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Voor ons WVA-clubhuis staat sinds enkele jaren gedurende het zomerseizoen een hele
leuke picknicktafel. En daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt; er zitten nogal eens
gezelschappen aldaar te “vergaderen”. Ter verhoging van de gezelligheid staat er op die
tafel een grote bloembak met daarin een uitbundig bloeiende Geranium.
Tijdens de laatste werkdag is de tafel voor de komende winter in het dijkmagazijn
geparkeerd. Maar wat moet je nu met zo’n bloembak; die Geranium overleeft zelfs het eerste
nachtvorstje niet? Welnu; ik heb me er maar over ontfermd en op tijd stekjes genomen en op
een vruchtbare plaats thuis op zolder weggezet; die komen wel goed! Dan kan ik ze komend
voorjaar weer terugzetten in de bloembak. En die gaat daarna weer gedurende een nieuw
seizoen de haven opfleuren. Zo, dus daarmee heb ik dan wel even voldaan aan mijn plicht
om als vrijwilliger iets te betekenen voor onze vereniging!
De afgelopen werkdag was niet slecht bezocht; vele handen maken snel werk; vóór de
lunchpauze was vrijwel alles gedaan; zelfs jeugdleden waren actief!. En zo zijn er
gedurende het winterseizoen nog meer klusjes te doen Ook in deze aflevering van de
clubkrant staat weer een hartekreet als oproep voor de nodige vrijwilligers voor een aantal
klussen. En roep nu niet meteen: “dat is niks voor mij” of “dat kan ik niet”. Aanwezigheid
en “handjes” is vaak veel belangrijker dan de juiste vaardigheid; en het is altijd uiterst
leerzaam. (ter verduidelijking van het voorbeeld hierboven: ondergetekende is ook geen
plantkundige; integendeel zelfs……)
Het verschijnen van deze clubkrant stond even onder druk omdat redactielid Agnes geplaagd
wordt door een vervelende ziekte waarbij ook nog enkele complicaties zijn opgetreden.
Ziekenhuisopname was nodig. Cees is daarmee dus meteen ook nogal druk. Daarmee zijn
de belangrijkste duvelstoejagers in de redactie er even niet volledig bij. Zij zitten normaal
gesproken achter ieders broek aan om alle tekstjes op tijd in te leveren. Ikzelf hoef de krant
daarna alleen maar in elkaar te zetten. Ondanks deze vervelende omstandigheden heeft dat
Agnes niet onthouden van het schrijven van een toepasselijk en hartverwarmend verhaal.
Laten we allen meeleven met hetgeen er met Agnes gebeurt.
Voor u ligt dus nu het laatste nummer in 2011 van ons clubblad. Extra dik, en gevuld met
gezellig leesvoer voor onder de kerstboom. Allereerst een massa mededelingen vanuit het
bestuur; maar ja, dit blad is ook de spreekbuis van het bestuur, zodoende. Uiteraard zijn de
vaste rubrieken als ‘wistudatjes’ en ‘interview’ ook weer gevuld (door Cees; ondanks alles!)
En weer een leuke tekening van Wil Wigbout; onze redakteur kunst en kultuur. Verder
besteden we aandacht aan enkele historische zaken: Kees Hos heeft en nieuw
restauratieproject. In verband hiermee stel ik gelijk het nieuwe woord voor 2012 aan jullie
voor: “werfweiland”. Voor de verdere betekenis: lees het verhaal. En dan nog verscheen
onlangs in het weekblad Schuttevaer een verhaal uit de tijd dat ons aller Amstelmeer nog
geen meer was maar al wel drukbevaren werd: Lees!
Verder zie je dat de club is uitgebreid met een nieuw jeugdlid!
Fijne feestdagen; zien we elkaar bij de Nieuwjaarsbijeenkomst?

Hans Zijm

Het volgende clubblad verschijnt begin maart 2012; kopij graag inleveren vóór 15-02-2012.

Vanuit de Preekstoel.
Het is weer zover, na de droogste maand november sinds vele decennia giert er
weer een windkracht acht a negen ( een dikke acht zeg je dan als zeiler ) met stevige
regenbuien rond het huis. Als ik naar buiten loop vliegen de afgebroken boomtakken
me om de oren. Nu begrijp ik dus ook waar de term “takkenweer” vandaan komt.
Tijdens het schrijven van deze laatste Preekstoel van dit jaar hoor ik op de
achtergrond een nieuwslezer melding maken van alweer een nieuwe Eurotop om
met elkaar te proberen de crisis rond de Euro en de daarbij behorende problemen
onder controle te krijgen. Als ik de landelijke kranten doorlees word ik geconfronteerd
met allerlei bezuinigings gevolgen voor maatschappij en cultuur binnen onze
landsgrenzen. Dichter bij huis hebben we te maken met gemeentelijke herindelingen
waarvan de directe gevolgen mij althans nog lang niet duidelijk zijn. Een gemeente
die ondanks toezeggingen en vooronderzoeken nog steeds de Haukeshaven niet op
diepte heeft gebracht. Provinciaal is zoals ons allen bekend het randmeerproject
gestrand en hebben de direct betrokkenen nog geen idee wat de toekomst gaat
brengen. En als laatste hebben we allemaal te maken met duurder wordende
zorgverzekeringen en minder waar voor je geld. Kortom, je moet toch wel een
ijzersterke positieve geest hebben en optimist zijn om de toekomst nog met een
beetje vertrouwen tegemoet te kunnen zien. Gelukkig, ik kan jullie melden dat er nog
velen zijn die ondanks alles met een heerlijke opgewekte blik en aanstekelijke lach
de wereld in kijken. Of dit nu aan de plaats ligt of dat er iets anders speelt weet ik niet
maar ik kom deze mensen aldoor tegen op de haven of tijdens de door de vereniging
georganiseerde activiteiten. Kennelijk heeft deze omgeving een positieve uitwerking
en zijn watersporters van huis uit opgewekte mensen. Dit is ook weer gebleken
tijdens de laatste algemene ledenvergadering waar in een uitstekende sfeer de aan
de orde zijnde agenda punten behandeld zijn. Een verslag van deze vergadering is in
het clubblad opgenomen. Los van de eerder genoemde algemene problematiek
zullen wij ons als vereniging buitengewoon alert dienen op te stellen om toekomstige
ontwikkelingen tijdig te onderkennen en daar op een adequate wijze op reageren om
daar mede het plezier wat wij allen aan de watersport beleven veilig te stellen. Ik heb
er in ieder geval alle vertrouwen in dat de toekomst nog vele uitdagingen en
mogelijkheden zal gaan bieden.
Ik hoop jullie tijdens de Nieuwjaars receptie weer te ontmoeten,
Koen John
Voorzitter.

Geboortekaartje

Annemarie en Martijn, van harte gefeliciteerd met jullie mooie dochter !

Nieuwjaarsborrel
Ook dit jaar bent u van harte uitgenodigd om tijdens de nieuwjaarsborrel
in het clubhuis De Aak in De Haukes te proosten op het nieuwe jaar en
te genieten van heerlijke oliebollen!
De nieuwjaarsborrel staat gepland op zondag 8 januari 2012.
U bent welkom van 16.00 uur tot 18.00 uur.

NOTULEN
Algemene ledenvergadering van de Watersportvereniging
Amstelmeer d.d. 28 oktober 2011
1. Opening
Voorzitter opent de vergadering 20.11 uur.
Aanwezig: 42 stemgerechtigde leden.
Met kennisgeving afwezig: Roeland Otto, Dave de Groot, Hendrik van Isselmuden,
Siep van der Land, Stephan Sijs, Piet Wildschut, Yvonne Ypma, Paul Bus, Sabine
Lengger, Casper de Geus, Simon Halfweeg, Ed & Wanda Bosma, Rob Betbeder,
Peter Verschoor, Tom Ploeg.
2. Mededelingen van het bestuur
Na voorjaarsvergadering heeft toenmalig commissaris opleidingen functie
neergelegd. Waarneemster voorgesteld, nu aantal maanden actief. Wordt
voorgedragen bij verkiezing voor officiële plaatsing commissaris opleidingen.
Voortgang op diepte brengen haven. Helaas toch niet met eerder ingeschatte
voortvarendheid door gemeente uitgevoerd. Metingen verricht voor onder andere
milieuwetgeving. Nog niet bekend wat gemeente precies gaat doen. WVA eist wel
van gemeente dat haven op diepte komt deze winter.
Update voortgang groot onderhoud en projecten. Dijkhuismagazijn en kraan zijn
geschilderd. Nieuwe brug geplaatst naar veld evenementen. Douches opnieuw
geschilderd. Komend winterseizoen; groot onderhoud slipway en bar lakken.
Vrijwilligers om te helpen bij het lakken van de bar kunnen zich melden bij Jos
Halsema.
Voorzitter is tot zijn spijt voornemens bij voorjaarsvergadering 2012 functie neer te
leggen vanwege gezondheid- en privézaken. Afgelopen jaar als voorzitter daardoor
minder aanwezig geweest bij evenementen op de haven. Voorzitter is wel bereid
opvolger nog een periode te ondersteunen, bij te staan. Geïnteresseerden kunnen
zich melden, wellicht jonger persoon.
3. Notulen najaarsvergadering 25 maart 2011
Tekstuele opmerkingen: geen. Inhoudelijk opmerkingen/vragen: geen.
Notulen akkoord.
4. Vaststellen contributie en andere vergoedingen voor het jaar 2012
Schrijven ontvangen van watersportverbond over contributieverhoging voor 2012.
Voorstel bestuur: Verhoging wordt doorgevoerd in contributie leden; betekent 2 euro
verhoging. Contributie 2012 wordt daarmee 47 euro (voor volwassen leden). Akkoord
leden.
Er is nog geen aanpassing van lesgelden bekend (vraag Jan Betbeder).

5. Begroting 2012
Aantal punten toegevoegd. Eerste deel reservering opgenomen voor toekomstige
uitgaven/onderhoud van onder andere douche- en toiletruimte (aanpassen naar
huidige eisen), kantineterras, trailerhelling.
Voorstel is om een rolstoeltoilet te maken; 1 (heren)toilet aanpassen, zodat deze
door rolstoelgebruiker gebruikt kan worden.
Ook voor dakbedekking clubhuis reservering opgenomen. Reactie Cees van Silfhout:
niet nodig – 8 jaar terug vervangen – Cees checkt jaarlijks – momenteel nog in orde.
Begroting verder akkoord.
6. Presentatie activiteiten winterseizoen
Zeilen maken – mogelijk nog 1 lid aan te melden – op donderdagavond. Zie
aankondiging op prikbord in clubgebouw.
Mosselavond 5 november.
Mogelijkheid voor leden om aan te haken bij Meteo presentatie in kader vaarbewijs
cursus. Maandag 12 december. Secretaris brengt leden hiervan via mail op de
hoogte.
Excursie NAM. Nadere info volgt van secretaris.
7. Concept wedstrijdkalender 2012
Concept gepubliceerd in clubblad. Trophy vervalt 26-27 mei. Voorstel vervangen
door familiedag icm scharrenrace (voorstel Bram Keppel, Jan Meilink). Programma
wordt uitgewerkt. Nadere info volgt. Vraag Bram Keppel: icm zeilrace.
Open clubkampioenschappen – steeds minder deelname kajuitjachten ivm “zeilveld”.
Voorstel wedstrijdcommissariaat splitsen van open boten: open boten op zaterdag,
kajuitjachten op zondag (op grotere baan). Evt bij slecht weer op zaterdag – aparte
baan op zondag voor open boten. Reactie Cees van Silfhout; 2 dagen intensief voor
wedstrijdcomité voor slechts zeer weinig boten. Voorstel toch 1 dag combineren,
maar aparte banen. Reactie Jan Betbeder: Olympische baan ingezet vanwege
wens/eis MWV vanaf moment dat zij meededen met open clubkampioenschappen.
Voorstel zelfde grotere (niet olympische) baan – maar wedstrijdtijd afspreken.
Optimisten hebben eigen baan met “skippyballen”. Cees van Silfhout: Optimisten niet
zelfde startlijn als overige boten – ivm veiligheid. Reactie Bertus Kramer: Aparte
wedstrijden organiseren voor jeugd? – combineren met familieweekend (voorstel Jan
Betbeder). Zorg over deelname jeugd MWV hieraan, inschatting weinig animo.
Voorstellen voor jeugd en clubkampioenschappen opnieuw afstemmen met
wedstrijdcommissariaat. Rekening houden: jeugd stimuleren met ook prijsjes
(voorstel Boukje Bijpost). Wedstrijdcommissariaat ism donderdagavond trainers
bespreken wat de mogelijkheden zijn voor de jeugd, ook communiceren/aankondigen
mogelijkheden (voorstel Sjaak Meskers).
Nieuw op de agenda 2012: ONK valkenklasse. Zijn geïnteresseerd – maar nog geen
bevestiging. Informatie volgt.
Wedstrijdprogramma moet nog afgestemd worden met MWV (vraag Sjaak Meskers).
Concept programma in voorjaarsvergadering definitief vaststellen.
Vraag Bram Keppel; havenwedstrijd. Gepland dinsdag 19 juni.
8. Verkiezing

a. commissaris opleidingen
Hannie Meskers heeft zich kandidaat gesteld. Heeft tot nu toe waargenomen,
waarvoor dank! Geen bezwaren vanuit leden. Bij deze benoemd commissaris
opleidingen.
b. vice voorzitter
Dagelijks bestuur voorzitter, penningmeester, secretaris. Niet handig dat hierin
ook vice voorzitter zit, beter neerleggen bij commissaris (opmerking Jan
Betbeder). Recht aan bestuur om onderling te regelen: bij afwezigheid
voorzitter is penningmeester vice-voorzitter. Verder geen zwaarwegende
bezwaren leden.
c. reserve kascommissie
Kascommissie na voorjaarsvergadering: Agnes Dubbeld en Cees Boersen.
Nieuwe reserve kascommissie. Voorstel: Martijn Pijnacker. Aangenomen.
9. Gebruik/uitleen van verenigingsboten door/aan leden
Geagendeerd naar aanleiding van verzoek splash uitleen voor gebruik Sneekweek.
In eerste instantie toegezegd door bestuur, echter naar aanleiding van reacties
aantal leden weer ingetrokken. Voorstel bestuur: Jeugd die kunnen zeilen, willen
deelnemen aan wedstrijden, gemotiveerd zijn maar nog niet toe aan kopen van een
boot (oa vanwege groei) zou de vereniging een boot ter beschikking moeten kunnen
stellen. Voorwaarden: zeilervaring/-kennis. Bij evenement iemand van vereniging
aanwezig. Verzekering van boten door vereniging. Bestuur is voorstander om de
boten ter beschikking te stellen aan de jeugd – stimulans voor jeugd.
Vraag Rick Meskers – Wie geeft boten mee? Reactie bestuur: Vaststellen wie boten
uitleent. Goed op papier zetten wat eisen zijn (reactie Sjaak Meskers).
Rescues gaan ook mee naar combi Zuiderzee.
Het moeten activiteiten betreffen die door de vereniging gedragen worden. Niet
zomaar als particulier gebruik (reactie Wico Stam).
Wat in geval van schade – wiens verantwoordelijkheid om de boten/trailer bij schade
weer op te knappen (reactie Cees van Silfhout). Reactie Koen: gebruiker
verantwoordelijk stellen voor wat hij meekrijgt – kosten herstel. Contract tekenen.
Opmerking Bertus Kramer: Wanneer het wedstrijden van het watersportverbond
betreft, moet er een certificaat op de boot zitten. Er zou borg/huur voor de boten
betaald moeten worden. Reactie Jos vd Land; 4 boten zijn gecertificeerd (splashes).
Voor combi Zuiderzee geen certificaat nodig, kunnen/gaan ook optimisten mee
(Bertus Kramer).
Jan Betbeder; wedstrijdtrainingen donderdagavond was gekoppeld aan combi
Zuiderzee. Gekozen om door jeugd aan mee te doen. Wanneer jeugd combi
ontgroeid zijn – zou jeugd naar united4 kunnen, ook jeugd wedstrijden. Voorstel:
vanuit vereniging wedstrijden kiezen buiten WVA – voor deelname jeugd. Bij
voorkeur dan 1 trainer van WVA mee, ook noodzakelijk rescue mee.

Cees Dubbeld; hoe vaak gevraagd naar de mogelijkheid boten mee te nemen voor
wedstrijden buiten vereniging. Reactie KoenJ; 1 zeiler afgelopen seizoen, volgt
wedstrijdtraining.
Voorstel Wico Stam ook optimisten/centaurs meenemen in optie voor uitleen, als er
geen lessen zijn. Cursisten centaurs bijvoorbeeld mee laten doen dinsdagavond
wedstrijd met/zonder trainer. Reactie Sjaak Meskers – risico bij schade boten – geen
mogelijkheid tot lessen geven op vereniging.
Theo Souren; het is belangrijk om kennis na opleiding te laten inklinken – door zelf te
gaan varen. Voorstel gebruik centaurs bij door vereniging georganiseerde
evenementen – houd je als vereniging toezicht op eigen boten. Splashes voor jeugd
inderdaad mogelijk in te zetten bij bijvoorbeeld united4 – door vereniging gekozen
evenementen. Toestemming jeugd in overleg met trainers jeugd.
Cees v Silfhout; meer moeite met centaurs uitleen. Over het algemeen volwassen
mensen. Na 10 lessen weet men of men zeilen leuk vindt – kan men zelf boot kopen.
En beschikbaarheid centaurs is inderdaad kritischer gelinkt aan onze opleidingen.
Hannie Meskers geeft aan dat er ook altijd een mogelijkheid is bij MWV om via
donateurschap centaur MWV te gebruiken.
Reactie Koen John; Uitgangspunt – Jeugd gelegenheid bieden boten te lenen van de
vereniging (ook voor mogelijke wedstrijden die niet door vereniging worden
georganiseerd/ondersteund). Initiatief wordt ondersteund vanuit leden. Voorstel en
voorwaarden wordt door bestuur verder uitgewerkt. Wedstrijdtrainer moet het
minimaal goedkeuren (schriftelijke verklaring). Jeugd zal altijd begeleid moeten
worden, minimaal door ouders (reactie Theo Souren).
Praktisch punt: slechts 1 grote trailer nu beschikbaar – niet geschikt om 1 splash te
vervoeren (Jan Betbeder).
10. Mentoren onderhoud centaurs/optimisten/splashes
Eerder gesproken dat het handig zou zijn als aan centaurs mentoren worden
toegewezen ter onderhoud centaurs – behandelen als eigen boot. Voorstel dat
tegenbod voor mentor is – gebruik centaur.
Reactie Sjaak Meskers: in verleden instructeurs gevraagd om dit op zich te nemen –
merken het tijdens varen. Hans Zijm heeft dit gedaan, Arie de Vries ook. Voorstel:
opnieuw instructeurs vragen. Arie de Vries: gebreken werden bij hun gemeld. Hans
Zijm; wel verwaterd, maar Hans pakt zelf nog dingen op als hij het ziet wanneer hij
op de haven is.
Voor optimisten nu met een lid geregeld; maakt gebruik voor kinderen van steeds
andere optimist – onderhoud ze ook. Loopt naar wens.
Theo Souren: Centaur Tor gaat van het voorjaar in loods MWV – groot onderhoud.
Vrijwilligers welkom.
Alex vd Hoek: Bij lessen MWV was onderhoud geïntegreerd. Tot onder de
vlonders…… hoe is dit bij WVA? Reactie Arie de Vries – lesavond is al lang. Voorstel
mee eens; in beginsel meenemen bij lessen. Voorstel zal besproken worden met
instructeurs (Hannie Meskers).
Opmerking Hans Zijm: aandachtspunt vastleggen centaurs.
11. Rondvraag

Ruud Koopmans: Aandacht voor werving vrijwilligers – hoe op te lossen? Toch
verplichting leden? Eerste reactie KoenJ: huiverig voor verplichtingen – ivm al veel
verplichtingen bij een ieder. Verenigingsleven is veranderd. Voorstel Gerard vHerk –
opnemen voorwaarden bij ligplaatshouders. Voorstel Cees v Silfhout – twee tarieven;
1 tarief voor leden die werkzaamheden verrichten, 1 tarief voor leden die geen
bijdrage leveren.
Nieuwe leden vorig jaar uitgenodigd – uitleg gegeven. Ook aantal teruggezien.
Opmerking aanwezig lid: Geeft ook optie 2 tarieven. Andere mogelijkheid is
uitbesteden en terugbetalen uit contributie.
Reactie Koen John; ook rekening houden met hoeveelheid werkzaamheden – niet
voor alle leden werk.
Reactie lid; optie op website opnemen – overzicht mogelijkheden werkzaamheden
vrijwilligers – met contactpersoon. Ook naast clubblad, zodat leden op elk gewenst
moment kunnen kijken/kiezen wat ze kunnen bijdragen.
Cor Walrave – loopplank bij deur clubhuis weer weghalen voor gladheid. Reactie:
werkdag 29 oktober weghalen. Andere mogelijkheid anti slip aanbrengen.
Alex; stel dat we teruggaan naar 1 dag clubkampioenschap voor open boten.
hoeveel wedstrijden dan voor open boten. Reactie Gerrit: streven minimaal 4.
Peter Oudhuis nav rondvraag voorjaarsvergadering; fraudegevoeligheid – wat is
opvolging vanuit bestuur? Reactie KoenJ: nog geen opvolging. Vraag: is het te
voorkomen? Voorstel bijvoorbeeld: bij overmaken grote bedragen – meerdere
tekenen. Belangrijk punt vanuit leden. Berichtgeving wordt gevolgd; voorbeeld
Barsingerhorn – bank aan de bel getrokken. Reactie Jos vd Land: Tijdens
kascontrole – wordt actuele saldo getoond. Eis leden: agendapunt
voorjaarvergadering.
Peter Oudhuis: Beveiliging rescueboten. Ketting niet afdoende. Vraag aan bestuur
om met voorstel te komen. Reactie Koen John: loopt – voorstellen worden
onderzocht. Let wel: GPS module niet sluitend – meetbaar en snel af te dekken.
Opmerking aanwezig lid: bij sluis mooie steiger Waardkanaal (oostpunt), maar niet
bereikbaar. Mogelijk om gemeente hier op aan te spreken? Reactie Koen John: Gaat
via Hoogheemraadschap. Bekend maken regioteam watersportverbond. Theo
Souren kaart het aan. Cees Dubbeld 1.40 m diepgang moet mogelijk zijn. Hans: boot
steekt 1.33 diep, maar steiger niet bereikbaar….
Vraag aanwezig lid mbt kraan: Kraan voor 2000 kg – kreeg boot er niet uit. Reactie:
kraan wordt jaarlijks gekalibreerd – kan echt 2000 kg tillen. Boot zwaarder.
Lammert de Haan: Tekening opslag/berging optimisten ligt op tafel. Reactie Jos
Halsema – voorstel optimisten achter slot en grendel, overdekt opslaan. Zouden ook
in de winter kunnen blijven liggen. Ook opslag tafels/stoelen. Ingeschatte kosten nu
1500 euro. Voorstel wordt nader uitgewerkt.
Theo Souren: Oproep aan leden voor commissie programma samenstellen
familiedag.
Hans Zijm: Belangrijkste vrijwilligers die nodig zijn: kantine bemensing bij
evenementen. Kantinecommissie wordt gemist. Reactie Koen John: geen vrijwilligers
voor kantinecommissie. Reactie Cees Dubbeld: Agnes heeft zich hiervoor
aangeboden. Reactie Koen John: nemen we alsnog contact over op.
Laatste punt Koen John; Brief horizon college – stagiaire. Reactie Rick Meskers:
Stagiaire bij Rick Meskers geweest bij donderdagavond training. Op dit moment al
afgerond. In vervolg afstemming via bestuur ivm risico’s aansprakelijkheidstelling

activiteiten stagiaires. Initiatief stagiaires wordt door bestuur toegejuicht – wel na
overleg met bestuur – over voorwaarden.
Jarig vraagt aandacht voor kassa gebruik; verplicht stellen kassagebruik. Jarig wil
instructie verlenen. Reactie Koen John: bekend probleem. Reactie bestuur volgt.
Voorzitter sluit 22.02 uur de vergadering
Jaarprijzen
Na afloop van de vergadering werden op de gebruikelijke chaotische wijze de
jaarprijzen verdeeld. De uitslag is als volgt:
De pech prijs gaat naar Evi Sijs vanwege dat tijdens de wedstrijd haar optimist
doormiddengevaren werdt.
De Arie Klok jeugdprijs is voor Jasper Bloem wegens de voortreffelijke resultaten die
hij dit jaar heeft behaald.
Dinsdag avond competitie :
Open klasse
Rick Meskers
Kajuit klasse
Hans Boersen
Kolibrie klasse
Arie de Vries ( hij mag de prijs houden omdat deze prijs
niet meer uit gereikt wordt i.v.m. te weinig deelname )
Club kampioen jeugd
Club kampioen Open Klasse

Evi Sijs
Johan Koekoek / Sjaak Meskers

Het bestuur roept vrijwilligers op voor het uitvoeren van de
volgende werkzaamheden:
Onderhoud haven/ clubhuis winter 2011-2012
Ook aankomende winter dient onderhoud gepleegd te worden aan de haven,
inclusief clubhuis. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn wij op zoek naar
leden die ons daarbij willen komen helpen en de handen uit de mouwen willen
steken. Zie hieronder de werkzaamheden die uitgevoerd zullen gaan worden :
Lakken bar clubhuis De Aak
In de week voor kerst zal op woensdag, donderdag en vrijdag, onder leiding van Jos
Halsema, de bar worden geschuurd en opnieuw gelakt. Hiervoor zoeken we nog
vrijwilligers die raad weten met schuurpapier, kwast en lak. Bent u beschikbaar op
21, 22 en/of 23 december aanstaande meldt u zich dan aan bij Jos Halsema
(joshalsema@hotmail.nl of ’s avonds via telefoonnummer 0223-668112) of bij
Annemarie Pijnacker (secretaris@wvamstelmeer.nl).
Onderhoud slipway

Na de jaarwisseling zal er groot onderhoud worden gepleegd aan de slipway. Dit om
ook in de toekomst veilig gebruik te kunnen blijven maken van de slipway bij het te
water laten van de diverse open (wedstrijd)boten. Ook hiervoor zijn wij op zoek naar
handige leden, die op deze manier hun steentje bijdragen. Datum voor het uitvoeren
van de werkzaamheden zullen in overleg nog gepland worden. U kunt zich
aanmelden bij Jos Halsema (joshalsema@hotmail.nl of ’s avonds via
telefoonnummer
0223-668112)
of
bij
Annemarie
Pijnacker
(secretaris@wvamstelmeer.nl).

Winteractiviteiten
Rondleiding NAM terrein
Bij voldoende animo onder de leden organiseert de vereniging op een vrijdagmiddag
een rondleiding over het NAM terrein te Den Helder. Deze rondleiding zal op een
nader te bepalen vrijdag gepland worden en duurt circa 2 uur.
Heeft
u
interesse,
meldt
u
zich
dan
bij
Annemarie
Pijnacker
(secretaris@wvamstelmeer) onder vermelding van uw beschikbaarheid op vrijdagen
in januari, februari en/of maart 2012.

Cursus rescue
WVAmstelmeer organiseert volgend zeilseizoen een cursus rescue 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 van de praktijkdagen duurt 4 dagdelen.
De kosten van de docent zullen gesponsord worden door Boersen
Bliksembeveiliging.
De cursist betaalt alleen de kosten voor het certificaat (14 euro) en de Syllabus
Rescue (21 euro) (NB: prijzen gelden voor leden van het Watersportverbond).
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar de data zijn: zaterdag 14 april en zondag 29
april 2012. Geïnteresseerden kunnen zich via het inschrijfformulier op de website
aanmelden. Zonodig verdere inlichtingen bij onze commissaris opleidingen.: Hannie
Meskers-Warmerdam.

Opleiding tot Assistent wedstrijd-/protestcomitélid
Onze vereniging organiseert nogal eens zeilwedstrijden. Bij het organiseren van
wedstrijden is het van belang dat er een georganiseerd comité zit voor een goed
verloop van wedstrijden. Een van de manieren om dit comité op niveau te krijgen is
door de leden een opleiding te geven. Het watersporverbond raadt daarvoor de
opleiding tot Assistent Wedstrijd-/Protestcomitélid aan.
Deze opleiding duurt een dag. Na deze dag kunt u al de onderdelen die u bij een
zeilwedstrijd tegenkomt in een groter verband zien. Van vlaggen en geluidsignalen
naar een geslaagde start, van merktekens en gates tot een hele wedstrijdbaan. Alle
taken op een start- en finishschip worden besproken. U kunt een veelgevraagd
wedstrijdcommissielid worden, waar de wedstrijdleider wat aan heeft en op kan
bouwen. Inclusief een gedegen basis in de voorrangsregels uit de Regels voor
Wedstrijdzeilen. Tevens wordt er ingegaan op het protest. Hoe wordt dit
georganiseerd en hoe gaan wij hier mee om. Bij voldoende belangstelling zal
gekeken woren om deze opleiding lokaal bij onze club te laten plaatsvinden.
Doorstroom mogelijkheden na de opleiding
Na het volgen van de opleiding tot Assistent Wedstrijd-/Protestcomitélid kunt u
doorstromen naar de Official Opleidingen:
- Wedstrijdcomitélid
- Protestcomitélid
- Lid Umpireteam
- Klassencontroleur
Deze vervolgopleidingen gaan 21 januari 2012 van start.
Indien u belangstelling heeft voor een van deze opleidingen is er verdere informatie
te vinden op de website van het Watersportverbond. Opgave graag via onze
commissaris wedstrijden dhr Gerrit van Lohuizen. De kosten van deze opleidingen
zijn uiteraard voor rekening van de vereniging.

Van de penningmeester
Als u in 2012 geen lid meer wilt zijn, moet het lidmaatschap opgezegd worden vóór
31 december 2011. Dit heeft o.a. te maken met de afdracht van contributie aan het
Watersportverbond. De penningmeester wil u hier nogmaals op te attenderen.
Opzeggen kan door een mailtje te sturen naar: penningmeester@wvamstelmeer.nl
onder vermelding van je lidmaatschapsnummer.

Geef je e-mail adres door aan de vereniging
Naast het clubblad en de website wordt tegenwoordig steeds meer via e-mail
gecommuniceerd. Van circa de helft van onze leden is echter het emailadres niet
bekend bij het bestuur. Bij deze dan ook een oproep aan de leden die nog nooit een
email hebben ontvangen van WVAmstelmeer om het e-mailadres door te geven aan
penningmeester@wvamstelmeer. Het emailadres wordt dan opgenomen in de
ledenadministratie en zo kan het bestuur ook deze leden op de hoogte brengen van
de meest actuele activiteiten en nieuwtjes.

Gevonden Voorwerpen
Tijdens de najaarswerkdag is gebleken, dat er heel wat kledingstukken, in de loop
van de tijd, aan de kapstok zijn blijven hangen. Mensen die wat kwijt zijn, kom kijken
of er iets van jou tussen zit! Elke woensdagmorgen wordt de kantine
schoongemaakt. Kom dan even langs.
Hier is de lijst van spullen die wij zijn tegen gekomen:
3 petten.
1 blauw, 1 paars, 1 grijs.
1 rieten hoed.
1 paar bruine korte laarzen maat 43.
1 paraplu.
1 landall tas met inhoud:
rood poloshirt XL.
kaki lange broek XXL.
grijs poloshirt (Gaastra) XXL.
1 blauw poloshirt L.
3 schipperstruien blauw.
fleece L.
wollig L.
dun
XXL.
3 regenjassen.
blauw M.
blauw/groen XL.
zwart/rood M.
1 blauwe jas (Gaastra) XXL.
1 blauwe kinderzeilbroek.
1 blauwe zeilbroek L.
1 wit/blauwe zeiljas (Helly Hansen).
Ongeveer 2 maanden na heden, gaan de spullen weg:

Uitverkoop !

Werkdag 29 oktober.
Dit keer geen verslag van de werkdag maar wel een paar foto’s (gemaakt door Sil
Zijm). Let vooral op de zeer actieve jeugdleden; het lijkt verdorie wel kinderarbeid!

Met de kerstgedachte in het achterhoofd
Agnes Dubbeld-Klinkenberg
Het eerste dat door mijn hoofd schoot toen ik aan
Kerstmis dacht, is toch het traditionele kerstverhaal
en hoe ik dat nu ervaar. Zonder iemand voor het
hoofd te willen stoten, vond ik de gelijkenissen toch
opvallend: ik lig al weer even ingestopt in een bed,
waar ik regelmatig drie wijzen op bezoek krijg (in mijn
geval een neuroloog, internist en straks ook een
oncoloog), waar veel mensen me komen opzoeken
en waar ik allerlei cadeautjes en post ontvang.
Intussen waken de verpleegkundigen, familieleden en
vrienden bij mijn bed. Gelukkig ben ik het baby-stadium al lang geleden ontgroeid en
ik zou mijn eigen belang op wereldniveau niet met dat van de baby in kwestie willen
vergelijken, dus dit leek me niet de handigste invalshoek voor een verhaal.
Een betere invalshoek is de kerstgedachte: hoe vaak hoor je mensen niet zeggen dat
ze meer tijd samen willen doorbrengen, attenter richting anderen willen zijn, hen
meer aandacht willen geven? In de nacht van 3 op 4 december ben ik in allerijl naar
het Medisch Centrum in Alkmaar vervoerd, nadat ik was getroffen door een
herseninfarct.
Dit was de climax in een week die werd gekenmerkt door
doktersbezoeken, een grote vermoeidheid en trombose in mijn linkerarm. Sindsdien
lig ik in het ziekenhuis, waar het gelukkig steeds beter met mij gaat. Ook de oorzaak
van de trombose en het herseninfarct lijkt inmiddels gevonden; in mijn nier is een
tumor geconstateerd die nu verder wordt onderzocht.
Natuurlijk vind ik dit verschrikkelijk, maar ik blijf positief en vol energie. En die energie
wordt gevoed door de warme deken van belangstelling, bezoek, berichten, post en
cadeautjes die me iedere dag weer bereikt. Hoe
druk iedereen het ook heeft met werk, gezin en
andere bezigheden, het lukt hen toch om tijd en
aandacht vrij te maken. Ik ondervind nu aan
levende lijve datgene waarover veel mensen zo
tegen het eind van het jaar aan het mijmeren
zijn; ik ervaar de kerstgedachte tegenwoordig
iedere dag. En hoe graag ik ook zou willen dat
de aanleiding anders was, en hoe graag ik
straks ook gezond en wel weer het ziekenhuis
wil verlaten, deze gedachte houd ik graag vast!
En via dit relaas deel ik hem heel graag met
jullie: ik wens jullie allemaal een gezonde,
gelukkige en behouden vaart in 2012.
Agnes

Bijna alle boten al weer in winterslaap zijn
Er toch “die-hards” zijn die de winter gewoon doorvaren
Mijn vorige Friendship elk weekend op de Westeinder zeilt
Ik daar zelf niet aan moet denken, om het ijs te moeten breken
De komende horrorwinter hier wel een stokje voor zal steken
HansZ. 123 mailtjes rond de vorige clubkrant heeft gemaakt/ontvangen
Hij die nu maar eens heeft gewist.
De teller nu al weer op 55 staat, nee…56, nee…57
In de volgende wist-je-datjes- de totaalscore komt te staan
Binnenkort de slipway wordt opgeknapt
Vrijwilligers voor deze klus van harte welkom zijn
Je de oproep daarvoor in deze krant kunt zien
In China geen plezierjachtjes varen
Daar met een boot alleen maar “gebuffeld” wordt
Dat motorbekisting daar maar heel relatief is
De redactie jullie allemaal fijne feestdagen toewenst
Wij elkaar ongetwijfeld tijdens de Nieuwjaarsreceptie weer zien
Cees Dubbeld

Combi Zuiderzee in Enkhuizen
Wat een feest om hieraan mee te doen. Eerst maar even vertellen waarom het zo
goed verliep.
Op donderdag 1 september training op het Amstelmeer. De ouders van degenen die
mee wilden doen in de combi-race Enkhuizen (en dat waren de ouders van Wout,
Marijn, Hank, Ties en Malik) zeiden “als ik wat kan doen zeg het dan”. De vader van
Jasper had zijn materiaal al klaarstaan. O.K. we regelen het, eerst de kar laden,
plankje hier, plankje daar, 2 splash en 4 optimisten op de kar. We hadden een vraag
wat we moesten doen voor Steven en Evi die op de terugweg waren van vakantie.
“Dat komt wel goed als ze op tijd zijn en niet te moe”. Dan meldt vader Stephan zich
wel. Nog een vraag: hoe kunnen we de rescue boot meekrijgen?
Kijk jongens, Hannie is er, even registreren wie gaan erheen en wie is er op de dag
van terugkomst. O.K., begrepen, ik stuur een mail. Wout (Hannie’s man) zei jongens,
ik vaar met mijn boot zondag, zodoende hadden wij een boot voor Enkhuizen. Vader
Marijn de bootjes aanhang en Vader Ties nam de rescue wel. Toen wisten we nog
niet dat hij stad en land af moest rijden om de aanhanger op te halen, maar hij was
er zaterdagmorgen voor de wedstrijd begon. De training begon om 10.00 uur en
trainer Rick vertelde wat er ging gebeuren. De oortjes stonden op scherp. Het
spannende was dat we in groepjes de vaargeul moesten overvaren. Het ongelooflijke
van alles was dat iedereen zo goed luisterde zodat het allemaal goed verliep. Er
konden nog een paar vaders met de rescue meevaren om de verrichtingen te
aanschouwen. Om 12.00 uur kwam iedereen terug om te eten en zich te gaan
concentreren op de middagwedstrijd. Inmiddels was Ties met zijn vader met de
rescue aangekomen en vader Jasper keek alle bootjes nog even na. De kids hadden
palaver voor het verloop van de wedstrijd instructies. Dit was even spannend voor
optimist C. Het werd opgelost, er vaart iemand voorop van rak naar rak dus dat was
een opluchting. Daar gingen ze. Na twee wedstrijdjes die lang duurden doordat de
wind was gaan liggen (Bfr 1) was het toch nog plezierig geweest. De bootjes werden
afgetuigd en toen op naar huis. Rusten, slapen en vroeg weer op.
De zondag was echt geweldig en er stond een prima wind (Bfr 2-3) maar wel steeds
uit een andere hoek. Dat was een beetje plagen van de wind! Henk had hier het
meest mee te doen. Marijn z’n grootschoot ophanging was geknapt maar hij vaarde
professioneel de wedstrijd uit. Wout had het goed door en hij achtervolgde de snelste
bootjes. Kortom, Henk sloot af en kreeg de aanmoedigingsbeker, Wout plaats 5 in de
eindclassering, Marijn er kort bij en het was een geweldig weekend. Op naar de
Combi finale.
Wij hopen op goed weer daar, zodat er sportief gestreden kan worden. Zoals het er
nu uitziet zijn er genoeg deelnemers voor splash B. Het moeten er 5 zijn of meer
natuurlijk. Voor de optimist C is het veld groot genoeg en voor optimist B waar Jasper
in vaart hoop ik dat hij zijn dag heeft om een goed resultaat te behalen.
Malik en Ties hebben voldoende concurrentie dus ik kan alleen maar zeggen: op
naar de finale.
Heel veel vaarplezier.
Geschreven door een vader

Interview
Door omstandigheden waarop ik helaas zelf geen invloed kon uitoefenen, is het
interview alleen via de e-mail tot stand gekomen. Lees hieronder het verhaal over
een fanatieke all round watersporter, die verderop in het verhaal zelf al aangeeft als we het hem vragen - best wat voor de vereniging te willen doen. Afgelopen
zomer hebben we dit inmiddels al gemerkt.
Veel mensen zullen hem ( nog ) niet kennen. Lees het verhaal over Ruud Beers.
Interview door Cees Dubbeld
Wie is Ruud Beers?
Een eigenzinnig mannetje, aardig,
sociaal en met een kop erop; als het
hem niet zint, zint het hem niet. Ik ben
bijna 39 jaar geleden geboren in
Amsterdam, waar ik in een broodkrat in
de bakkerij van mijn ouders Wil en Jet
Beers lag. Ik heb een oudere zus,
Claudine en een jongere broer, Koen.
Rond mijn 4e jaar ben ik in Schagen
komen wonen, waar mijn ouders een
bakkerij overnamen. Na de LTS richting

samen, tegenwoordig in Kolhorn. Wendy
is de oudste dochter van Agnes en Cees
Dubbeld en via hen ben ik bij de WVA
terecht gekomen.

consumptief en later het KMBO (kort
middelbaar
beroepsonderwijs)
bakkersonderwijs heb ik een aantal
jaren als brood- en banketbakker in de
bakkerij van mijn ouders gewerkt,
Bakkerij Wil Beers in Schagen. Vanaf
mijn 16e ben ik samen met Wendy
Dubbeld en sinds 17,5 jaar wonen we

onderhoudswerkzaamheden aan de
tweemast klipper Lutgerdina en het
kleine
vaarmateriaal
en
de
accommodatie op Robinson Crusoë.
Mocht je je nu afvragen hoe ik van de
bakkerij bij Sailwise terecht ben
gekomen; een jaar of 8 geleden kwam
het gesprek op de overname van de

Hoe is jouw werkzame leven?
Ik ben net van functie veranderd; ik was
assistent-beheerder op het eiland
Robinson Crusoë in de Loosdrechtse
Plassen
en
ik
ben
nu
onderhoudsmedewerker. Dit doe ik bij
de
organisatie
Sailwise,
die
watersportvakanties voor
gehandicapten biedt. Als
onderhoudsmedewerker
verzorg ik het onderhoud
van een catamaran van 18
meter, de Beatrix, en de
bijbehorende
accommodatie in Elahuizen
(Friesland).
Daarnaast
verricht
ik

bakkerij terecht en toen bedacht ik dat ik
gewoon lekker bezig wilde zijn en dat
het niets voor mij was om de bakkerij te
gaan runnen. Gelukkig wilden mijn broer
Koen en Ron, één van de broodbakkers,
dat wel heel graag doen. Zij hebben dus
de
bakkerij
van
mijn
ouders
overgenomen en ik ben wat anders
gaan doen. Omdat ik graag klus, van
watersporten houd en graag leuke
dingen met andere mensen doe, ben ik
als vrijwilliger bij Sailwise begonnen. En
van het één kwam het ander. En we
kunnen altijd vrijwilligers en donateurs
gebruiken, kijk dus vooral op onze
nieuwe website www.sailwise.nl!
Lees je het clubblad?
Mmm...eigenlijk niet zo heel erg. Ik
blader het clubblad door, maar
eerlijk gezegd ben ik normaal
gesproken niet zo van de clubs. Als
je me belt, kom ik heel graag
helpen, maar meestal ben ik lekker
zelf aan het zeilen of klussen. Ik
heb dit jaar wel geholpen bij de
Laser Master kampioenschappen,
maar dat was omdat Ruud
Koopmans me het rechtstreeks
vroeg. Het is geen onwil, ik heb de
tijd en ik wil best iets doen, maar ik
bedenk het zelf gewoon minder
snel.
Hoe is jouw watersportverleden?
In de jaren tachtig, toen het nog
een hype was, ben ik begonnen op
de surfplank. Robby Nash en Björn
Dunkelbeck waren mijn grote
helden. Ook ging ik als kind vaak
met mijn ouders waterskiën. Ik heb
met een vriend van me nog een
470 gehad, de Pur 40. Die boot
was eigenlijk niet zo goed, dus we
hebben 40 bussen pur erin moeten
spuiten
om
hem
voldoende
drijfvermogen te geven. En die pur
kwam er natuurlijk weer met
dezelfde vaart aan alle kanten

uit....Vervolgens heb ik op het eiland
heel vaak gevaren in randmeren, ufo's,
lelievlets, cats (prindle en dart),
motorschip (het pontje waarmee we
mensen van en naar het eiland
vervoeren), kano's en alle andere
vaartuigen
inclusief
aangepast
materiaal, vaak one-offs. Tussendoor
heb ik een cursus zeezeilen gevolgd,
wat heel handig van pas komt
aangezien ik soms een kennis help met
het overvaren van zijn Allure 42 richting
Frankrijk of Spanje. Na de 470 heb ik
zelf een Sailmaster gekocht, die ik dit
jaar heb verkocht en waarvoor ik in de
plaats een Hurley 800 heb gekocht. Ook
heb ik nog een jolletje, waarin ik mijn
nichtje en neefje 'zeilles' geef op het

kanaal voor ons huis. En sinds dit jaar
ben ik de trotse eigenaar van een groot
vaarbewijs.
Heb je nog andere hobby’s?
Klussen nogal. Tot grote irritatie van
mijn vrouw altijd aan een heleboel
projecten tegelijkertijd. Verder sleutel ik
graag aan mijn Mini's, ik heb twee Mini's
die ik zelf heb gerestaureerd en waar ik
heel blij mee ben. En samen met mijn
vrouw op reis gaan vind ik ook leuk om
te doen.
Ben
je
een
zomerof
een
wintermens?
Ik houd niet van de kou, maar ik hou wel
van een plas die dicht gevroren is, dus
eigenlijk houd ik wel een beetje van
beide. Ik vind het najaar het mooist, als

alle blaadjes aan het verkleuren zijn.
Maar ik vind Nederland in alle vier de
seizoenen heel mooi, dus ik heb niet
echt een uitgesproken voorkeur.
Wat vind je van het niet doorgaan van
het Wieringer Randmeer?
Persoonlijk vond ik het Wieringer
Randmeer een zinloos project dat veel
te veel geld heeft gekost. Een goede
doorgang van het Amstelmeer naar het
IJsselmeer of de Waddenzee is veel
goedkoper en makkelijker en zou voor
de watersport in de Kop van NoordHolland een goede impuls zijn. Het zou
leuk zijn als je sneller op het Wad of het
IJsselmeer kon komen dan nu het geval
is. Het Amstelmeer kan dan een mooie
vluchthaven worden.

Kees Hos heeft een nieuw
restauratieproject; niet zo groot als

de WR 4 maar daarmee niet
minder
interessant.
Enkele
weken terug is het scheepje
vanuit
Hoorn
naar
de
Haukeshaven gevaren; uit het
water getakeld en per dieplader
overgebracht
naar
het
“werfweiland“ achter de woning
van Kees op Westerland.

Geschiedenis van de WR 60

De WR 60 is het enige nog overgebleven Wieringer "skuutje" van een vloot van
vele tientallen van deze scheepjes. Het skuutje had een veel spitsere kop
en kont dan een aak, zelfs nog scherper dan een botter. De lengte varieerde
van acht tot elf meter ongeveer. Het vlak is niet omhoog gebogen als bij
een aak, maar bijna recht. De indeling en zeilvoering is gelijk aan die van
een aak. Door schaalvergroting in de visserij raakten de skuutjes na 1880
verouderd.
Ze
werden
vervangen
door
aken.
Volgens overlevering is de WR 60 omstreeks 1840 in Medemblik gebouwd
voor een visserman Tijsen uit Den
Oever. Het is daarmee het oudste nog
varende vissersschip van Nederland.
Na vele omzwervingen is het scheepje
afgelopen najaar in het bezit gekomen van de
Wieringer "Stichting Vrienden van de
Wieringeraak"', die voornemens is dit de WR
60, weer in prima conditie te brengen en zo
voor de toekomst te bewaren.
Voor uitgebreide informatie over het scheepje
en de voortgang van de restauratie kunt u
kijken op de website
http://www.stroe.info/wr60
of gewoon ter plekke gaan kijken op het
werfweiland. Er staat al een informatiebord
en een bankje gemaakt van de zwaarden van
de skuut.

Wekelijks verschijnt in het weekblad Schuttevaer in de serie “de Erfenis” een
artikel over schepen die als varend monument worden erkend of daarvoor in
aanmerking zouden kunnen komen. In september j.l werd er een scheepje belicht
wat toch wel heel markant is geweest voor het Amstelmeer als ons thuiswater. De
redactie heeft toestemming gekregen dit verhaal over te nemen.

De Postboot van Wieringen
Door Menno Smit en Hajo Olij
Tot 1924 was Wieringen een eiland. De verbinding met het vasteland werd
onderhouden met een schip. Eerst op de zeilen en vanaf 1896 op de motor. Omdat de
schipper een officieel contract had met de posterijen kreeg het schip in de volksmond
de naam ‘postboot’.
Op 24 december 1911 bracht postschipper
Johannes Baijs een nieuwe, grotere
motorboot in de vaart. Het schip was als
passagiersschip onder bouwnummer 463
gebouwd bij Scheepswerf De Vooruitgang
van Dirk en Willem Boot in Alphen aan den
Rijn. De naam van de nieuwe postboot was
Wieringen. Het schip werd uitgerust met een
Deutz-motor van 32 pk. In een poging meer
passagiers aan te trekken werd de
dienstregeling uitgebreid. Op werkdagen

openbaar vervoer gingen de inwoners van
Wieringen vaker naar ‘de vastewoal’. Ook
de Zuiderzeewerken zorgden rond 1920
voor extra drukte en goede verdiensten voor
de postschipper, maar betekenden tevens
ook het einde van zijn postboot. Op 4 maart
1926 was de weg over de verbindingsdijk
tussen de westpunt van Wieringen en de
Van Ewijcksluis gereed. Op 12 maart
maakte de Wieringen
haar laatste
overtocht.

waren er vanuit De Haukes vijf afvaarten en
op zondag vier. Hard werken en lange
dagen, want de zaterdag gold ook als
werkdag en de eerste afvaart was al om 5
uur ’s ochtends. Vooral begin jaren ‘20 werd
het druk. Door de verbetering van het

Rondvaartboot
Het
schip
werd
verkocht aan Douwe
Amels in Makkum en
kreeg een nieuwe
naam, IJselmeer (ja,
met één s). Amels
gebruikte het schip
voor een beurtdienst
vanuit Makkum naar
het
werkeiland
Breezanddijk.
Er
werden
voedsel,
post en personen
naar het werkeiland
gebracht.
Vanaf
Breezanddijk werd
vanaf 1927 zowel
naar het westen als
naar het oosten aan
de bouw van de Afsluitdijk begonnen en dat
trok veel belangstelling. Op zon- en
feestdagen verzorgde Amels rondvaarten
vanuit Makkum en Den Oever naar de
bouwwerkzaamheden aan de Afsluitdijk.

Maar Amels wilde ook gaan vissen. In
februari 1931 werd het schip ingeschreven
in het Centraal Visserijregister als
vrachtvaartuig IJsselmeer (nu met tweemaal
s). Op de werf van Wiebe Amels in Makkum
(een broer van Douwe) kreeg het schip drie
bunnen. Er kwam een nieuw stuurhuis op
en de Deutz werd vervangen door een 40
pk Kromhout, een eencilinder gloeikopmotor
type M-3. Het visserijregistratienummer
werd WON-52. Zonen Wiebe (geboren
1917) en Oepke (geboren 1919) kwamen bij
vader Douwe aan boord. In de eerste jaren
werd op ansjovis en Zuiderzeeharing gevist,
in latere jaren op paling. In de oorlogsjaren
viste men stiekem en ruilde de vangst met
boeren. In het begin van de jaren ’50 liepen
de verdiensten op
het
IJsselmeer
sterk terug. In
1955
besloot
Douwe
Amels
(intussen 65 jaar
oud) met vissen te
stoppen. Zijn zoon
Oepke, die al
sinds 1932 bij zijn
vader voer, zette
de visserij voort.
Hij besloot zijn
geluk
op
het
grotere water te
gaan beproeven.
Naar
de
Noordzee
Om het schip
geschikt te maken
voor
de
Noordzee, werd het eind 1955 flink
verbouwd. De eencilinder ruwolie Kromhout
van 40 pk werd vervangen door een
zescilinder Kromhout TS van 105 pk. Het
stuurhuis werd veranderd en de voorsteven
iets opgehoogd. Twee bunnen werden
definitief
dichtgemaakt.
Door
deze
aanpassingen kwam het schip onder klasse
en mocht tot windkracht 5 Beaufort op de
Noordzee varen. In 1962 nam Oepke Amels
het bedrijf officieel over en verbouwde de
WON-52 opnieuw. Er werd een groter
dekhuis geplaatst, waardoor het schip op
een echte kotter leek. Er werd op de

Waddenzee op garnalengevist, maar ook
wel op tong op de Noordzee. De garnalen
werden meestal in Harlingen verkocht.
Soms loste men op Terschelling en gingen
de garnalen per veerboot naar Harlingen. In
1965 kwam Douwe Amels jr. bij zijn vader
Oepke aan boord; de derde generatie
Amels op hetzelfde schip. Eind jaren ‘60
werd de visserij moeizaam en in april 1970
besloot Oepke Amels te stoppen en het
schip aan te melden voor de sanering. Hij
had toen 38 jaar met het schip gevist.
Sportvisserij
Toch werd niet helemaal gestopt, want met
wat aanpassingen werd de WON-52

sportvisser. De IJsselmeer werd door de
gemeente
Wonseradeel
officieel
goedgekeurd en kreeg vergunning om met
maximaal 20 personen op de Waddenzee te
varen tot vijf kilometer buiten de kust.
Oepke en zijn zoon Douwe hebben dit twee
jaar gedaan. Op 10 maart 1972 is
het schip uiteindelijk verkocht. Een periode
van 46 jaar varen vanuit Makkum onder drie
generaties Amels kwam hiermee ten einde.
Een rommelig decennium brak aan voor de
voormalige Wieringer postboot. De nieuwe
eigenaar van het ruim 60 jaar oude schip
werd de Zwitser Franz Gönner. Hij noemde

haar Barry en voer ermee naar Zwitserland.
Het verblijf tussen de bergen duurde kort.
Gönner verkocht het schip aan Willem van
der Weide in Amsterdam. De WON-52 zakte
de Rijn weer af en werd geschikt gemaakt
als woonschip. Het uiterlijk veranderde flink.
De kajuit achter de stuurhut werd gesloopt
en het achterdek opgehoogd. Hierdoor
ontstond flink wat ruimte. Toch duurde het
verblijf in Mokum niet zo lang als dat in
Makkum, want in 1980 werd het schip
opnieuw verkocht.
Zeilende chartervaart
John van Dalsen uit Zierikzee werd de
nieuwe eigenaar en Zierikzee de nieuwe
thuishaven. Hij is bekend als de oprichter
van het boekingskantoor De Zeeuwse
Stromen. Om het schip geschikt te maken
voor 12 passagiers werd het visruim
verbouwd en kwamen er slaapplaatsen
in het vooronder. Hij veranderde de naam in
Betsy. Ze bleek goed te zeilen en John van
Dalsen heeft 13 jaar met het schip gevaren.
Hij had intussen ook de klipper Bracksand
gekocht en de Betsy was eigenlijk te klein
om met een zetschipper te exploiteren. Het

schip werd in 1993 verkocht aan Jan Zwart.
Het bleef in de chartervaart. Peter Lock, de
vroegere schipper van de loodsbotter
Texelstroom, heeft als zetschipper rond
1995 twee jaar op de Betsy gevaren. In
1997 kwam ook aan dit charteravontuur een
eind.
Woonschip
Een nieuwe buitenlands avontuur volgde.
De nieuwe eigenaren voeren met het schip
naar Zuid-Frankrijk waar het schip een
vaste ligplaats kreeg. Hier heeft de Betsy
drie jaar gelegen. Het werd voornamelijk
gebruikt als onderkomen tijdens vakanties.
Maar ook het verblijf aan de Middellandse
zee duurde niet echt lang. In 2001 werd Kiki
Kragten de nieuwe eigenaresse. De
terugtocht werd aanvaard. Het schip kreeg
een vaste ligplaats in de Oude Haven aan
de Dijk in Enkhuizen. Een aantal malen per
jaar worden er nog zeiltochten gemaakt,
maar voor de rest is het volledig in gebruik
als woonschip.
Maar alweer ligt ze nu te koop.

Een staartje vuurwerk
Michelle Blaauw - KNRM
Het begon met mijn artikel “Een alarmerend uiteinde”, waarin
het afsteken van ernstvuurwerk met de jaarwisseling aan de
orde kwam. Ik stelde in dit artikel dat vuurwerk altijd kon
worden ingeleverd op het politiebureau. Voor de zekerheid had
ik dat nog even gecheckt bij het Korps Landelijke
Politiediensten in Driebergen. Ik geef natuurlijk liever de juiste informatie.
Vervolgens kreeg ik een berichtje van iemand die tevergeefs bij een
politiebureau had aangeklopt voor het inleveren van vuurwerk…
Niet overal gelijk
Een e-mail naar de betreffende regio bracht naar voren, dat er in dezelfde regio vier
plaatsen waren, waar het vuurwerk mocht worden ingeleverd. Dat bracht me ertoe,
ook bij andere regio’s te informeren naar de daar gangbare procedure. Tot mijn
verbazing leverde dat allerlei verschillende antwoorden op. Er zijn maar een paar
regio’s, die er geen probleem van maken en ernstvuurwerk aannemen. Maar in het
overgrote deel van de politieregio’s moet de politie er niets van hebben en verwijst
naar de gemeentewerf waar u het vuurwerk zou kunnen inleveren bij het klein
chemisch afval. Een andere regio ontkent dit weer met klem en wijst op het feit dat
de gemeentewerven er helemaal niet op zijn berekend om explosieven in ontvangst
te nemen.
Brandweer
Bij de Brandweer moet je ook niet zijn. De Brandweer neemt geen vuurwerk in. Wat
blijft er over?
Seinpistolen
Voor seinpistolen ligt het iets anders. Daarvoor is een wapenvergunning nodig (de
politie zegt “wapenverlof”), en daarmee valt het seinpistool onder de wapenwet. Dat
betekent dat af te danken seinpistolen en patronen die over de datum zijn,
ingenomen moeten worden door politiebureaus met een afdeling “bijzondere wetten”.
Dat komt over het algemeen neer op de bureaus waar ook wapenvergunningen
worden afgegeven.
Voor het overige vuurwerk zijn een paar politieregio’s heel klantgericht: “kom maar
brengen hoor, we zorgen er wel voor”, maar andere regio’s wijzen op het feit dat
duidelijk in de wet omschreven staat, dat de politie zich uitsluitend hoeft te ontfermen
over consumentenvuurwerk, dat illegaal is ingevoerd vanuit het buitenland, of op een
ontijdig moment is aangeschaft of afgestoken.
Niet vergeten: ook ernstvuurwerk mag volgens de wet niet op een ander moment
worden afgestoken dan op het moment dat er echte nood (op het water!) is.
Watersportzaken
Dan is er nog de watersportzaak. De politie blijft er de nadruk op leggen dat
watersportzaken er (ook) economisch belang bij hebben om vuurwerk in te nemen,
omdat ze ook vuurwerk verkopen. Desgevraagd zeggen sommige watersportzaken
ook wel toe, vuurwerk in te zullen nemen, maar niet allemaal. En wat doen zij er dan

mee? Ze kunnen het opsturen naar de producent, die het dan – overigens bepaald
niet kosteloos! - vernietigt.
KNRM
Bij de KNRM proberen we het witte vuurwerk zoveel mogelijk binnen de
houdbaarheidsdatum te verstoken (gewapend met veiligheidsbril en zware
werkhandschoenen!). Het rode vuurwerk gaat terug naar de producent.
De KNRM wenst u een veilige jaarwisseling!

