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De dagen lijken altijd te kort en de tijd sneller te gaan als we willen, want de gemiddelde
watersporter is, als dit clubblad u bereikt, al weer uitgevaren. Er zijn natuurlijk altijd enkele
die-hards onder ons die doorvaren met hun boot, of zoals uit het interview blijkt, wachten op
ijs voor het ijszeilen, om maar in de mood te blijven.
Zelf houd ik erg van de seizoenen, dus afwisselend weer. Dat is deze zomer niet helemaal
gelukt en mede daardoor ben ik nog een aantal dagen naar de Baai van Kotor geweest in
Montenegro. Het was daar erg warm, maar wel met een lekker windje. Prachtig water, mooi
zeilweer en weinig boten. Om toch de watergewenning wat te houden is er natuurlijk
gezwommen, maar natuurlijk ook een dagje excursie in de baai op een boot.
We zijn hiermee ook grotten ingevaren waar vroeger de onderzeeboten werden geparkeerd
en boven water konden komen zonder gezien te worden. Ik kreeg hierbij toch wel James
Bond achtige ideeen. Zo was er deze zomer toch wat afwisseling in het weer.
Wat is er zoal te lezen in dit clubblad. In vanuit de preekstoel heeft onze voorzitter zijn
gedachten op een zeer beschouwelijke manier aan het papier toevertrouwd.
De uitnodiging voor de najaarsvergadering op vrijdag 28 oktober a.s., waarin weer de nodige
knopen moeten worden doorgehakt, zoals o.a. contributievaststelling, wedstrijdkalender,
gebruik/uitleen van boten. Wilt u daarover meebeslissen is het zaak om er bij te zijn. Nieuw
is, dat na de sluiting van de vergadering, de prijsuitreiking van de jaarprijzen plaatsvindt.
Laten we hopen dat diegenen die een prijs krijgen hierbij aanwezig kunnen zijn.
Verder nog verslagen van het ONK Sharpie, de Centaurwedstrijden MWV-WVA en
Palingrace en onze huistekenaar heeft ons weer verwend met een mooie prent.
Ook is er een stukje over de KIKA opbrengst, waar Hannie Meskers zich bij onze vereniging
voor heeft ingespannen.
Er is ook weer moeite gedaan voor een interview, deze keer met een wat jonger lid van onze
vereniging en we hopen deze trend nog even voort te kunnen zetten.
Een van onze leden heeft een verslag ingestuurd van een rondje NH met zijn J22. We zijn
altijd blij met copij van onze leden en hopen dat dit wat meer zal gebeuren in de toekomst.
In ons vorige clubblad konden we de geslaagden van JZ1 helaas niet vermelden, omdat de
info ons niet op tijd heeft bereikt. We hopen dat in dit blad goed te maken, want het is
natuurlijk de moeite van het vermelden waard als je bent geslaagd voor JZ1.
Op 29 oktober a.s. kunnen we ons allemaal weer in het zweet werken op de werkdag, waar
de haven winterklaar wordt gemaakt.
Vervolgens de eerste activiteit in het winterprogramma, de mosselenavond. Hierover staat
een wervend stukje in dit clubblad, want het zou zo leuk zijn als we dit jaar weer eens met
een volle bak (ong. 40 personen) de mosselen en vis naar binnen kunnen werken. Jan en
Libbe hebben er zin in, dus kijk in uw agenda en meldt u aan.
Wat u misschien zult missen is de rubriek “even voorstellen”, maar we komen hier in het
volgende clubblad op terug.
Agnes Dubbeld-Klinkenberg

__________________________________________________________________________
Het volgende clubblad verschijnt half december, copy inleveren voor 1-12-2011

Vanuit de Preekstoel
We zitten alweer in de nadagen van het seizoen 2011 waarbij we kunnen
concluderen dat het met prachtig weer begon, gevolgd door een zomer om snel te
vergeten en afgesloten met een weekje temperaturen zoals in geen honderd jaar zijn
gemeten. Korter valt het naar mijn idee niet samen te vatten. Dit betekent natuurlijk
niet dat we allemaal een slecht vaarseizoen, of een verregende vakantie achter de
rug hebben. Daarvoor was het weer te wisselvallig en de weersbeleving te divers,
gelukkig maar. Helaas ben ik de laatste maanden door privé omstandigheden vrijwel
niet in de gelegenheid geweest om mijn gezicht op de haven te laten zien. Tijdens de
komende algemene ledenvergadering kom ik daar overigens nog uitgebreid op terug.
Toch heb ik, weliswaar op de achtergrond, wel de verschillende ontwikkelingen van
de diverse activiteiten kunnen volgen. Terugkijkend op de door de vereniging
georganiseerde evenementen kan ik dan ook constateren dat de eerder genoemde
weersomstandigheden niet al te veel invloed hebben gehad en dat dankzij de inzet
van de vele enthousiaste vrijwilligers alles goed verlopen is. Echter, en hier heb ik
lang over nagedacht of ik dit nu wel of niet zou moeten vermelden, zie ik ook een
andere ontwikkeling ontstaan welke absoluut aandacht verdient bij een ieder die de
vereniging een warm hart toedraagt en volgens mij zijn dat alle leden. Hierbij doel ik
op de irritaties welke ontstaan indien verwachtingen, van welke aard dan ook, niet
worden waargemaakt. Met nadruk wil ik hierbij stellen dat ik hierbij geen mensen in
het bijzonder voor ogen heb maar ik denk dat iedereen zich wel eens heeft gestoord
aan het gedrag van een ander of dat verwachtingen niet werden waargemaakt. De
remedie om dit soort situaties te voorkomen is zowel kinderlijk eenvoudig als
doeltreffend, zeg het! Of met de officiële benaming, communicatie! Dit bestaat uit
twee onderdelen te weten spreken en luisteren, net als bij het marifoon gebruik maar
dan zonder apparaat, waarbij overigens uit de praktijk blijkt luisteren het moeilijkst is.
Mijn advies is dan ook, probeer het eens en respecteer daarbij de ander. De
resultaten zullen verbluffend zijn. Het is natuurlijk zeker niet mijn bedoeling om naar
wie dan ook belerend te willen overkomen en ik ga er dan ook van uit dat een ieder
dit stukje leest, dit met een flinke korrel zout neemt, maar toch!!
In het vertrouwen vele van jullie weer te ontmoeten tijdens de komende
ledenvergadering zie ik de communicatie met belangstelling tegemoet.
Koen John.
Voorzitter.

Najaarsvergadering 2011
Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Najaarsvergadering van de
Watersport Vereniging Amstelmeer op vrijdag 28 oktober 2011 in het clubhuis “De
Aak” in De Haukes. Aanvang 20.00 uur.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Mededelingen van het bestuur
Behandeling van het verslag ALV 25 maart 2011
Vaststellen contributie en andere vergoedingen voor het jaar 2012
Begroting 2012
Presentatie activiteiten winterseizoen
Concept wedstrijdkalender 2012
Verkiezing:
a. commissaris opleidingen (Hannie Meskers heeft zich kandidaat
gesteld)
b. vice voorzitter (Jos van de Land heeft zich kandidaat gesteld)
c. reserve kascommissie (Martijn Pijnacker heeft zich kandidaat gesteld)
9. Gebruik/Uitleen van verenigingsboten door/aan leden
10. Mentoren onderhoud centaurs/optimisten/splashes
11. Rondvraag
12. Sluiting
Let op : Na de sluiting is er prijsuitreiking van de jaarprijzen!
CONCEPT WEDSTRIJD PROGRAMMA 2012
30 APRIL
KONINNINGINNERACE
1 MEI
EERSTE DINSDAGAVOND WEDSTRIJD
26-27 MEI
TROPHY? SCHARREN WEDSTRIJD EN WIKKEN?
9-10 JUNI
VERENIGING SLOEP ZEILEN
15-16 JUNI
ZEILEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
19 JUNI
4 HAVENWEDSTRIJDEN dinsdagavond
23 JUNI
OPENCLUB KAMPIOENSCHAPPEN OPEN BOTEN
24 JUNI
OPENCLUBKAMPIOENSCHAPPEN KAJUITJACHTEN
14 of 15 JULI
FAMILIEDAG
30JUNI-1JULI
OF 7-8 JULI
COMBIZUIDERZEE jEUGDWEDSTRIJDEN
15-16 SEPT.
BURGERMEESTER POSTBOKAAL
7-9 SEPT
ONK VALKENKLASSE
23 SEPT.
PALINGRACE
1ste WEEKEND OKTOBER WEST-WADRACE MET UITWIJK NAAR DE ZONDAG
?
Werkdag

Najaarswerkdag
De tijd is alweer aangebroken om de haven, boten en het clubgebouw winterklaar te maken.
De najaarswerkdag staat gepland op zaterdag 29 oktober a.s. en u bent van harte welkom!
Vele handen, licht werk
Om de hoogte van ons lidmaatschapgeld, liggeld en zeillessen zo laag mogelijk te houden is
het beleid van onze vereniging er op gericht dat veel werk wordt gedaan door onze leden.
Onder het motto “vele handen maken licht werk” nodigen wij u dan ook van harte uit
zaterdag 29 oktober uw steentje bij te dragen aan de vereniging. De werkzaamheden zijn
divers; van het clubhuis schoonmaken, onderhoud aan de lesboten, de steigers
schoonmaken tot het ophalen van de boeien op het Amstelmeer.
We beginnen zaterdag om 9:00 met het gezamenlijk koffie drinken in het clubhuis, waarna
de taken worden verdeeld. Afhankelijk van de snelheid van de uitvoering van
werkzaamheden en het animo onder de leden zorgt het bestuur dat er ook tussen de middag
gezamenlijk
geluncht
kan worden.
Dit
zal
's ochtends om
9.00 uur
besproken/geinventariseerd worden. Graag tot ziens zaterdag 29 oktober!
NB: tijdens de activiteiten op de werkdag is de kraan op de haven niet beschikbaar om boten
van onze leden uit het water te halen.

MOSSELENAVOND
Op zaterdag 5 november a.s. kan er in het clubhuis weer mosselen of slibtong worden
gegeten. Een goed gebruik en een gelegenheid om elkaar buiten het vaarseizoen weer eens
te spreken. Hoewel, met de weersverschuivingen in de seizoenen zou het ook gewoon het
vaarseizoen kunnen zijn.
De mosselen en tong worden door onze eigen Herman de Blijkers, n.l. Jan Meilink en Libbe
Herder, gekookt en gebakken. Vorig jaar hebben Hennie Meilink en Bea Herder de hele
middag nog garnalen gepeld om ons als extraatje een overheerlijk garnalenslaatje voor te
kunnen zetten.
De kosten die er aan deze avond zijn verbonden houden verband met de dagprijs van
mosselen en sliptong. Verder wordt er ook stokbrood en groenvoer bij geserveerd en
natuurlijk de sausjes, waarvan 1 volgens zeer oud familierecept wordt gemaakt en uiteraard
zeer geheim is en blijft.
Wilt u aanschuiven bij een heerlijke maaltijd, geeft u dan zo snel mogelijk op, maar uiterlijk
op 28 oktober, de najaarsvergadering.
Inschrijven kan bij:
Annemarie Pijnacker, tel. 0223-641768, E-mailadres secretaris@wvamstelmeer.nl of bij
Agnes Dubbeld, tel. 0224-296783, E-mailadres redactie@wvamstelmeer.nl
Onder vermelding van het aantal personen en mosselen of vis.

GRAAG TOT 5 NOVEMBER A.S.

Cursus rescue
WVAmstelmeer is van plan om volgend zeilseizoen een cursus rescue te organiseren in
samenwerking met Walter Linden.
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 worden onder meer behandeld: Varen en manoeuvreren met de
volgboot, gebruik en bediening van de buitenboordmotor, hulpverlening aan drenkelingen en
aan een gekenterde boot, het uitzetten van een parcours of baan, het organiseren van- en
het varen met een sleep. Daarnaast in theorie de onderwerpen: reglementen, meteorologie
en volgboten.
Het doornemen van de theorie en volgen praktijkdagen kost 5 dagdelen
De kosten van de docent van deze sponsor zullen gesponsord worden door Boersen
Bliksembeveiliging. De cursist betaalt allen de kosten voor het certificaat (14 euro) en de
syllabus rescue (21 euro) (prijs geldig voor leden van het Watersportverbond).
Geinteresseerden kunnen zich via het inschrijfformulier op de website aanmelden.

Geslaagden JZ1
In het vorige clubblad stond een stukje tekst over de geslaagden voor Jeugdzielen 2 met
daarbij een vrolijke foto. Maar waar waren de geslaagden voor jeugdzeilen 1 dan? Nou die
waren natuurlijk ook geslaagd; ze waren alleen te laat om vermeld te worden in de krant!
Vandaar dus nu een nieuwe poging:
Net als de JZ2 zeilertjes hadden zij te kampen met veel lesuitval vanwege de
weersomstandigheden. En datzelfde weer was de oorzaak dat een aantal kinderen enige
moeite had om het nog leuk te vinden!! Er was wel eens enige overredingskracht nodig om
ze de boot in te krijgen. Uiteindelijk is alles nog goed gekomen.
De volgende kinderen hebben het diploma JZ1 gehaald: Simon Rotgans; Christel
Pothumus; Bram Ploeg; Cas Ruitenberg; Koen de Haan; Sander Wigbout; Richard Marees;
Nanning Glas; Tygo Halsema en Linde Boersen.
Allemaal van Harte Gefeliciteerd en volgend jaar zien we jullie natuurlijk bij de
vervolgopleiding JZ2?!?!

Waarschuwing

walstroom!

Als gebruiker van walstroom heeft u meestal een snoer lopen naar de dichtstbijzijnde
walstroomkast. Dat snoer wordt dan vastgemaakt aan de ringen die aan de walkant
iedere box begrenzen (of losjes door deze ringen gelegd). Prima, daar is niks mis
mee. Maar…. Die ringen bewegen door het geruk en getrek van de daaraan
afgemeerde boten. Daardoor kan het snoer heel gemakkelijk doorschavielen; het is
bijna onvoorstelbaar maar het kan.
Ondergetekende (geen walstroomgebruiker) was bezig z’n bootje stormvast te
leggen aan zo’n ring en kreeg een fikse elektrische schok! Dus kapsel recht omhoog;
vullingen spatten gelijk uit te kiezen; pacemaker ontregeld en een dagenlang
tintelend gevoel in de arm. Maar ik kan er nog om lachen.
Een snoer langs de ring was over een lengte van zeker 10 cm doorgeschavield tot
op het blanke draad. Gelukkig waren de meerlijnen allemaal droog en had ik ook
droge handen. Anders had ik wel wat meer gevoeld en minder gelachen. Maar de
stekker ging er wel uit!
Even serieus; wees er op bedacht dat gedurende het seizoen een snoer best wel wat
te lijden heeft (zeker met de vele wind van dit seizoen) en controleer zo nu en dan of
alles nog goed is. Het bespaart je op z’n minst kortsluiting en / of een uitgeschakelde
koelkast (dus géén koud bier) en anders wel ernstiger ongelukken.
Hans Zijm
Reserve-havenmeester

Verslagje WestWadRace
Afgelopen zaterdag 1 oktober zou de West wad race , georganiseerd door de Kon.
Marine Jacht Club en WV Amstelmeer worden gezeild op het Marsdiep en het
westelijk wadden gebied doch vanwege te weinig tot helemaal geen wind in het
vooruitzicht zag de organisatie zich genoodzaakt deze een dag uit te stellen en op
zondag 2 oktober te zeilen.
De windverwachting gaf de organisatie op zondagmorgen dan ook de moed om de
zeilers om 09.00 uur te starten ter hoogte van het Marine Museum en de god van de
wind Aeyolis was allen goed gezind en men ging vlot van start. Het doel om
gedurende 8 uur zoveel mogelijk mijlen te zeilen was met deze matige wind en de
ons Nieuwediepers bekende stroom een behoorlijke opgave. Adequate
besluitvorming speelt in dit zeilspel een grote rol en de uitslag is dan ook zeer
ongewis.
De wind bleef zoals voorspeld aanwezig en nam in de middag zelf nog toe en ook de
zon liet geen verstek gaan waardoor deze zeilrace als een weldaad werd ervaren na
enkele weken regen.
Genoten werd er met een Hoofdletter.

De uitslag was een kwestie van cijfers achter de komma hetgeen van het evenement
altijd een spannend geheel maakt. De zeilers die hun capaciteiten ten volle tot uiting
hebben gebracht werden dan ook genoteerd in de top 3.
Op de eerste plaats eindigde het zeiljacht “Njord” met schipper Hans Boersen van
de WV Amstelmeer met 31,9 mijl. Tweede werd het zeiljacht ‘Fou Frou “ met
schipper Erik van Wijngaarden van de Marine Watersport Vereniging met 31,14 mijl.
Derde werd het zeiljacht “Bojangles”met schipper Peter Engel van de WV
Amstelmeer met 31,126 mijl
Het organiserend comité kan terugblikken op een geslaagd evenement die eigenlijk,
gezien het aantal zeiljachten in de Helderse Jachthaven op een grotere deelname
moet kunnen rekenen.De organisatie stort na verrekening van prijzen en kosten het
restant aan de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij.
Theo Souren
Uitslagen:
scheepsnaam
Guillerma
Jan van Gent
Mega Mindy
Njord
Gulliver
Bojangles
Sobat
Honderdacht
Frou Frou
Hannah Maria
Blue Peter
Blub
Debbie
Greyhound
je moeder
Rovento
Davey Jones
Saffier

type
contest 35S
Deb 33
Bav 40
J80
Delher 35 CWS
Dheler 31
First 30
Hansen 355
First class 10
Bav 37 cruiser
Dheler 34
Deb 2
Bav 32
Dheler
Jupiter 30
Ro 300 sail
Seamaster 815
Waarschip 740

zeil nr

sw

94
104
BAV 40
90
NED 856
91
D 35
94
D 31
98,5
811 103
91,5
86,5
Bav 37
94,1
93,5
89
Bav 32
100
84
101
NED 7028 99
110
104

finish Tijd

straf

gez.
afstand

ber.
afstand

score

DNS
28

7

31,9

1

31,13
15,3
28,5
31,14

3
10
6
2

30
27,9

4
8

29,8

5

26

9

afgezegd
DNS

DNS
DNS

DNS
afgezegd
DNS

Open Nederlands kampioenschap 12m² Sharpie klasse
Voor het eerst sinds 11 jaar was watersportvereniging Amstelmeer weer eens gastvereniging
voor de 12m² Sharpie klasse. Er waren vanuit de klasse al meerdere verzoeken voor het
varen van een NK op het Amstelmeer geweest. Het kampioenschap voor de 12m² Sharpie
klasse wordt altijd in de maand september gevaren. Eerdere verzoeken zijn toen niet
doorgegaan vanwege het volle programma dat wv Amstelmeer altijd in de maand september
heeft.
Dit jaar waren de zeilers weer eens op het Amstelmeer. Een groep van 26 boten hebben aan
het kampioenschap meegedaan. De zeilers hebben een fantastisch weekend bij ons gehad.
In de aanloop naar het weekend was het compleet herfstweer met veel regen en harde wind.
We zijn dit bijna de hele zomer gewend
geweest.
Het weekend waren er 7 wedstrijden
gepland, 2 op vrijdag, 3 op zaterdag en
2 op zondag. Vrijdag kwam de zon en
er stond een zwak tot matige wind. Met
dit zeilweer was er voor iedereen goed
te zeilen. Zaterdag was de wind wat
sterker van kracht. Zaterdag stond er
een matige wind. Toen was het voor
allen fantastisch zeilweer. Zondag was
de wind toegenomen tot vrij krachtig, in
de loop van de morgen toenemend tot
krachtig. Van te voren was er door het
bestuur van de 12m² Sharpie klasse
aangegeven dat de wind niet boven 22
knopen moest komen. Boven de 22
knopen wind zijn de boten door en
groot aantal zeilers niet meer te houden. Dat dit het geval is, was zondagmorgen aan het
eind van de morgenwedstrijd goed te zien. Vlak voor en vlak na de finish gingen er een
aantal boten om. Het probleem bij de 12m² Sharpie is, dat een omgeslagen boot niet meer
door kan zeilen. Het water in de boot komt gelijk met het omliggende water te staan. De boot
moet in de kraan weer leeg lopen. Door dit probleem waren wij genoodzaakt, de laatste
wedstrijd van de zondag af te lassen.
Het ONK is met grote overmacht gewonnen door het koppel Jan Pieter Braam / Martijn
Cornelissen. Zij wisten van de 6 gezeilde wedstrijden er 4 te winnen. Verder hadden zij een
aftrekwedstrijd met plaats 5 en een meetellende wedstrijd met plaats 5. Het puntentotaal was
9 punten.
De tweede plaats was voor het koppel Patrick van Raalte / Jaimie van Dorst met een eerste
plaats, 2x een tweede plaats, een vierde en een vijfde plaats. Het puntentotaal: 14.
De derde plaats was voor het Duitse koppel Klaus Eisenblaetter / Sven-Ove Baumgartner
met een gezeilde tweede, derde, 2x vierde en een zevende plaats. Het puntentotaal: 21
punten.
Het kampioenschap is mogelijk geworden door de inzet van een grote groep vrijwilligers,
zowel op het water, als ook aan de wal. Alle medewerkers hartelijk dank voor jullie inzet.
Sjoerd van der Werf

Centaur wedstrijden WVA/MWV
In het weekend van17 en 18 september 2011 zijn weer de wedstrijden om de burgemeester
Post schaal gevaren. Het kost het bestuur van WV Amstelmeer ieder jaar veel moeite om
teams bij elkaar te krijgen. Er moeten 7 boten bemand worden. Uiteindelijk, ik heb van Gerrit
van Lohuizen begrepen, is pas vrijdagavond 16 september het laatste team ingeschreven.
Het weer was dit weekend niet zo best. Zaterdag veel regen en koud, zondag iets beter. De
organisatie van dit evenement was dit jaar in handen van de MWV. Voor zaterdag en zondag
stonden er totaal 6 wedstrijden op het programma. De MWV heeft de laatste jaren steeds de
wedstrijden gewonnen. Zij zeilen ten slotte ook regelmatig in de Centaur. Dit jaar was echter
de WVA erg sterk. De teams van de WVA hadden op zaterdag al een voorsprong op de
MWV. De voorsprong wisten zij op zondag vast te houden. Dit betekent dat de burgemeester
Post schaal in ieder geval tot september 2012 in het clubhuis “De Aak” hangt. De resultaten
van dit weekend staan hieronder. Teams van de WVA, van harte gefeliciteerd met dit
resultaat!
MWV Aantal punten:
Zeilnummer Stuurman
1665 1669 Ruud van Leerdam(TO)

Bemanning
Jan Willem Porringa

01
5

02
4

03
4

04
8

05
2

06
10

2408 2402

Suzanne de Graaf

Annemiek van de Broek

7

11

12

11

13

14

2409 2403

Sjef van Opstal

Merijn Dalmaijer

4

9

3

3

5

7

2410 2404

Martien Hoebe

Theo Engel (za)
Gerard Snaphaan (zo)

12

8

9

9

11

11

2411 2405

Gerrit de Graaf

Joost van Wijngaarden

1

3

5

6

4

8

2412 2406

Piet Kramer (zat)
René Reesink (zon)

René Reesink (zat)
Sander Menkveld(zon)

6

2

DNS

12

10

9

2407 2401

Chris Bakker

Tim Bakker

14

14

DNS

13

8

4

49

51

63

62

53

63

WVA Aantal punten:
Zeilnummer Stuurman
2401 2407 Wico Stam (TO)

Bemanning
Rob Verhoef

2402 2408

Cor Walrave

Anja Boersen

8

5

7

2

7

2

2403 2409

Peter Glim

Simon Halfweeg

10

10

8

7

12

5

2404 2410

Peter Verschoor

Nathalie / Jaco

2

7

2

5

3

6

2405 2411

Sjoerd van der Werf

Ilse Oostindiër

11

12

10

10

1

12

2406 2412

Gerrit Lohuizen

Marco Oostindiër

13

13

11

DNF

14

13

1669 1665

Marcel Boersen

9

6

6

4

9

1

01 02 03 04
3
1
1
1

05 06
6
3

56

54

45

44

52

42

Palingrace
Zondag 25 september 2011 is het watersportseizoen van wv Amstelmeer afgesloten
met de traditionele Palingrace. In aanloop naar dit evenement zijn de palingrokers
weer druk geweest met het roeken van de paling. De palingrokers Libbe Herder, Jan
Meiling en Wichert Veling hadden wer voor uitstekend gerookte paling gezorgd,
waarvoor hartelijk dank. Mannen, de paling smaakte prima.
In de aanloop naar dit
weekend werd het
weer steeds beter.
Zondag was dan ook
een
heerlijke
nazomer dag. Helaas
viel de belangstelling
voor de palingrace dit
jaar enigszins tegen.
Voor de motorboten
was er weer een
puzzeltocht op het
water uitgezet. De
zeilers moesten de
ouderwetse ronde om alle wedstrijdboeien op het Amstelmeer varen. De commissie
had bedacht om, vanwege het kunnen varen van een kruisrak, de baan
tegenovergesteld te laten varen. De ronding van de boeien in de volgorde start, 1, 2,
3 4, 5, 6. Deze baan moest 2 ronden gevaren worden. De startlijn was keurig haaks
op de wind gelegd. Wat echter een probleem was, was dat door de windrichting de
startlijn vanaf het startschip in de richting van boei 1 lag. Bovendien lag het pin end in
de buurt van de Geldermans plaat.
Bovenstaande situatie, samen met het tegengesteld varen van de baan gaf nogal
wat verwarring bij de zeilers. Voorheen, toen er nog gestart werd vanaf de starttoren,
was bij een tegengestelde baan de start ook in tegengestelde richting. Een aantal
kajuitzeilers had dit waarschijnlijk nog in gedachten. Dit betekende dat de start nogal
chaotisch was. Een deel startte op de juiste wijze en een deel startte tegengesteld.
Een start is echter altijd tegen de wind in. De volgende keer zal in de
wedstrijdbepalingen van de Paling race de startrichting nog eens extra vermeld
worden.
Bij de start van de Open klasse ging het wel goed. Er deden ook een 4 tal Optimisten
mee. Voor de jongste zeilers was een driehoek baan uitgezet.
Na afloop was er voor iedere deelnemende boot een pond paling. De te winnen
prijzen bestonden ook uit ponden paling, die via een verloting te winnen waren.

Sjoerd van der Werf

Piraten en Meerminnen
Jack Sparrow (Pirates of the Caribean) had al zijn broers en zusters uitgenodigd als
begeleiding bij de terugkomdag op 4 september voor de jeugd die dit jaar JZ 1&2
opleiding en wedstrijdtraining hebben gevolgd.
Ze waren er niet allemaal want een aantal
kinderen had ervoor gekozen om dat weekend
naar de Combi Zuiderzee in Enkhuizen te
gaan. En daar hadden ze gelijk in.
De jeugd die er wel was heeft een leuke dag
gehad. Na het kanonschot mochten ze weg
voor een mega reuze zeiltocht langs alle
uithoeken van het Amstelmeer. Het was geen
wedstrijd, dus zeilertjes die te snel waren
kregen als handicap gewoon een extra bak
water in de boot (en géén hoosvaatje). Zo
bleef de groep aardig bij elkaar. En onderweg

lekker
gooien
smijtwerk
met
waterballonnen.
De
meiden hielden echt
van zwemmen: op
iedere
stopplaats
lagen ze gelijk buiten
de
boot;
meermeerminnen dus.

Na terugkomst in de haven eerst nog een rondje mee met Wout in de snelle
speedboot: kicken!!!! Ondertussen konden de zeiltjes mooi drogen.
En na afloop van alles kwam Hannie nog op de
proppen met een aantal leuke kleine kadootjes voor
de deelnemers en de begeleiding. Een en ander was
door diverse sponsors beschikbaar gesteld.
We kunnen terugzien op een reuze leuke zeildag.
Volgend jaar weer? Ja !!! (Volgens Rick volgende
week alweer ja!)
De familie Sparrow (Wico; Rick; Yvonne; Wout; Rob;
Hans)
En de sponsors:
C.I.V.
Den Helder
Het Nieuwe Werk 115
Postbus 116, 1780 AC Den

Helder

Gevraagd:
Ruud Beers en Wendy Dubbeld zoeken voor hun boot – een Hurley 830, met een
diepgang van 1.40 - nog een stallingstrailer. Aanbiedingen via 0224-213837 of
mobiel 06-10522344.

Cees van S. altijd 220 volt in zijn nieuwe boot wil hebben
Zijn stroomkabel toch echt te kort is
Voordat je gaat varen eerst de stekker moet losmaken
Gerard S. de Fastnet race heeft gevaren
Hij tijdens het eitje bakken een smakker maakte
Bleek toen hij opkrabbelde dat hij een rib gebroken had
Je met recht kunt spreken van een “rib-ei”
Peter E. werd ingehuurd als vervangschipper
Hij in de Oeversesluis probeerde de hond uit te laten
Hij daardoor dwars in de sluis kwam
Je niet in de sluis de genua moet uittrekken
Het weer een super “Sharpie kampioenschap”werd
Ook de WVA-vrijwilligers dit vonden
Sjoerd vd W. koek wilde uitdelen uit zijn nieuw verworven koekdoos
Er een groot pak koffie in bleek te zitten
Wij dus nu allemaal de koek nog tegoed houden
Wico S. soms wat moeilijk uit zijn woorden komt
Dit niet erfelijk is en zanvelf weer dervwijnt
De Palingrace met prachtig weer werd gevaren
Wij volgend jaar meer deelnemers verwachten
De paling weer “verskrikkelluk” lekker was
Wiggert,Jan, Libbe en Andele hiervoor alle hulde verdienen
Cees van S. met zijn boot probeerde vis te stropen
De najaarsvergadering een heel belangrijke wordt
Wij dus op een grote opkomst rekenen
Wij elkaar binnenkort weer gaan zien

Interview
De deadline voor de krant nadert met rasse schreden, mede omdat Hans (de
stylist/krant-in-elkaar-zetter) voor zijn werk en vakantie naar het buitenland gaat.
Maar gelukkig was na het tweede telefoontje een afspraak snel gemaakt.
Vrijdagavond op de haven. Het was goed dat zijn vriendin hem nog even hielp
herinneren aan de afspraak, want daarom kwam Michel Boersen klokslag zeven
uur de haven oprijden. We zitten op onze de boot en direct komen er enkele vragen
naar boven, waarvan de belangrijkste is waarom Michel het varen als werk vaarwel
heeft gezegd. In het interview het antwoord.

Wie is Michel Boersen?
“Ik ben geboren in Oosterland op Wieringen op 24 november 1986, in het huis waar
mijn ouders nu nog wonen en waar ik wil gaan wonen, als het huis mijn ouders te
groot wordt en wat kleiner willen wonen, maar of dat financieel haalbaar wordt is vers
twee.. Mijn vader is Cees Boersen, bij de meeste leden van de WVA wel bekend en
mijn moeder is Janna Boersen-Smit. Ik heb een zus, Lisette, zij is 22 jaar.”
Mijn lagere schooltijd heb ik doorgebracht op de Oosterlanderschool. Een kleine
school met tussen de 80 en 100 leerlingen. Na de lagere school ging ik naar RSG
Wiringherlant in Hippolytushoef (een dependance voor de Wieringers van RSG
Wiringherlant in Wieringerwerf).

Op deze middelbare school deed ik VMBO. Na 2 jaar ging naar het VMBO op het
TOC - Technisch Onderwijs Centrum – afdeling elektrotechniek in Den Helder. Deze
studie heb ik na 2 jaar afgerond. Ik had toen het plan om verder te gaan met MBO
Elektrotechniek. Tijdens de open dag liep ik langs alle lokalen in het gebouw en
kwam langs het Zeevaartlokaal waar een lezing gegeven werd. In twee seconden
was ik om, dit was wat ik wilde, dit ging ik doen, naar de Zeevaartschool in Den
Helder en zo gebeurde het. Het eerste jaar was algemeen, het tweede en derde jaar

heb ik gestudeerd voor werktuigkundige en stuurman en mijn papieren gehaald. Het
vierde jaar was leren en varen. Het derde jaar heb ik overigens overgedaan, omdat ik
had het te druk had met werken bij een loonbedrijf in de tijd dat ik eigenlijk moest
studeren. Het stagejaar was 5 maanden varen, 4 weken thuis en weer 5 maanden
varen.

Hoe is jouw werkzame leven?
“Eigenlijk begon dat al met het stagejaar. Ik vaarde voor JR Shipping in Harlingen op
een containerschip. De reizen waren hoofdzakelijk in de Egeische Zee bij
Griekenland en de Zwarte Zee. Na 3 maanden vaarden we naar Sint Petersburg. In
die tussentijd ging het schip ook nog eens voor een maand naar de werf in Hamburg,
waar het werd “doorgezaagd” en er een stuk van 15 meter werd tussengezet. In de
tweede periode van 5 maanden heb ik hoofdzakelijk in de Oostzee gevaren. Mijn
laatste vaardag was gelijk einde schooltijd. Ik heb mijn papieren door de directeur
van de rederij bij hem thuis laten tekenen en binnen een maand vaarde ik voor JR
Shipping als tweede stuurman. Ik was toen 20 jaar oud. Het kleinste schip waarop ik
gevaren heb was ongeveer 120 meter lang., de grootste 170 meter. Bij elkaar heeft
mijn vaarcarrière 4 jaar geduurd en in die tijd heb ik elk hoekje van Europa wel
gezien,
maar de meeste tijd vaarde ik in de Middellandse Zee en naar de Canarische
eilanden.
Op een bepaald moment moest ik de keuze maken of ik wel wilde blijven varen. De
policy bij JR Shipping was dat de Nederlanders het veld moesten ruimen voor
Russen en Philippino’s.
Na enige tijd heb ik de knoop doorgehakt en ben gestopt met varen.
Inmiddels had ik al een andere baan.
Tijdens mijn vaarperiode had ik een huis gekocht in Hippolytushoef en kreeg ik een
vriendin. Zij heet Lindsey en is een goede vriendin van mijn zus. Sinds een jaar
wonen we samen in Hippolytushoef. Lindsey heeft inmiddels ook haar studie
afgemaakt en werkt als bejaardenverzorgster in Noorderlicht.
Ik werk sinds augustus voor M.V. Ingenieursburo, het bedrijf van Rob Dirven. Ik doe
er onder andere bodemonderzoek in heel Nederland, zoek kabels en leidingen onder
spoorlijnen voordat deze vervangen worden en meet spoorlijnen in”.

Hoe is jouw watersportverleden?
Ik was 5 jaar oud toen ik al met mijn vader ging wedstrijdzeilen op het Amstelmeer in
een Schakel. Hing ik in de trapeze. Omdat ik nog te jong was voor lessen in de
Optimist moest ik wachten tot ik zeven jaar was. Op zondag deed ik dan mee met de
Optimistencompetitie onder leiding van Henk de Koning. Toen ik wat ouder werd heb
ik twee jaar in een Flying Junior gevaren. Met mijn vader deed ik inmiddels ook mee
aan de dinsdagavond wedstrijden. Eerst in de Schakel en later in de Vrijheid. Omdat
ik nog te jong was om bier te drinken, bracht mijn vader mij na de wedstrijd eerst
naar huis en ging dan weer terug naar het clubhuis voor een biertje. Toen ik een jaar
of 14 was heb ik ongeveer 5 jaar zeillessen gegeven in de Optimist. Verder heb ik
wedstrijden gezeild op het IJsselmeer op een Elan 36, later Elan 40,
ben 2 keer naar Noorwegen gezeild en heb de Collin Archer Memorial gevaren,
samen met mijn vader. Voor volgend jaar heb ik mij al aangemeld om les te gaan
geven in een kielboot”.

Lees je het clubblad?
“Voordat ik vaarde las ik het blad van voor tot achter. Tijdens mijn vaarperiode kwam
dat er niet altijd van, maar nu weer wel. Ik vind de tekeningen altijd erg geslaagd. Ik
vind het een prettig blad om te lezen”.

Heb je nog andere hobby’s?
“Nee, buiten het zeilen eigenlijk niet. Als ik al thuis was had ik het druk met werken
bij het loonbedrijf ( Fa. Heiblok ). Al het voorkomende werk met een tractor. Oh ja,
Lindsey heeft een paard, dat ook de nodige aandacht vraagt”.

Ben je een zomer- of wintermens?
Zonder aarzelen antwoordt Michel: “Allebei, ik hou van de zomer, maar dan wel met
temperaturen van 25 of 30 graden plus. Ik hou van de warmte. Of het moet in de
winter erg koud zijn. Kwakkelwinters vind ik niets. Dus veel ijs, want ik hou van
ijszeilen. Trouwens op koud weer kun je je kleden. Bovendien heb ik in Finland wel
temperaturen van –30 C. meegemaakt”.

Wat vind je van het niet doorgaan van het Wieringerrandmeer?
“Doordat ik vaak niet thuis was heb ik er niet zoveel van meegekregen. Het heeft
veel geld gekost en er is niets van gekomen. Veel boeren zijn uitgekocht en daardoor
is de bedrijvigheid op het gebied van akkerbouw en veeteelt afgenomen. Aan de ene
kant is het jammer dat we dus geen water voor de deur krijgen, aan de andere kant
ben ik blij dat het niet doorgaat”.
Na afloop zitten we nog even na te praten en plotseling zegt Michel: “Weet je wel dat
ik al eens eerder geïnterviewd ben? Ik maakte tegen Agnes een jaar of 5 geleden
eens de opmerking dat er altijd volwassenen werden geïnterviewd en geen
jeugdleden. Je weet wel wie er toen het eerste aan de beurt was”. Waarop ik zeg dat
ik het me niet meer kan herinneren (seniorenmomentje) en trouwens wie weet het
nog? Ik wens Michel voor de volgende dag veel succes in de Westwadrace en
bedank hem voor zijn tijd.
Cees Dubbeld
Ps. Inmiddels heb ik vernomen dat de Westwadrace wegens het ontbreken van wind
is uitgesteld.

Ondersteboven
Michelle Blaauw – KNRM
De beroepsvaart wordt soms op navrante wijze geconfronteerd met de
beperkingen van de gebruikte schepen. Moeilijk manoeuvreerbaar zijn, de
bocht te krap genomen, er is weinig voor nodig om te stranden of zelfs te
kapseizen. Weinig water in de Rijn en voor je het weet kom je drie weken
later op je bestemming aan. Dan maar hopen dat je lading daar tegen kan en dat we
worden behoed voor een milieuramp.
Lig-zitten en zit-liggen
Hebt u er wel eens over nagedacht wat er gebeurt als úw schip zou vastlopen of liggend op
een zandbankje moet wachten op hoog water om uw reis te kunnen vervolgen? Weet u wat
er op de loop gaat als u platgeslagen zou worden of zelfs ondersteboven zou komen te
liggen? Er zijn boeiende verhalen over opgetekend. Heel dichtbij door Jaap Kiers (in zijn
boekje Bekentenissen van een zeezeiler), die met zijn Faya Lobi en een jong gezin ligzittend (zijn vrouw zit-liggend) hoog water afwacht op een bankje bij Borkum. Verder weg
door Miles Smeeton, die in zijn boek Eenmaal is genoeg de koprol van zijn zeiljacht Suhaili
beschrijft. Merkwaardig genoeg overleeft de hele bemanning dit avontuur, inclusief de kat.
De poederdoos van mevrouw zit vastgeklemd tussen de spanten en de huid van het schip.
En bij u?
Kijkt u voor de aardigheid eens rond bij u aan boord en stelt u zich voor dat de zwaartekracht
van de andere kant komt. Wat blijft op zijn plaats, waar gaan de accu’s heen? Vliegen de
conservenblikken door de kajuit? Denk eens ondersteboven en pak uw gereedschapskist. Er
zullen misschien wel heel wat uurtjes gemoeid zijn met zorgen dat de boel een beetje
behoorlijk gestouwd staat.
Reddingboot kapseist
Bij de KNRM zullen we niet gauw vergeten wat de Amelander reddingboot Anna Margaretha
overkwam bij een reddingpoging in een vliegende Noordwester storm op 1 november 2006.
De bemanning moest voor een tweede keer een tros zien over te gooien en had wat
materiaal
verspeeld.
De
reservespullen zaten in een bank in
het stuurhuis. Een kapseis met open
stuurhuisdeur legde de prioriteiten
even anders. De bemanning kon
gelukkig het vege lijf redden en
kwam er af met wat schrammen en
veel schrik. Alles was van zijn
plaats. De bemanning grapte dat het
zinnig zou zijn om stroeve strips op
het plafond van het stuurhuis aan te
brengen. Het was een wonder dat er
niet veel meer is misgegaan, maar
onze redders hebben misschien toch
een beschermengeltje op hun
schouder…
Er is aan de hele vloot wel het
nodige aangepast om te zorgen dat er minder aan de haal gaat, mocht het ooit nog eens
gebeuren. In de kajuitbanken staan de opgeslagen materialen nu met sjorbanden vast. En
dat noemen we hier… zeevast!

KIKA
Beste mensen,
De Driehoek Noordzee Challenge is
ondertussen ruimschoots afgelopen en de
laatste donaties zijn binnen. Tijd om het
eindresultaat op een rij te zetten. Dat
resultaat is opgebouwd uit donaties
rechtstreeks bij Kika, via onze website, via
donatie kaartjes die wij ontvangen hebben
inclusief de donaties van de Blue Nose, de
andere boot die Sailing4Kika gesteund
heeft.
Het eindresultaat is: € 4.592,60
Met dit bedrag gaat Kika de zoektocht naar genezing van kanker bij kinderen verder
stimuleren. Om precies te zijn: aan onderzoek waarmee deze centra versneld
therapieën beschikbaar willen maken voor een betere behandeling en genezing van
kinderkanker. Minder pijn en
strijd. En meer genezing en
kwaliteit.
Graag wil ik jullie allen
bedanken voor de gulle
gaven.
Mochten jullie nog willen
kijken
naar
wat
beeldmateriaal, zoek dan op
Youtube naar “Dutch Rose
2011”. Je moet de “ “ ook
intikken, anders vind je het
niet. Daar staat diverse
filmpjes, onder andere van
onze
schitterende
ontmoeting met een groep
dolfijnen.
Met vriendelijke groet,
Erik Snel
Business Development Manager

Met de J22 een rondje Noord-Holland.
Om 07:45 uur ben ik bij De Haukes. Marcel en Camille zijn me weer voor. Ze zijn al
vroeg in het donker met de auto uit Hellevoetsluis vertrokken. We beladen de boot
voor de komende drie dagen. De afgelopen jaren zijn we met de boot buitenom naar
Vlieland en Terschelling geweest. Dit jaar is het plan om een rondje ‘Noord-Holland’
te varen.
De bb-motor brengt ons naar Den Helder.
Daar gaan de zeilen erop en dan over zee
richting IJmuiden. Met hulp van de plotter
nemen we de korte route tussen de kust en
het Fransche Bankje. We zien wat drijven,
het lijkt wel een walvis, en het duurt even
voordat we zien dat het het begin van een
zandleiding is. Zonder boeitje of licht, dus ‘s
nachts moet je hier niet zijn. De wind draait

voortdurend onder de wisselende bewolking.
Op het eind gaat de snelheid omlaag en kan
de paravaan te water. Volgens Camille zit
de meeste vis tussen de havenhoofden van
IJmuiden maar helaas geen vangst. De
Onderweg ziet Marcel een afgebroken
vislijn met drijvertjes. Ik haal nieuwsgierig
het e.e.a. aan dek maar de vondst wordt niet
meer dan een kilo of 15 warboel van
modderig visnet. Om dit weer terug te
gooien is ook zowat dus de rommel gaat in
het gangboord mee. Marcel knipt er nog
een stuk lijn en drijvertjes af. Het ruikt nu
iets anders aan boord dan zonder net maar
bij de sluis is een container en kunnen we
onze ‘vangst’ kwijt.

spinnaker kan er nog op en daarmee varen
we IJmuiden binnen tot het Forteiland.
Voorbij de sluis kan de spinnaker er weer
op. We proberen hem zolang mogelijk erop
te houden dus druk trimmend rommelen we,
soms aan de wind, de bochten door. Als
onderweg de wind minder wordt maak ik
soep warm zodat we een redelijk avondeten
hebben. We zijn om ongeveer 21:00 uur bij
Aeolus en kunnen daar aan het terras voor
het clubhuis liggen. We doen daar een
gezellig biertje, worden getrakteerd op
paling en toastjes en rollen dan zo ons bedje
in.
De volgende morgen wordt Marcel om 7:00
uur vrolijk wakker, kleed zich aan en start de
motor. Ik help nog landvasten los te maken
en we varen weer. Camille komt aan dek als
we door de Oranjesluizen gaan. Dan blijkt
de Schellingwouderbrug op dubbel rood te
staan. We proberen de boot scheef te
trekken om onder de brug door te kunnen
maar dat valt niet mee. Na wat gezoek
komen we er achter dat de brug om 09:00
uur
weer
draait.
Marcel
is
erg
geïnteresseerd hoe je een mast van een J22
laat zakken. Ik leg dat uit maar we besluiten
een uurtje geduld te hebben.
Op het Markermeer blijkt er weer weinig en
daarna geen wind. Ook met een J22 is dat
niet voldoende dus de zeilen gaan er af en
op de motor varen we verder.
Als we een zuchtje wind voelen gaan de
zeilen er weer op. De snelheid varieert
tussen 0 en 2 à 3 knopen. Ik ga een uurtje
slapen en als de snelheid weer naar 0 zakt
blijven de jongens toch nog vrolijk ‘sturen’.
Dit om mij niet wakker te maken en ze willen
even van de rust genieten. We overleggen
over het vervolg van de route, maar bij het
eiland de Kreupel begint het toch een beetje
door te waaien en om 21:00 uur zijn we in

Den Oever. We willen gaan eten bij De
Dikke Bries maar de keuken is net dicht. We
doen ons best bij de vriendelijke serveerster
maar we komen niet verder dan een paar
uitgebreide bitterbal garnituren. Om 23:00
uur stappen we weer aan dek, ik denk om te
gaan slapen. Maar de jongens komen met
een ander idee. Er staat een mooi windje
dus we kunnen ook de wadden op. Marcel
en Camille varen vaker samen in Zeeland
en op zee, met als doel in een paar dagen
zoveel mogelijk mijlen te maken en waarbij
dag of nacht en slapen maar bijzaak is. Dat
heb ik op zee met andere boten ook wel
gedaan dus ze proberen me over te halen
met een mooi verhaal over maan en sterren.
Hun voorstel om de nacht achter een anker
te gaan liggen haalt het wel. In het donker
en met de dieptemeter vinden we snel een
plek in het smalle geultje achter de haven.
Om 3.00 uur merk ik dat de kiel de bodem
raakt. Camille mompelt nog dat het vast het
rukken aan de ankerlijn is. De wind blijkt
gedraaid en wat toegenomen. 100 meter
verder hadden we super gelegen. Marcel
gelooft niet dat het helpt om met drie man
aan dek te staan dus met Camille verplaats
ik het anker.
‘s Morgens is Marcel weer als eerste aan
dek en kan de volgende zich aankleden. In
een J22 is het door de beperkte ruimte niet
handig om met drie personen tegelijk op te
willen staan. Het is een pracht dag met zon
en een mooi windje. In de haven bij Den
Over gaat de spinnaker er op. We gaan 6 à
7 knopen door het water, gelukkig met
stroom tegen waardoor we langer kunnen

spinnakeren. Camille wil vandaag nog een

rondje Noorderhaaks varen. Dit is nu de
kans want als de J22 verkocht is moeten ze
met hun eigen boten uit Stellendam
vertrekken voor dit rondje. Marcel moet
morgen werken en we willen alle drie op tijd
bij onze vrouw en kinderen zijn. We rekenen
in het Molengat nog wat na. Het komt met
de stroom niet gunstig uit dus de spi gaat
eraf en de boeg gaat richting Den Helder.
We hebben weer een heel mooi tochtje
gehad. De jongens proberen me over te
halen de boot uit de verkoop te halen. Het is
hier een mooi en gezellig watersportgebied
en de J22 is een echte zeilboot. Maar we
hebben met ons gezin ook andere plannen
dus het bordje te koop blijft hangen.
Groet,
Arjan van den Corput.

Palingrace ?
Het lijkt erop dat de palingrace ook in andere takken van sport een bekend begrip
is….. bij het Wielrennen bijvoorbeeld:

Nee hoor; niets is wat het lijkt. Er is natuurlijk maar één echte palingrace en Sjaak
en Kerstin waren op de fiets en moesten na afloop gewoon de paling thuisbrengen.
Heel erg creatief! Heeft ie goed gesmaakt?
(Foto’s Betty de Vries)

