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25 november 2012. De wind giert om het huis. Aan de kust is een ware najaarsstorm
met windkracht 9 en dikke windstoten van windkracht 10. Het zeewater langs de dijk
is een kolkende massa met als resultaat grote vlokken schuim over de dijk heen.
Echt najaar.
De voorbereidingen voor de komende feestmaand zijn ook al weer begonnen. Om je
heen hoor je al weer verhalen over kerstmarkten in Duitsland. Nog een maandje en
het jaar zit er al weer op. Het afgelopen jaar zijn er geen grote evenementen op het
Amstelmeer geweest. Het komende jaar, zo heb ik begrepen, heeft de TOP klasse
interesse om op het Amstelmeer hun kampioenschap te varen.
In het vorig clubblad stond een verslag over flottielje zeilen in Turkije. In dit blad staat
een verslag van het zeilen in Kroatië. Twee van de drie redactieleden, Cees en
Sjoerd met Ruud Koopmans en Gerard Koedijk zijn een week vanuit Split in Kroatië
wezen zeilen. Cees heeft een uitgebreid verslag van de reis gemaakt. Dit staat in het
blad afgedrukt. Inmiddels is ook de najaars ledenvergadering geweest. De notulen
van Annemarie vindt u ook in dit blad. Natuurlijk zijn er ook weer de
wetenswaardigheden vanuit het bestuur, u meegedeeld door de voorzitter, Peter
Oudhuis. Vanuit de Wedstrijdcommissie wordt er werk gemaakt van het opleiden van
nieuwe wedstrijdcommissieleden. Dit najaar is er een dagcursus in het clubgebouw
van de WVA geweest.
Tot slot wenst de redactie u allen fijne feestdagen toe. Wij wensen u voor het
komende jaar veel geluk, mooi watersportweer en vooral veel gezondheid toe. Wij
zien u allen graag op zondagmiddag 8 januari 2013 in ons clubgebouw De Aak voor
een toast op het nieuwe jaar.
Namens de redactie,
Sjoerd van der Werf

_________________________________________________________________
Het volgende clubblad verschijnt begin maart;
copy inleveren vóór 15-02-2013

NOTULEN
Algemene ledenvergadering van de Watersportvereniging
Amstelmeer d.d. 12 oktober 2012
1. Opening
Voorzitter opent de vergadering 20.06 uur.
Aanwezig: 30 stemgerechtigde leden.
Met kennisgeving afwezig: Theo Souren, Gerrit v Gijssel, Siep vd Land, Anja
Boersen, Jaap Wognum, Cees Dubbeld, Peter & Caroline Verschoor, Martijn
Pijnacker, Jan Boersma, Wout Meskers
2. Mededelingen van het bestuur


Accommodatiebeleid Hollands Kroon

Plannen in de gemeente omtrent afstoten van accommodaties. Ambtenaar die
beleidsvoorstel voor B&W maakt gesproken – nog geen concrete voorstellen ten
aanzien van haven. We mogen zelf ook voorstel aandragen. Voorzitter zal contact
opnemen met MWV om samen hierin standpunt in te nemen. 29 oktober te
Hippolytushoef bijeenkomst van Hollands Kroon over dit onderwerp.


Veiligheid op de haven

Elk jaar worden zaken ontvreemd zoals buitenboord motoren. Stukje
verantwoordelijkheid en zorgplicht als vereniging. Contact geweest met regio politie
Noord Holland Noord. Wat kunnen en mogen we doen. Terrein mogen we niet
afsluiten vanwege openbaar gebied, ook wandelgebied. Toegestaan is plaatsen van
camera’s – kosteninschatting ca 2000 euro. Voorstel wordt verder uitgewerkt door
bestuur, weer inbrengen voorjaarsvergadering.
Kees van Silfhout: hek met alleen toegang voor fietsers/voetgangers mogelijk?
Beleid wijzigen dat iedereen hier mag parkeren?
Reactie Gerard Alleman: rekening houden met hulpdiensten.
Opmerking Jan Betbeder: kleiner gebied, in ieder geval slipway onbereikbaar maken
voor auto’s.
Koen John: wellicht onderhandelingspunt in discussie met gemeente in het
afstootbeleid, dat bestemmingsplan ook gewijzigd wordt.
Kees Hos: is er een lijst van met gestolen materieel met veroorzaakte schade
waarde. Weegt dit op tegen kosten camera’s.


Wijzigingen reglementen ligplaatshouders:

1.Wanneer een ligplaatshouders voor langere tijd weg is/weg gaat (langer dan 2
weken). Melden bij havenmeester, zodat plaats tijdelijk voor passanten gebruikt kan
worden. Wordt het niet gemeld, kan de havenmeester de ligplaats aan passanten
toewijzen. 24 uur van tevoren seintje naar de havenmeester – wordt gezorgd dat de
box weer vrijgemaakt. Wanneer niet van tevoren wordt gemeld, men komt terug in de
haven – binnen 24 uur box leeg gemaakt.
Sjaak Meskers: zijn alle boxen verhuurd. Antwoord: ja, er is zelfs een wachtlijst.

2.Boten dienen in goede staat van onderhoud te verkeren. Is ter oordeel van
havenmeester. Wanneer ligplaatshouder het niet eens is met oordeel, is volgende
beoordeling iom bestuur.
Gerard Alleman: boten kunnen niet zomaar weggehaald worden.
Reactie bestuur: juist door het in het reglement op te nemen – geeft dat mogelijkheid
tot weghalen.
Hans Kleinsman: Kunnen wijzigingen in reglement doorgevoerd worden door bestuur
- of vraagt dat stemming – goedkeuring door leden.
Jan Betbeder: Concreter beschrijven wat goede staat is, ook om het niet te laten
afhangen van wie er wanneer in bestuur zit.
Reactie bestuur: gaat met name om risico van bijvoorbeeld zinken.
Gerard Alleman: betreft het ook walplaatsen?
Reactie bestuur: ja geldt ook voor walplaatsen.
Koen John: krijgt iedereen nieuw contract aangeboden?
Reactie bestuur: ja elk jaar krijgt ligplaatshouders nieuw contract ter ondertekening.
3.Veroorzaken van milieuschade vanaf boot is ook voor risico en kosten eigenaar.
4.Tijdens gebruik kraan opgelopen schade is voor rekening gebruiker.
Gerard Alleman: opleiding nodig voor deze kraan?
Reactie Kees van Silfhout, nee voor deze kraan geen opleiding nodig.


Nieuw initiatief dit jaar: scharrenrace!

Bram en Jan bedankt. Ook de palingrokers bedankt!
3. Notulen voorjaarsvergadering 23 maart 2012
Tekstuele opmerkingen: nee
Inhoudelijk opmerkingen/vragen: nee
Notulen verder akkoord en vastgesteld.
4. Contributie en andere vergoedingen 2013
Geen contributieverhoging dit jaar.
Passantentarieven gaan omhoog. Bemand/onbemand maakt niet meer uit.
Ligplaatsgeld gaat met 1 euro/meter omhoog (ivm huurverhoging en inflatie).
Tevens per box 7,50 euro omhoog ivm schilderen paalkoppen. Geen
animo/vrijwilligers – offerte opgevraagd – wordt verdeeld – eens in 4 jaren
onderhoud.
Stroomkosten: blijkt dat we afgelopen jaren capaciteitstarief niet hebben
doorberekend (1600 euro op jaarbasis). Tevens wordt er veel stroom verbruikt. Nu
0.20 euro per KwH, gaat naar 0.40 euro per KwH. Wordt daarmee vanaf nu
kostendekkend. Vastrecht blijft wel 20 euro (zonder inflatiecorrectie).
Wico Stam: betaal je toch vastrecht voor.
Reactie bestuur: nee, vastrecht is voor onderhoudszaken, meters, kasten.
Koen John: betaal elders 0.69 euro per KwH. Wel commerciële haven.
Kantine: prijzen consumpties blijven vooralsnog gelijk. Voorjaar opnieuw beoordelen
afhankelijk van leveranciersprijzen.
Gerard van Herk: zijn prijzen afgestemd met MWV. Reactie: ja. In deze haven met
MWV geen verschil.

Lammert de Haan: MWV vraagt lager tarief. Vergeleken met vergelijkbare haven
zitten we nu als hoogste.
Wico Stam: kun je stroom niet verrekenen in passantentarief per m.
Reactie bestuur: nee. Verdubbeling voor leden ook voor passanten rekenen.
5. Begroting 2013
Meeste blijft redelijk gelijk. Inkomsten: Kantine inkomsten zelfde. Geen evenementen
voor volgend jaar. Evenementen gelijk. Contributie niet verhoogd. Diversen: eco tax
en evt sponsoring.
Uitgaven: alle bedragen rekening gehouden met verhoging BTW. BUMA SEMA:
hoge kosten. Diverse algemeen: winterstalling, legionellacontrole, muziek, diverse
kleine bedragen. Onderhoud gebouw: renovatie toilet, vloer in de was. Onderhoud
buiten: paalkoppen schilderen, onderhoud steigers, clubhuis. Onderhoud boten:
centaurs, rescues,
Reservering: vervangen douche dijkmagazijn, kantineterras/zonwering.
Kees van Silfhout: voorstel vervanging stoelen.
Reactie: er staan nog stoelen in dijkmagazijn. Bestuur onderkent slechte staat. Kijken
naar vervanging.
Bram Keppel: doel van zonwering.
Reactie bestuur: huidige niet praktisch, kunnen niet naar beneden – hoofd stoten.
Nog niet uitgezocht – wordt uitgewerkt.
Jan Betbeder/Kees van Silfhout: lage frequentie gebruik – noodzaak?
6. Opleidingen&activiteiten winterseizoen
Deze winter weer vaarbewijs 1 + 2. Als onderdeel van de cursus open avond “weer”.
Wordt volgend jaar – aankondiging via clubblad dan wel nieuwsbrief.
Dank aan alle instructeurs, begeleiders bij trainingen.
Jan Betbeder toelichting ZW (uitslagprogramma).
EHBO docent wil avond EHBO in clubhuis geven, max 20 personen – datum in
januari. EHBO gericht op watersport.
Gerard Alleman: wat is er specifiek voor watersport aan?
Reactie bestuur: wordt toegespitst op aantal gevallen in watersport, zoals
onderkoeling.
3 november mosselavond: mosselen – slibtong.
Suggestie Jan Betbeder: vanwege wijzigingen wedstrijdreglement. Eric Mehlbaum.
Ook nieuw boekje.
Reactie: bestuur zal inventariseren – genoeg animo (min 10) dan avond organiseren.
7. Concept wedstrijdkalender 2013
Concept ook ivm wijzigingsvoorstel zomervakantie (Tweede Kamer). Binnenkort
bespreking alle watersportverenigingen regio Den Helder – wedstrijden op elkaar
afstemmen. Overweging bestuur om clubkampioenschappen naar voren te halen –
naar mei, om wedstrijden meer te spreiden. Misschien komen de Top’s naar onze
vereniging.
Sjoerd vd Werf: weekend 22-23 juni zal voor clubkampioenschappen niet doorgaan
ivm Sail Den Helder.

September beter? – al gevuld met veel wedstrijden. Eind augustus? – valt samen
met vakantieperiode.
28 september Westwadrace (uitloop 29 september).
Jan Betbeder: goed weekend voor clubkampioenschappen – eerste weekend juni.
Risico mei: holland regatta Medemblik – veel leden/vrijwilligers daar actief.
Reactie: juni ook druk met wedstrijden? Sloepzeilen geen organisatie - comité. Optie
wordt meegenomen in bespreking comité. Definitieve volgt in voorjaarsvergadering
2013.
Kees Hos: botterwedstrijden worden vervroegd naar 8 juni ivm eerder Sail?
Eric Goedel: SAIL is 20-24 juni.
8. Verkiezing
Dank aan Gerard Alleman voor inzet afgelopen jaren in bestuur – met bloemetje!
Nieuw lid gevonden – interim ingezet. Michel Boersen heeft zich kandidaat gesteld
als commissaris vloot. Akkoord leden. Welkom Michel in het bestuur. Leden dank
voor vertrouwen.
9. Rondvraag
Sjaak Meskers: als lid van bestuur vroeger geprobeerd inleggeld voor mensen zeilen
met een beperking te verhogen. Lukte niet met sportservice Schagen. Per persoon
slechts 10 euro. Is al vergoeding voor oa eten. Kan dit bedrag niet omhoog.
Reactie penningmeester: Over gesproken met sport service. 10 euro wordt niet
verhoogd. Wel afspraken over gemaakt. We draaien er geen winst op, ook geen
verlies. Is ook stukje sociale verantwoordelijkheid.
Jaap Woort: status uitbaggeren haven?
Reactie voorzitter: gemeente ambtenaar op aangesproken. In contract havendiepte
afgesproken. Misverstand – misrekening bij gemeente over te corrigeren diepte. Op
160 uitgediept ipv 180. Ambtenaar die ervoor verantwoordelijk was, zit na fusie niet
meer op die plek. Contact met wethouder – weinig respons. Op korte termijn wordt
geen actie verwacht voor correctie. Nog geen rekening ontvangen van gemeente –
voor huur.
Koen John: Aanvulling – 20 cm verschil is geconstateerd. Gemeente zou herstellen.
Gemeente kan aansprakelijk gesteld worden voor deze misser. Met elkaar zoeken
naar oplossing: volgende keer baggeren vervroegen – wellicht ook weer meenemen
in discussie over afstoten accommodatie afstoting beleid.
Andele Zwart: voorstel om waterkraan aan te brengen aan steiger waar Andele ligt.
Reactie voorzitter: ander watertappunt betaalt gemeente. Bestuur zal kijken wat het
kost, terugkomen met reactie evt. voorstel.
Kees van Silfhout: als haven op diepte is kan Andele wel bij het bestaande punt
komen.
Reactie voorzitter: eens, dan geen extra waterpunt – haven op diepte. Correctie
diepte zal niet binnen 1 jaar.
Kees van Silfhout: rekening waterpunt bij Hollands Kroon leggen.
Reactie voorzitter: eens met aanpak.
Kees Hos: zelfs na baggeren, binnen een jaar weer te dichtgeslibd.
Reactie voorzitter: haven slibt steeds sneller dicht – structurele oplossing bij
Waterschap.

Kees Boersen: geen slapende honden wakker maken – risico ander waterpunt ook
zelf betalen.
Voorstel Koen John: meter erbij met muntenpaal.
Michiel Lok: alleen een meter, alleen voor leden.
Reactie voorzitter: bestuur werkt voorstel uit, komt er op terug.
Jan Betbeder: Mis in financiële verhaal verhoging van cursusgelden. Zoals
bijvoorbeeld cursusgeld Centaurs. Cursusgeld inclusief oa koffie/thee gerekend.
Naar voorbeeld van vaarbewijs. Ook inclusief bedankjes instructeurs, onderhoud
Centaurs.
Sjoerd vd Werf: afgelopen seizoen met zeilopleiding Centaurs. 2 Cursisten willen
door voor CWO3. Zijn er binnen vereniging instructeurs die CWO3 mogen geven.
Aanvulling Sjaak Meskers: inderdaad John Pannekoek, Theo Souren.
Michiel Lok: voorstel als er plaatsen over zijn binnen CWO1 en CWO2. Kan niet ten
koste gaan van CWO1 en CWO2.
Sjaak Meskers: CWO3 betreft hogere windkracht, meer oefeningen lage wal……..
Voorstel deze cursisten op wachtlijst.
Reactie commissaris opleidingen: dit jaar al cursisten CWO1 en 2 op wachtlijst
vanwege onvoldoende instructeurs. Inventariseren of we mogelijkheden hebben –
aan vraag kunnen voldoen? Als er ruimte is naast CWO1 en 2, kan het. Februari
uitslag.
Koen John: welke andere vereniging biedt nog meer CWO3?
Michiel Lok: zullen er weinig zijn. Voorwaarden gelden ook voor CWO1 en 2 –
afhankelijk van tijd en beschikbaarheid instructeurs.
Kees van Silfhout: in voorjaarsvergadering vraag gesteld over toestand palen.
Reactie voorzitter: Palen bijplaatsen/verplaatsen. Beperkt aantal palen kostte veel.
Reactie commissaris haven: Aantal palen zijn inderdaad slecht, hadden vervangen
moeten worden. Opnieuw inventariseren en onder de aandacht brengen van
gemeente.
Voorzitter sluit 21.30 uur de vergadering – dank aan alle leden, vrijwilligers
voor een mooi zeilseizoen!
PRIJSUITREIKING
Dinsdagavond:
Kajuitboten
1ste prijs
2de prijs
3de prijs
Open boten

1ste prijs
2de prijs
3de prijs

Hans Boersen
Kees van Silfhout
Andele de Zwart
Adriaan Bays, Alex vd Hoek
Sjaak en Rik Meskers
Jan Meilink

“Arie Klok”-jeugdprijs:
Marijn Goedel (zoon van Eric Goedel)
Pechprijs: Piet Lont
Dit jaar geen doorzettingsprijs.

Dringende oproep
Het jeugdzeilen heeft binnen de Watersport Vereniging Amstelmeer altijd een heel
belangrijke plaats ingenomen. Ieder seizoen zijn er voldoende cursisten voor de
opleidingen Jeugdzeilen eerste- en tweedejaars en de wedstrijdtrainingen. De WVA
instructeurs en goedwillende helpende ouders cq grootouders zorgden voor een
gedegen en plezierige instructie en leidden de kinderen op voor een officieel
zeilcertificaat.
Echter…enkelen van onze leden hebben te kennen gegeven om de hulp bij de
zeilinstructie af te willen bouwen.
Dit betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe vrijwilligers, te weten
zeilinstructeurs, begeleiders en stuurlieden die in het bezit zijn van VB 1- VB 2 om de
zeilinstructie aan de jeugd voor de toekomst veilig te stellen. Vandaar onze oproep.
En…hoe meer vrijwilligers, hoe breder draagvlak.
Vindt u het leuk om kinderen te leren zeilen / wedstrijdtraining te geven / begeleider
te worden, meldt u zich dan z.s.m. aan. Wilt u eerst wat meer weten dan kunt u zich
voor informatie bij mij vervoegen.
Commissaris Opleidingen Hannie Meskers-Warmerdam
opleidingen@wvamstelmeer.nl tel. 0223-632155 bgg svp inspreken
Wie de jeugd heeft -

heeft de toekomst

Wie de jeugd niet kan behouden
WVA)

-

heeft géén toekomst

(Jan Bethbeder lid

Jeugd: je begint met FUNdament - met de nadruk op “FUN” (Luc Riemers lid
WVA)

Bericht vanuit de Opleidingen:
VB I en II zijn weer van start gegaan onder leiding van dhr. Wico Stam.
In totaal zijn er 12 cursisten.
17 december is er een open avond.
Op deze avond wordt Meteo gegeven door dhr. Hans Backs.
Aanvang: 19.30 uur.
Ook andere leden van de WVA zijn van harte welkom.

Wico stopt met wedstrijdinstructie
Wico zegt: “Ik ga er mee stoppen omdat ik
een oude L#L wordt en niet meer pas bij al
die jonge gasten”. Daar was de jeugd het niet
erg mee eens gezien de spontane massaknuffel die ze Wico gaven. Tot slot kreeg hij
van Hannie een toepasselijk stuk Oude Kaas.
Wico bedankt en de wedstrijdjeugd zal je niet
gauw vergeten!

Advertentie
Bod gevraagd op:
Een zeilboot van polyester,
merk Simoun,
ZONDER zeilen
Voorzien van mast, giek en
verstaging
op een trailertje met
autokoppeling.Een bod op
deze boot kan gedaan worden via e-mail penningmeester@wvamstelmeer.nlof
schriftelijk bij de penningmeester van de WVA

Onderhoud Centaur
In de loop van december zal weer onderhoud gepleegd worden aan
één van de centaurs. Het is de bedoeling dat de centaur onderste
boven wordt gedraaid om onderhands de oude antifouling te
verwijderen. Op een later tijdstip wordt de centaur
weer voorzien van een nieuwe laag. We zoeken een
tweetal leden, die op een aantal dagen Theo Souren
willen helpen bij het uitvoeren van deze onderhoudsklus. U kunt zich
hiervoor direct aanmelden bij Theo Souren (bereikbaar mobiel: 0615256257 en/of email: tljsouren@quicknet.nl). Bij voorbaat onze dank!

Instructie IVA gemist ??
Enige tijd geleden hebben de leden van de Watersport Vereniging Amstelmeer de
gelegenheid gehad om de cursus IVA, wat staat voor “Instructie Verantwoord Alcohol
schenken”, te volgen. Een flink aantal leden heeft deze cursus met goed gevolg
afgelegd en het IVA certificaat gekregen. Doordat zeker elke barvrijwilliger in een
sportkantine over dit certificaat dient te beschikken is het belangrijk dat zoveel
mogelijk leden deze instructie volgen. Ook handig als je wel eens bij een andere
vereniging achter de bar staat
Sinds kort is het mogelijk om deze cursus via internet te doen en door middel van het
beantwoorden van vragen het certificaat te verkrijgen.
Ga hiervoor naar de site www.nocnsf.nl, klik op “ga naar onze website”,klik hierna op
onderwerpen A – Z en u komt in het alfabetisch register, waaruit je IVA kunt
selecteren.
Na lezen van de instructie en het goed invullen van de vragen kan je het certificaat
thuisgestuurd krijgen. DOEN !!

Opzeggen lidmaatschap
Wil je in 2013 geen lid meer zijn van de WVA of geen ligplaats meer hebben dan
is het zaak dit NU aan de penningmeester te melden. Verzuim je dit te doen dan
krijg je een nota voor het lidmaatschap verhoogd met de Verbondskosten voor
2013 die niet meer terug gedraaid wordt. penningmeester@wvamstelmeer.nl of
Schriftelijk: Jos van der Land, Molenvaart 501, 1764AV, Breezand.

Instructie EHBO
In het kader van het winterprogramma wordt op
dinsdagavond 29 januari 2013 een EHBO-avond op
“waterbasis” aangeboden.
De avond wordt georganiseerd door Wim Beijer, EHBO docent uit Anna
Paulowna. Wim zal met beperkte middelen laten zien wat mogelijk is om
iemand op het water uit de misère te helpen / bij te staan.
Het streven is om ook een Lotus slachtoffer aanwezig te laten zijn.
De avond is uiteraard vrij toegankelijk en er is plaats voor 20 personen,
dus vol = vol.
Aanmelden voor de avond kan via de mail bij Hannie Meskers
Onder opleidingen@wvamstelmeer.nl of telefonisch 0223-632155
Door het lezen van onderstaand verhaal, geschreven door Dick van der
Plas, columnist van het Noordhollands Dagblad kunt u alvast in de
stemming komen. Dick heeft persoonlijk toestemming gegeven voor
plaatsing.
Platgereden egels
Adrenaline is het toverwoord. Daardoor schudden wielrenners na een doodsmak
op het asfalt of een duikeling in het ravijn even verdwaasd met hun hoofd en
kijken dan zoekend om zich heen. Waar is mijn fiets? Ze stappen weer op, met
bebloede koppen, een gescheurde milt, een gebroken sleutelbeen of een kont
waarin het prikkeldraad diepe voren heeft getrokken. Maar wat drijft iemand om
een fietsmaatje met een heupfractuur weer op
het zadel te zetten tijdens zoiets onbeduidends
als de Joop Zoetemelk Classic? Pure domheid,
leer ik deze week op de cursus EHBO voor
wielrenners die voor de wegkapiteins in mijn
cluppie wordt gegeven.
Een enkele bejaarde medeweggebruiker of een
overstekend kind daargelaten, rijden wielrenners
- fietstoeristen moet je van de scherpslijpers
zeggen - op de openbare weg vooral elkaar aan.
Een velg die zich vastgrijpt in de
derailleur van een voorganger. Het paaltje dat
een groep in tweeën splijt. En daar gutst het
bloed alweer over het wegdek.
Bij onze wielerclub rijden wij al een jaar rond met een EHBO-setje in het
rugzakje van onze shirts. Maar anders dan met het binnenbandje of de banaan
die er ook in zitten opgeborgen, hebben we geen idee wat we er mee moeten
doen als de nood aan de man komt. Dat leren we vanavond van Ron en Dick,
ervaren ambulancebroeders die al heel wat wielrenners als platgereden
egels van het fietspad hebben geschraapt.
Om onze aandacht niet te laten verslappen hebben zij het lesmateriaal - grofweg
opgedeeld in letsel aan het hoofd, de thorax en de ledenmaten - geïllustreerd
met lichtbeelden uit het bekende wielerongelukkenalfabet, van Beloki tot

Weilandt en alles wat daar tussen zit. De bebloede kop van Karsten Kroon in de
Waalse Pijl. Het sleutelbeen van Fabian Cancellara in de Ronde van Vlaanderen.
De milt van Wout Poels in de laatste Tour.
Het na een valpartij onmiddellijk weer opstappen, is typisch voor de wielrennerij.
Adrenaline maskeert het letsel. In voetbal, om maar eens wat te noemen, komt
dat niet voor.
Ron en Dick leren ons grofweg hoe onderscheid te maken in de ernst van de
verwondingen. Een eerste vuistregel: hoe harder mensen schreeuwen, hoe
minder ze hebben. (Die kan ik volgens de aanwezigen in mijn zak steken.) Je
moet je pas zorgen maken als fietsmaatjes stil blijven liggen. Nog een
geruststelling: laat je niet gek maken door het bloed. Dat maakt het altijd erger
dan het is.
Ook van belang om te beoordelen hoe iemand eraan toe is: het
ongevalsmechanisme. Wie alle ruimte heeft om lekker door te glijden over het
asfalt is er doorgaans beter aan toe dan iemand die abrupt tot stilstand komt
tegen een auto of een boomstam. Organen zitten los in het lichaam. Als dat met
een klap tot stilstand komt, gaat de
inwendige mens met dezelfde
snelheid nog even door.
Op het scherm verschijnt het
beeld van Fabio Casartelli, Tour de
France 1995. Overleden nadat hij in
de afdaling van de Col de Portetd'Aspet met zijn hoofd tegen een
betonblok kwam.
Bij het controleren van slachtoffers
gaan wij te werk via de ABCDEmethode: airway, breathing,
circulation, disability, environment.
Als iemand terugpraat, kun je ABC
vaak al afvinken. Als iemand klaagt over een pijnlijke pols, is er ook niks aan de
hand. Daar ga je niet dood van. Maar buikpijn, dat is andere koek. Achter je
navel huizen de organen en de grote lichaamsslagader.
Na een schrandere blik op hun cursisten, beperken Ron en Dick de
behandelmethoden deze avond tot het stelpen van hevige bloedingen en het
stabiliseren van renners die mogelijk een fractuur hebben opgelopen. Comfort
bieden terwijl iemand anders zo snel mogelijk 1-1-2 belt. Niks te eten of te
drinken geven. Losse tanden bewaren in melk of speeksel. (Nooit bij de wortel
oppakken.)
En een kermende ploeggenoot met een gebroken heup niet meer op zijn fiets
hijsen met de bemoedigende woorden: 'Stel je niet aan, die spierpijn trap je er
onderweg wel uit.'
Dat zal ik nooit meer doen.
d.van.der.plas@hdcmedia.nl

Dat de meeste boten al weer in de winterstalling staan/liggen
Een enkeling zij boot onder water laat liggen
Dit vast niet de bedoeling van de eigenaar kan zijn
De lenspomp al wel gebruiksklaar in
de boot drijft
Er in de winterperiode nog wel leuke
dingen op stapel staan
De mosselen- en visavond weer
zeer geslaagd was
We volgend jaar gaan lobbyen voor
meer deelnemers aan de avond
We een compliment maken voor het
extra lekkere voorafje en toetje
Ook de salade weer heerlijk was
Het Bestuur niet weet wat ze
hiermee nu weer gemist heeft
We nu vast een voorzetje geven
naar de heerlijke oliebollen in 2013
We geen enkele reactie hebben
gekregen op het nieuwe voorblad van de krant
We er van uit gaan dat “Geen bericht is goed bericht” betekent
Wanneer je geen lid meer wilt zijn, je dit nu aan de penningmeester moet laten weten
Je kunt bieden op de gele Simoun met trailer(zie de advertentie)
Enkele leden de cursus Assistent wedstrijdcommissie en Protestcommissie hebben
gevolgd
Dit op een vrije zaterdag een lange zit was maar zeer de moeite waard
Gerrit dit met Hedwig Kuipers van het Watersportverbond bekokstoofd had.
Wij elkaar weer op de haven zien

Nieuwjaarsreceptie

Ook dit jaar bent u van harte uitgenodigd om tijdens de
nieuwsjaarsborrel in ons clubhuis De Aak in De Haukes te
proosten op het nieuwe jaar en te genieten van heerlijke
oliebollen!

De nieuwjaarsborrel staat gepland op zondag 6 januari 2013.
U komt toch ook? U bent welkom van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Werkdag herfst 2012
Herfst klinkt altijd weer een beetje definitief. Zo definitief dat de zomer weer voorbij is,
dat het watersportseizoen weer achter de rug is, dat de boten weer uit het water
gaan en dat de haven weer winterklaar moet worden gemaakt.
Afgelopen 13 oktober was het weer zover. Het
lijkt wel of alle leden op deze jaarlijkse
herfstwerkdag willen helpen. Volgens mij waren
er meer leden aanwezig dan op de jaarlijkse
ledenvergadering. De werkdag begon uiteraard
om 9 uur met koffie en koek. Na de koffie trok
Jos Halsema aan
de bel en begon de
taken te verdelen.
Nou ja, hij vroeg
wie wat wilde doen.
Anja en Hannie de binnenboel, samen met Cees van S.,
Bram de buitenboel ( zie de bijgeplaatste foto’s.) Heel
leuk was de aanwezigheid van vrouwelijke jeugdleden
die zich erg inspanden om de Optimisten uit het rek te
soppen, zodat ze glanzend en glimmend konden worden
opgeborgen in het toiletgebouw. Het sjouwwerk werd
overgelaten aan Ruud, Cees, Peter en Bertus – een
nieuw lid dat
gelijk op de
barricaden
sprong en zijn
handen
liet
wapperen
–
Stefan
coördineerde en
een
ploegje
ervaren mannen zorgden er voor dat de
Centaurs en de rescueboten op de trailers
kwamen en werden weggereden. Maar niet
voordat de “Wedstrijdboeienophaalploeg”,
(hoeveel punten levert dit op met scrabble?)
haar werk had gedaan en de boeien op de kant bracht, samen met de loodzware
kettingen en emmers met beton. Bertus als ervaren stoomcleaner ontfermde zich
o.a.over de taak om ze winterklaar te maken. (Zie ook weer de bijgaande foto’s).
Even een schermpje opgehangen om inkijk vanaf de overkant tegen te gaan! De
Splashes werden ingepakt, Michel, de verse vlootmanager, ontfermde zich hier over.
( Zie de foto), 4 sterke mannen tilden onder leiding van Lammert de informatiekast
van de muur. Jaap was met zijn hulpen druk bezig om kogelkoppeling aan de muur
te bevestigen om er voor te zorgen dat de walklanten hun trailer stevig kunnen
vastmaken. De oproep om de eigenaar te vinden van de gele zeilboot heeft geen
resultaat opgeleverd, dus deze staat nog op de haven. (Zullen we dit ding niet bij
opbod onder de leden verkopen??) Zonder iemand tekort te doen, - Wico je word
genoemd want er moet tenslotte nog wat reparatiewerk aan de Optimisten worden

verricht en wat materiaal worden overgezet van de
ene naar de andere boot – is de werkdag door de
inzet van vele leden/vrijwilligers weer binnen de
kortste keren aan kant. Ook de mannen die de
naamborden al hadden verwijderd en geschilderd
worden bedankt. Verder alle leden die deze werkdag
zich hebben ingezet om een en ander weer vlot te
laten verlopen worden weer bedankt, bedankt en

bedankt !

Zeilen in Kroatië
Het idee werd al enige tijd geleden geboren om met z’n vieren ( Ruud Koopmans,
Sjoerd van der Werf, Gerard Koedijk – géén watersporter!- en ondergetekende) te
gaan zeilen in een warm land, in plaats van te wintersporten. Het werd uiteindelijk
Kroatië.
Sjoerd regelde op internet via Wishful Sailing een zeiljacht in Split, waar hij al eens
een keer eerder was geweest. September zou het worden voordat we vertrokken.
Helaas moesten we hiervoor de Palingrace laten schieten., maar ja, je kan niet alles
hebben. In de tussentijd werden de
formaliteiten vervuld. Stuurden we
copiën
van onze paspoorten,
vaarbewijs,
TKN
certificaat
en
marifooncertificaat naar de verhuurder
in Split, want zonder papieren geen
boot!
Op een zekere vrijdag in september
namen we om 7.00 uur de trein vanuit
Schagen naar Schiphol om van daar
uit met Croatia Airlines naar Zagreb,
de hoofdstad van Kroatië,te vliegen
om met een overstap in Split te
arriveren. De bus stond bij het
vliegveld al klaar om ons in een goed
half uur naar het centrum van Split te brengen. Ook het hotel op 500 meter van de
haven gelegen, werd snel gevonden, dankzij de redelijke kennis van de Kroatische
taal en wat steekpenningen van Cees. Dit hotel verdiende geen schoonheidsprijs,
wat de lieftallige en hééél vriendelijke receptioniste zeker wel kreeg. Zij bood ons de
keuze uit een 4-persoons kamer of twee 2-persoonskamers. We zagen nog een
mooie kamer, maar de mooie receptioniste maakte ons lonkend duidelijk dat deze
kamer al bezet was….door haar! Dus kozen we voor de voorlaatste optie. Intussen
was al duidelijk geworden dat Sjoerd en ik aan onze vrienden de beste kamer
hadden gegund. Wederom konden we geen schoonheidsprijs toekennen aan onze
kamer, 3 cm dunne matrassen, te korte lakens, vieze douche, niet sluitende
douchedeur, waardoor het water de kamer in liep en de riante binnentuin van
ongeveer 100 bij 200 centimeter. Nadat we ons geïnstalleerd hadden,, resteerde ons
de hele middag en avond om het prachtige centrum van de oude stad Split te
verkennen.
Heel mooi, het oude centrum grenstdirect aan de boulevard. Het was nog volop
vakantietijd, gezellig drukke pleinen en boulevards met muziek en allerlei optredens
en ’s avonds nog een heerlijke temperatuur van boven de 20 graden C. Je krijgt niet
de indruk dat we in een crisisperiode leven als je de volle jachthavens ziet met grote
zeiljachten en motorboten en grote cruiseschepen in de haven en voor de kust.Ook
zaterdag hadden we nog bijna de hele dag om de stad en de havens te verkennen.
Om 16.00 uur konden we dan over onze boot beschikken, een Jeanneau Odyssey
34.2, voorzien van 3 hutten en een royale kajuit die ’s nachts geheel tot Ruud zijn
beschikking was. Na lekker te hebben geslapen werd de volgende morgen de boot
vertrekklaar gemaakt en voeren we om 10.30 uur de haven uit om bakboord uit
richting het eiland Brac te vertrekken op 13 kilometer van het vaste land. Brac is het

grootste van de Dalmatische eilanden voor de kust van Kroatië met 780 meter als
hoogste punt. Het eiland is 40 kilometer lang en 12 kilometer breed, het heeft een
oppervlakte van 395 km2 Terwijl wij bakboord uit gingen, voeren de meeste
huurjachten toch rechtdoor of stuurboord uit, richting de kleinere eilanden. Ik had
Gerard gevraagd om voor de hele week wind te bestellen tussen 0 en 6 Bft. Gerard
vond dat we niet te hard van stapel moesten lopen, dus ging het met een lekker
vaartje van 3 Bft naar de overkant van het Bracki Kanal, waar we in een baaitje
vlakbij de plaats Splitska het anker lieten zakken in 10 meter diep glashelder water,
om eerst eens lekker te zwemmen in water van 23 graden C. Na de zwempartij ging
het ankerop en voeren we nog in
een uurtje naar de haven van
Supetar,
een
schilderachtig
stadje met 3000 inwoners. Voor
vele
toeristen
een
mooie
vakantieplaats met de vele
kiezel- en zandstranden. Ook
veel mogelijkheden om excursies
te doen naar de onringende
eilanden. Na 18 mijl varen
vastgemaakt te hebben en de
nodige biertjes gingen we een
vergelijkend
warenonderzoek
doen naar het in onze ogen
leukste en lekkerste restaurantje. Het oude centrum van de stad met zijn vele
cafeetjes en restaurantjes grenst direct aan de haven. Heerlijk gegeten en met een
voldaan gevoel werd op een knappe tijd de kooi opgezocht, maar niet voordat Sjoerd
en ik de tegenpartij hadden ingemaakt met een paar potjes “Keezen”.
De volgende morgen – maandag - lekker uitgerust en na een paar koppen koffie,
geserveerd door de corveedienst, werd de plaatselijke supermarkt of wat daar voor
door kon gaan opgezocht om de brood- en fruitvoorraad aan te vullen. Na het ontbijt
weer schoon schip gemaakt. Vandaag willen we naar Pucisca, volgens de Adriatic
Sailing Guide een heel mooie plaats aan de zuidoostkust van het eiland . Het was
niet helemaal te bezeilen, dus moest er wat gekruist worden richting de vaste wal. En
jawel hoor…Ruud ziet een dolfijn springen, even later ziet Cees hem ook. Maar bij
deze eenmalige ontmoeting zou het de rest van de week blijven. Inmiddels is de wind
wat toegenomen tot een 4 Bft uit het oosten en we varen een mooie 5,5 knoop in
ruim 70 meter diep water, het voorzeil een stukje ingerold en het grootzeil een stukje
gereefd. Om een uur of vier zijn we op de plaats van bestemming, het laatste stuk
konden we mooi onder de prachtige kust varen in diepblauw water. Hier varen ook
veel jachten op tegen koers. Bij het binnenvaren van de baai die naar de stad leidt
zien we aan bakboordzijde de enorme steenhouwerij waar de unieke witte Brac
steensoort wordt gewonnen waarvan vele paleizen werden gebouwd en die o.a ook
is ingebed in het Witte Huis in Washington, ook de kathedraal van Sibenik in Kroatië
is gebouwd met deze Brac steensoort. Op het eiland is ook de enige
steenhouwerschool. Aangekomen in Pucisca ankeren we na 21 mijlen varen weer in
een heel mooie haven met de kont naar de wal, de Adriatic Guide gaf aan dat in de
haven de Bora wind zou waaien en inderdaad, vlak water maar een windkracht 6 Bft
en het kostte Sjoerd wat moeite om de boot knap op zijn plek te krijgen Je moet ook
niet altijd naar de havenmeester luisteren, toch? We gaan het dorp verkennen, van

boven af gezien hebben we een prachtig uitzicht op de zee en de haven onder ons.
We zoeken weer een leuk restaurantje en laten ons het vlees en de vis goed
smaken. Salade, frites en lekkere koffie toe. Op de boot nog een potje keezen en
dan de oogjes toe. De volgende morgen vertrokken we met windstil weer, maar
eenmaal de baai uit blijkt het een mooie 3 Bft te zijn. Met vol tuig en lekker aan de
wind maken we bijna 6 knopen snelheid. In de loop van de middag liet de wind ons in
de steek, of had Gerard dit zo besteld? Uiteindelijk moest zelfs de motor nog
assistentie verlenen, wilden we op tijd in Sumartin, aan de zuidoostkant van het
eiland aankomen. Onderweg hebben we nog even gespard met een Hanse 44.5 met
7 Duitsers aan boord. Wij wonnen, maar dat kwam waarschijnlijk door het gewicht
van de 7 Duitsers. Voordat we de haven binnen gingen hadden we nog genoeg tijd
om een leuke baai op te zoeken om nog even lekker te zwemmen en te snorkelen.
Ook weer in 12 meter diep water,
waarin we het anker konden zien
liggen. Met de buitendouche het zoute
water afgespoeld en de haren
gewassen. Volgens de Guide konden
we in de haven langszij de golfbreker
afmeren, in plaats van op 2 achterlijnen
en een anker voor uit. De Duitsers
lagen inmiddels al achter ons
afgemeerd, het werd bladstil en
aangenaam warm. Na het afmeren
even het oude dorp verkennen en een
leuk terras opgezocht voor de nodige
caffëine. Het uitzicht was mooi, op de
veerboot uit Split die aankwam en zijn
lading uitspuugde. Leuke haven met
veel kleine visbootjes, die ’s avonds
vertrokken om de netten uit te zetten. Ook de 2 grote vissersschepen vertrokken ’s
avonds om 9 uur. Voor € 14,- per persoon op het terras aan de haven heerlijk
gegeten en gedronken. De eigenaar van het restaurant ging telkens op zijn scooter
weg om de ingrediënten op te halen voor onze bestelling, eerst voor het stokbrood,
later naar de slager en groenteboer.
Het is onze bedoeling om de volgende dag over te steken naar het eiland Hvar, maar
we willen eerst nog langs het bekende strand van Bol varen, dit is het enige strand
van fijne witte kiezel wat aan de westkant van Brac ligt en in bijna alle
toeristenfolders staat beschreven. De jetset van Kroatië komt er graag en veel. Het
ligt aan de Vidova Gora (Vidova berg) en Bolska Kruna ( Kroon van Bol ) en is een
heel populaire vakantie bestemming, Het witte strand van Bol steekt als een hoorn
de zee in, daarom heet het ook Slatni Rat (Gouden Hoorn). De volgende morgen als
we wakker worden is Ruud er al een uurtje uit, wakker geworden van de 2 grote
vissersschepen die inmiddels, zonder dat we er erg in hebben gehad, voor en achter
ons hebben afgemeerd. De Duitsers moesten echter in alle vroegte hun biezen
pakken en verhuizen naar een andere ligplaats verder in de haven. Na voor het
ontbijt in de plaatselijke super brood, beleg, fruit en bier te hebben ingeslagen gaan
we om 9.30 uur met een dikke bakstag 4 Bft uit het zuidoosten op weg. We varen
dicht onder de kust, bang voor te weinig water onder de kiel hoeven we niet te zijn.
Meer dan 50 meter diep is het op de meeste plaatsen, met een maximale diepte van
91 meter Na het passeren van de stad Bol gaan we met halve wind naar de

overkant richting Hvar, waar we, de kustlijn volgend steeds meer aan de wind gingen
varen. Meer boten volgden ons voorbeeld. De wind bleef lekker doorstaan en we
maakten doorlopend zo’n 5,5 knopen. Het enige probleem was dat koffie zetten meer
moeite kostte, maar Gerard heeft ondertussen al aardige zeebenen gekregen en
kwijt zich uitstekend van zijn taak. We hadden op de kaart gezien dat we twee
lichtopstanden moesten passeren voordat we een baai richting de stad Stari Grad in
konden zeilen. We vaarden niet helemaal door, maar zochten bij Pol eerder een
mooie luwe baai op om voor de komende nacht te ankeren. We bleken samen met
nog een zeiljacht de enigen te zijn in de wijde omtrek. Het anker ging weer uit in
water van ongeveer 10 meter diepte. Voor alle zekerheid werd ook nog een lijn naar
een boom op de wal uitgebracht. Hiervoor werd de bijboot opgetuigd met de 2pk
buitenboordmotor en maakten we gelijk een rondje door de baai om het prachtige
omringende landschap, de zon en de schapenwolkenhemel op film te zetten. Nog
enkele zeiljachten volgden ons ankervoorbeeld. Het water was zo mogelijk nog
lekkerder van temperatuur dan de dag er voor, dus er werd weer gezwommen en
gesnorkeld. Op de wal inspecteerden we ook nog een verlaten huisje, wat een
stukje tegen de heuvel was gebouwd. Van hieruit hadden we een prachtig uitzicht
over de baai en ons schip. Het onderwaterleven was hier werkelijk prachtig, de
mooiste visjes en vissen in allerlei kleuren en maten, prachtige schelpen die meestal
bewoond werden door kreeftjes. Hoe mooi is het om te zien hoe zee egels zich
boven water bewegen. Tot vlak bij de wal was het diep en helder water, dicht aan de
kant groeide gras en zeewier onder water. ’s Avonds konden we in de verte de
veerboot van Split naar Pol zien varen onder de volle maan. Inmiddels was de wind
gaan liggen (goed geregeld Gerard!), hadden we ons afgespoeld met de buitenboord
douche en de haren gewassen en genoten we van ons biertje met de door Ruud
klaargemaakte macaronischotel. In totaal vandaag 20 mijlen gevaren en de motor
nauwelijks gebruikt. Het plan is om morgen na het ontbijt naar Milna aan de
noordwest kant van het eiland Hvar te varen. Na het ontbijt vertrokken met lichte
bakstag wind de baai weer uit. Na de 2 lichtopstanden gingen we halve wind richting
Brac om onder de kust de wind weer wat achterlijker te krijgen. Gerard had blijkbaar
het toetje toch voor het laatst bewaard want de wind trok aan tot een dikke 26
knopen ( 6-7 Bft ), dus de stuurautomaat kreeg een poosje vrij af, want we gierden
op een bepaald moment van 30 graden over bakboord naar 30 graden over
stuurboord vanaf onze vooraf ingestelde koers. Optie met de hand sturen bleef dus
over. Maar met 7.8 knoop snelheid stoven we over het Hvarski Kanal, met recht voor
ons uit het eiland Solta, wat we voor de volgende dag zouden bewaren. Na enkele
uren varen, we hadden beide zeilen inmiddels al aardig in oppervlakte gereduceerd,
zeilden we met een halve wind richting Milna met in ons kielzog meerde huur
zeiljachten. Milna heeft namelijk de enige haven waar brandstof getankt kan worden
aan een kade, dus begrijpelijk vormde er zich een file van wachtende zeiljachten. 8
liter diesel is onze tankscore. Milna is de beste jachthaven van het eiland Brac,
gelegen in een enorme natuurlijke vallei, dus goed beschermd tegen wind. Een
mooie jachthaven met 200 ligplaatsen en de mogelijkheid om midden in de haven te
ankeren.

Mooie zandstranden en uitstekende locaties om te zwemmen. Meerden we eerst af
aan een nieuwe kade, vlakbij een Kamikazebocht in de weg, leek het ons
verstandiger om de havenmeester in de haven aan de overkant maar om een plekje
te vragen, wat na betaling van een fors aantal Kuna’s lukte. Van de historische
bezienswaardigheden in Milna is de Onze-Lieve-Vrouwe parochiekerk wel de
mooiste. Je word stil als je hier binnen stapt. Langs de voor autoverkeer afgesloten
boulevard ligt een rijkdom aan grote motor- en zeiljachten. Hier steekt ons bootje van
10.50 meter maar schril bij af.
Ook hier weer heerlijk gegeten, gedronken en over de boulevard geflaneerd, nadat
we aan een van de privéstranden van een hotel gerelaxed en gezwommen hebben.
Inmiddels liep het al aardig naar
het einde van de vakantie, we
besloten om ook het eiland Solta
nog aan te doen. Het zeer
ontwikkelde Solta ligt westelijk
van Brac en zeker ook een van
de mooiste eilanden, het is niet
groot met een oppervlakte van
52 km2. Het ligt ongeveer op 12
kilometer van het vasteland.
Solta heeft veel mooie baaien
en inhammen, waar je luw kunt
liggen, zeker ook de reden dat
er veel jachten overnachten. Wij
varen de laatste ochtend met
wat nevelig weer en weinig wind
naar een baai vlak voor de stad
Stomarska. Diep in de baai
liggen zeker nog 10 zeiljachten
voor anker op vlak helderblauw water en in een inmiddels heerlijk zonnetje. Een
uitstekende gelegenheid om voor de laatste keer te zwemmen.
Na de lunch varen we terug naar Split, wat we in de verte duidelijk kunnen zien
liggen. Na een uurtje zeilen besluiten we het laatste stukje maar op de motor te
doen. Voor de haven ligt weer een enorm Costa cruiseschip, te groot om in de haven
zelf af te meren, dus de vele passagiers worden met tenders naar de vaste wal
gebracht. Voor de haven blijkt dat we niet de enige zijn die weer terugkomen, dus
duurt het een half uurtje voordat we via de marifoon toestemming krijgen om onze
steiger op te zoeken.
We kunnen nog op ons schip overnachten voordat we de volgende morgen om half
negen worden “afgeschouwd”, dus gebruiken we de avond om met de watertaxi naar
de stad te gaan en onze vakantie af te sluiten.
Ook vaart de watertaxi ons de volgende morgen naar de kade waar we na een
kwartiertje lopen de bus vinden die ons naar het vliegveld zal brengen, waarna blijkt
dat het Bombardier propellervliegtuig met een uurtje vertraging zal vertrekken en
hiermee onze zeer geslaagde zeilvakantie in Kroatië zal eindigen.
Cees Dubbeld

INTERVIEW
Deze keer een interview met iemand die nog niet zo bekend is op de haven, maar
wel actief is op bv de werkdag. Wel bekend is inmiddels zijn boot – als je tenminste
eens op de Postbootsteiger komt - , die heet Red Dragon, was vorig jaar nog
donkerblauw en is inmiddels lichtgrijs. Maar, zegt Hans Kleinsman de naam van een
boot moet je nooit veranderen. Zo ging ik op een pikdonkere woensdagavond naar
de westkant van de Grote Sloot tussen Schagerbrug en St. Maartensbrug waar hij
samen met zijn vrouw Anja woont.
Na de begroeting door de 1-jarige uit het asiel afkomstige kater James, die overigens
de nieuwe naam “Naam” krijgt, steken we van wal.
Wie is Hans Kleinsman?
“Ik ben een echte “Tukker”, ben op 14 mei
1950 geboren in Enschede waar ik overigens
maar 2 jaar heb gewoond. Ik verhuisde naar
Hengelo. Hier heb ik tot mijn 21 ste jaar
gewoond. In Hengelo ben ik op de lagere
school geweest. Daarna werd ik ziek, van
mijn 12e tot 14e jaar ben ik ziek thuis
geweest, ging dus helemaal niet naar school.
Ik zou eigenlijk naar de HBS, maar ben toen
naar de Detailhandelsschool gegaan, dit was
een 4-jarige opleiding, maar die heb ik niet
afgemaakt. Ik was 17 jaar toen ik werd
toegelaten tot de AKI Kunstacademie in
Enschede. Dit was een moderne academie,
ik volgde daar de opleiding tot autonoom
kunstenaar. Ik ben toegelaten op mijn werk
wat ik al had gemaakt ondanks dat ik niet de
juiste vooropleiding had. Deze opleiding heb
ik 5 jaar gevolgd. Hierna ben ik naar Schagerbrug verhuisd. Toen ik 17 was heb ik
Anja leren kennen tijdens een zeilvakantie in Balk. Al die jaren hebben we contact
gehouden. We waren nog jong toen we trouwden, Anja was 19 en ik 22 jaar. Onze
omgeving dacht dat we “moesten” trouwen, maar onze kinderen Emiel en Iris werden
geboren toen we al 15 jaar getrouwd waren. We hadden een Groninger Tjalk van 21
meter lang en 5 meter breed gekocht die we in de Grote Sloot afmeerden met de
bedoeling het schip zeilend te maken en elke week ergens anders een ligplaats te
kiezen. Wij hadden inmiddels al een mast gekocht in Petten. Er lag ook een opduwer
van 4 ½ meter lang achter want er zat nog geen motor in. Op de tjalk hebben we een
jaar gewoond toen kwam het huis te koop waar we nu nog wonen”.
Hoe is jouw werkzame leven?
“In de beginperiode heb ik veel voor design buro’s gewerkt om geld te verdienen, als
beeldend kunstenaar lukte het nog niet om rond te komen. Ik kon wel in de z.g. BKR
regeling, maar dan moest je verplicht werk inleveren om je geld te krijgen en dat
wilde ik niet. Uiteindelijk ben ik nog aan een lerarenopleiding beeldende vorming
begonnen. Inmiddels geef ik al weer 36 jaar lang 2 ½ dag per week les aan 3 e en 4e
klassers op een VMBO school afdeling Theoretische Leerweg in Krommenie. Ook

heb ik wel 20 jaar commercieel werk gemaakt. Ik heb illustraties voor verpakkingen
gemaakt voor onder andere Hero,, Volvo, Mars, Belastingdienst en het 3-D logo
voor Esso, enz. Deze opdrachten kreeg ik dan via Art Connection Europa. Voor Hero
heb ik 7 jaar de illustraties op de blikjes gemaakt. Voor de illustraties van de
Greenery ( Ned. Groente en fruit export ) heb ik een Nederlandse designprijs
gewonnen. 8 jaar geleden ben ik hiermee gestopt om mij volledig op mijn eigen werk
te kunnen richten. Ook ben ik als bestuurslid betrokken bij het Grafisch Platform
V.O.G. en bij de tentoonstellingscommissie KCB ( Kunstenaars Centrum Bergen ) in
Bergen. In december exposeer ik met diverse andere kunstenaars in Pulchri Den
Haag.” Meer info over mijn werk: www.illustratie-hanskleinsman.nl en www.
hanskleinsman.nl

Hoe is jouw watersportverleden?
“In Hengelo was ik lid van de Twentse Watersport Vereniging.
Op mijn 14e ben ik begonnen met kanoën. Ik had een “Ris” knikspant kano en later
een plakhouten rondspant wedstrijdkano. Toen de kano’s weg waren kocht ik een
“Lark”zeilboot, een heel apart model , een soort strijkijzer die werd gebouwd in
Paterswolde. Hiermee ben ik op een keer naar Friesland gereden, waar ik in Balk
Anja leerde kennen. Na verkoop van de Lark heb ik een Kapiteinssloep gekocht
waar ik een kajuit op bouwde. Anja had in die tijd ook een zeilboot, een BM 16”, toen
kochten Anja en ik de tjalk een zg. Bolschip. Ook had ik nog een overnaads sloepje,
maar alles werd verkocht voor een spitsgat sloep. Na het opknappen van deze boot
in 1976 heb ik een hele tijd niets gevaren.

Tot 3 jaar geleden toen we weer op zoek gingen naar een Waarschip, we zijn zelfs
op de werf geweest, maar konden niets naar onze zin vinden, tot dat we op de
terugweg naar huis in Van Ewijcksluis terecht kwamen en daar een Alumaat zeilboot
vonden, 8.40 meter lang van aluminium,ontworpen door E.G. van der Stadt en
gebouwd door Royal Huisman en van binnen met eiken betimmerd. Er zijn hiervan 3
stuks gebouwd.
De vorige eigenaresse is er zelfs mee naar de Azoren gezeild. De houten mast en
giek zijn toen vervangen door aluminium, ook de zeilen zijn zwaarder dan standaard
uitgevoerd. De boot heet “Red Dragon”, maar inmiddels is de kleur van donkerblauw
naar lichtgrijs veranderd”.
Lees je clubblad?
Volmondig klinkt het: “Ja zeker, ik lees het in één keer uit. Ook bewaar ik ze”. Hans
wijst onder tafel waar een stapeltje ligt.
Heb je nog andere hobby’s?
“Ik ben geen tuinier, ondanks dat wij rond het huis 2500 meter erf hebben. Anja zorgt
voor de tuin. Wel help ik Anja met het gras maaien. Ons huis is mijn hobby, het is
gebouwd in de oude stijl van het oorspronkelijke huis uit ongeveer 1650. Verder is
mijn werk mijn hobby, dus er blijft niet veel tijd over. Ik heb ook een motorfiets, een
BMW RS 1200, die ik voor woon-werk verkeer gebruik. Het is een combi van een
tour- en sportmotor. Verder heb ik in de winter, als er al ijs ligt, de schaatsbaan voor
de deur”.
Ben je een zomer- of een wintermens?
“Ik ben een seizoenenmens. Elke periode van het jaar heeft zijn charme, ik hou van
het voorjaar, de zomer, de herfst met zijn mooie zonsondergangen en de winter als
het vriest en er ijs voor de deur ligt. Ik hou niet van vissen, dat vind ik zielig voor de
vissen”.
Wat vind je van het niet doorgaan van het Wieringer Randmeer?
“Wieringen vind ik fantastisch. Enerzijds is het jammer dat het Randmeer niet
doorgaat, anderzijds zou er in commerciële zin ontzettend veel gaan veranderen.
Denk aan grotere, dus ook duurdere jachthavens, grotere doorvaart naar het
IJsselmeer. Nu, omdat het Amstelmeer nou eenmaal een klein meer is, is het
verenigingsgevoel veel sterker dan wanneer je met je schip direct naar groter water
kan. Uiteindelijk ben ik blij dat het niet doorgaat”.
Toen ik Hans belde met het voorstel voor een interview zei ik dat we wel in een uur
klaar zouden zijn. De tijd werd met meer dan 100% overschreden, maar het is
interessant om uit te vinden wie er nog meer achter de watersporter zit die zijn
levensverhaal vertelt.
Hans bedankt en we zien elkaar weer op de haven!
Cees Dubbeld
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