Fiets Sponsortocht
*)
Verenigings sloepenwedstrijden
Havenwedstrijd
Zeilen voor mensen met een beperking
Open Clubkampioenschappen WVA en MWV
Combi Zuiderzee Jeugdwedstrijden

26 en 27 augustus
3 en 4 september
9 t/m 11 september
17 en 18 september
25 september

24 uurs Medemblik
Sluitingswedstrijden Marsdiep
ONK Sharpie
Centaurwedstrijden MWV-WVA
Palingrace

28 oktober
29 oktober
5 november

Najaarsvergadering
Werkdag
Mosselavond

*)
*)

*) Organisatie niet door WVA

