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Moeilijk om het eerste redactioneel van 2013 te schrijven. Persoonlijk is het voor mij
een ontzettend hectisch jaar geweest. Bij de pakken neer gaan zitten na het
overlijden van Agnes zou niets op lossen, dus ik heb mijn schouders er onder gezet
in de wetenschap dat zij dit gewild zou hebben en ik moet zeggen dat ik mezelf
aardig red.
In eerste instantie wilde ik mijn boot verkopen, maar mijn beide dochters raadden dit
af. Er gaat dus straks weer aan geklust worden.
Als het weer wat beter wordt gaan we trouwens allemaal weer de handen uit de
mouwen steken om ons varend materiaal weer zomerklaar te maken.
In deze eerste krant van 2013 weer veel leuk leesvoer. Vanzelfsprekend de
Preekstoel van de voorzitter waarin hij stil staat bij het onverwachte overlijden van
Gerrit van Gijssel. In de krant ook met In memoriam. Verder de agenda voor de
komende algemene ledenvergadering, waarvan het bestuur hoopt op een grote
opkomst.
Ook in het clubblad het interview. Deze keer met Pieter Bakker uit Hippolytushoef.
De wedstrijd agenda met daarin onder andere de aankondiging van een Nederlands
kampioenschap Spanker en het klasse kampioenschap TOP.
Na een redelijk rustig seizoen 2012 nu dus weer wat extra reuring op de haven.
Verder de aankondiging van de werkdag op 23 maart en de meest recente ledenlijst,
met van onze kant de vraag om de lijst te controleren en als u onvolkomenheden
zoals een fout telefoonnummer of adres signaleert, dit te melden aan de
penningmeester.
De advertentie van een te koop aangeboden motorboot van een van onze leden en
de wist- je- datjes en nog veel meer. Kortom weer genoeg te lezen.
Is er iets dat u kwijt wilt aan de collega watersporters of een leuk verhaal heeft,
schroom dan niet het aan ons te melden of in te sturen.
Rest mij jullie allemaal een heel goed en lang vaarseizoen toe te wensen met
hopelijk een lange warme zomer en……vergeet niet tussen 20 en 23 juni een bezoek
aan Sail Den Helder te brengen.
Cees Dubbeld

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

Vanuit de preekstoel
Het plotseling overlijden van Gerrit van Gijssel heeft ons opgeschrikt.
Na een kort ziekbed is hij ons ontvallen. Gerrit was een trouw verenigingslid en
vrijwilliger. Met name op zondag was hij veel gezien en actief in de kantine. Ook
assisteerde Gerrit bij wedstrijden en andere evenementen en was bemanningslid op
de begeleidingsboot.
Wij herinneren ons Gerrit als een rustige, bekwame man die binnen onze vereniging
zijn draai had gevonden. Wij wensen zijn nabestaanden alle sterkte toe met dit
verlies.
Gerrit, zoals jij op typerende wijze altijd zei: “de mazzel”.
We zitten in het staartje van de winter met hopelijk de laatste koude dagen voor de
boeg. Het nieuwe vaarseizoen is in aantocht. Het voorjaar begint langzaam te
ontluiken.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het doet me daarom deugd dat voor het
jeugdzeilen veel animo is. Om deze nieuwe aanwas te kunnen begeleiden heeft de
vereniging leden gevonden die versterking willen bieden aan het bestaande team
van instructeurs en begeleiders. Voor het creëren van een groter draagvlak en het
garanderen van de continuïteit hebben we altijd vrijwilligers nodig. Met name voor de
begeleiding (bijvoorbeeld tijdens wedstrijden), leden met een vaarbewijs, het
verrichten van hand- en spandiensten, kantinediensten draaien, etc.
Als vereniging gaan we met onze tijd mee. Om af te stemmen op de behoefte van
onze leden nodigen wij u uit om met het bestuur van gedachten te wisselen. Alle
initiatieven zijn welkom, te denken aan voorstellen voor zomer- of winteractiviteiten,
excursies, thema-avonden en cursussen.
Met het oog op de toekomst en het verbreden van onze horizon hebben we contact
gehad met HWN (de Helderse Watersportvereniging). Met behoud van onze eigen
identiteit zoeken we naar een samenwerking. De eerste ontmoeting verliep
voorspoedig en krijgt deze zomer een vervolg. Afgesproken is om een inventarisatie
te maken op welk gebied een samenwerking mogelijk is, zoals op het gebied van
opleidingen, wedstrijden, kennisoverdracht, etc.
Op vrijdag 22 maart is er weer een Algemene Ledenvergadering. U bent van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Om het materiaal weer seizoen-klaar te maken stropen we de mouwen weer op
tijdens de Werkdag op zaterdag 23 maart. Tijdens de wintermaanden zijn er
vrijwilligers in touw geweest om onze vloot in gereedheid te brengen.
Ik bedank iedereen die voor en achter de schermen zijn of haar steentje bijdraagt om
van onze vereniging een actieve, sportieve en laagdrempelige vereniging te maken.
Het credo is ‘vele handen maken licht werk’.
Graag tot ziens.

Peter Oudhuis , Voorzitter

In Memoriam

Gerrit Jan van Gijssel
Vrijdag 8 februari is Gerrit van Gijssel overleden. Het was bij velen van ons inmiddels
bekend dat Gerrit ernstig ziek was. Toch kwam het overlijdensbericht sneller dan
verwacht. Jos van der Land heeft namens de Watersportvereniging Amstelmeer
tijdens de crematieplechtigheid enkele woorden gesproken:
Beste Gerrit,
Namens het bestuur en leden van de Watersportvereniging Amstelmeer wil ik
graag nog een paar laatste woorden tot je spreken. Het was bij velen van ons
bekend dat je ernstig ziek was. Het overlijdensbericht kwam afgelopen zaterdag toch
echter sneller dan verwacht.
Wij, bij de Watersportvereniging Amstelmeer, hebben Gerrit met name leren kennen
toen hij op eigen initiatief en verzoek enkele jaren geleden van start ging achter de
bar van ons clubhuis. Tijdens het zomerseizoen gooide hij het clubhuis op de
zondagmiddagen weer open om zo passanten of vaste leden op de haven van een
natje en eventueel een bescheiden hapje te voorzien. De jeugdleden van onze
vereniging had hij hoog in het vaandel: hij introduceerde afgelopen jaar op de
terugkomdag voor de jeugd “Captains diner”, oftewel patat!

Ook zorgde hij de laatste jaren samen met Riny ervoor dat het clubhuis schoon werd
gehouden.
Naast zijn inzet in het clubhuis was hij natuurlijk ook graag op het water. Tijdens
wedstrijden stond hij paraat, bij voorkeur als wedstrijdcommissielid op het startschip.
Hij toonde zo op diverse wijze zijn grote betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel om een goede bijdrage te leveren aan het verenigingsleven van de
watersport.
Gerrit, onze dank is groot voor de inzet die jij getoond hebt!
Geschrokken waren wij van het bericht dat Gerrit ernstig ziek was, geschrokken zijn
wij nu van zijn snelle overlijden. Onze gedachten gaan uit naar de familie, die hun
broer, zwager en oom nu al moeten missen. Een man die zoals de kaart vermeldt,
maar zoals wij hem ook ervaren hebben, op zijn eigen wijze zijn leven heeft geleid en
nu het roer heeft losgelaten. Het bestuur wenst de familie heel veel sterkte en Gerrit,
namens het bestuur en de leden:
goede reis en behouden vaart!

Het bestuur nodigt alle leden uit:

Algemene Leden Vergadering 2013
Algemene Leden Vergadering (ALV) van de WatersportVereniging Amstelmeer op
vrijdag 22 maart 2013 in het clubhuis “De Aak” in De Haukes. Aanvang 20.00 uur.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Mededelingen van het bestuur
Behandeling van het verslag Najaarsvergadering 12 oktober 2012
Jaarverslag 2012
Financieel verslag 2012
Verslag Kascontrole commissie
Vaststellen wedstrijdprogramma
Verkiezing Bestuursleden
Functie Commissaris wedstrijden:
a. Gerrit van Lohuizen stelt zich niet herkiesbaar
10. Functie Commissaris haven en benodigdheden:
a. Jos Halsema stelt zich herkiesbaar
11. Rondvraag
12. Presentatie Wieringer skuutje (WR60)
13. Sluiting
Functie commissaris wedstrijden
Kandidaten voor de functie commissaris wedstrijden kunnen zich melden bij
voorzitter Peter Oudhuis en/of secretaris Annemarie Pijnacker.
Bestuurstermijn commissaris Haven en benodigdheden
De bestuurstermijn van 3 jaar van onze commissaris Haven en benodigdheden Jos
Halsema loopt af. Jos stelt zich herkiesbaar in de verkiezing in de aankomende
Voorjaarsvergadering. Andere kandidaten kunnen zich melden bij onze
voorzitter Peter Oudhuis en/of secretaris Annemarie Pijnacker.
Functie secretaris
In oktober loopt de 3-jaar termijn af van de huidige secretaris, Annemarie Pijnacker.
Zij zal zich niet herkiesbaar stellen. Kandidaten voor deze functie kunnen zich ook
melden bij voorzitter Peter Oudhuis en/of secretris Annemarie Pijnacker.

Jaarverslag 2012 van Watersportvereniging Amstelmeer
Bestuur
De samenstelling van het bestuur voor 2012:
Voorzitter
Koen John, vanaf 23 maart Peter Oudhuis
Secretaris
Annemarie Pijnacker
Vice vz/Penningmeester
Jos van der Land - Coers
Commisaris Opleidingen
Hannie Meskers
Commissaris Haven/opstallen Jos Halsema
Commissaris Vloot
Gerard Alleman, vanaf 12 oktober Michel Boersen
Commissaris Wedstrijden
Gerrit van Lohuizen
Per 31 december 2012 telde de vereniging 339 leden, op 31 december 2011 telde de
vereniging 338 leden. Ereleden: W. Veeling, J.N. Kossen, H. de Koning en W. Stam
In 2012 zijn 5 clubbladen uitgebracht door de redactie.
Bestuursverslag
Het bestuur is in 2012 maandelijks in vergadering geweest en heeft haar beleid gericht op de
doelstellingen zoals vermeld in de Statuten. Op 23 maart en op 12 oktober zijn de leden in
algemene vergadering bij elkaar geweest en hebben daar van gedachten gewisseld over het
wel en wee van de vereniging en besluiten genomen. Tijdens de Algemene leden
Ledenvergaderingen op 12 oktober is de nieuwe invulling functie commissaris vloot
bekrachtigd. Voor de aan de orde gekomen zaken tijdens beide ledenvergaderingen wordt
verwezen naar de verslagen welke in de desbetreffende clubbladen gepubliceerd zijn.
Algemene zaken
De continuïteit van onze vereniging omtrent de activiteiten is constant onder de aandacht
geweest. Voor het waarborgen is het belangrijk dat de activiteiten door een grote groep
vrijwilligers gedragen wordt. Het werven van vrijwilligers vergt de nodige aandacht. Er is een
vaste kleine kern vrijwilligers die veel activiteiten ondersteunen binnen onze vereniging.
Waar we voor moeten waken is een overbelasting van deze groep. Met name de kantine
blijft een zorg. Er is bijvoorbeeld nog altijd een vacature vrij voor het beheren van de kantine.
Wij streven ernaar om een actieve levendige watersportvereniging te blijven die
laagdrempelig is. Door inzet van meer vrijwilligers kunnen we dit nu en in de toekomst
waarborgen. Het bestuur heeft afgelopen jaar wederom een kennismakingsavond
georganiseerd met nieuwe leden. Het bestuur heeft de nieuwe leden uitgenodigd om onder
het genot van een hapje en een drankje te discussiëren over de mogelijkheden die de
vereniging hen kan bieden en hoe men daar actief aan deel kan nemen.
Strengere regelgeving legt een al grotere druk op onze vereniging, zoals de IVA (Instructie
Verantwoord Alcoholschenken). Dit is verplicht en alleen vrijwilligers met een certificaat
mogen achter de bar staan. Een behoorlijk aantal leden is inmiddels geïnstrueerd.
Sinds afgelopen zomer beschikt de vereniging over een AED. Deze hangt aan de
buitengevel van café De Postboot. Bij het organiseren van activiteiten is het verplicht dat de
AED binnen een korte afstand bereikbaar is.
WVA zoekt actief naar samenwerking met andere watersportverenigingen omtrent
opleidingen, zoals die voor onze jeugd, het organiseren van wedstrijden en/of het uitwisselen
van ligplaatsen. De eerste contacten zijn gelegd met HWN (Helderse Watersportvereniging).
Na de gemeentelijke fusie verloopt het contact met onze gemeente moeizaam. Het is nog
onduidelijk op welk termijn de gemeente het probleem omtrent de havendiepte gaat
oplossen. Ook het accommodatiebeleid is een punt van aandacht.

Algemene activiteiten
In 2012 zijn naast de activiteiten en evenementen met een typisch watersportkarakter tevens
weer een aantal activiteiten ontplooit waarbij de nadruk meer op samenzijn en gezelligheid
ligt. Uiteraard behoren ook de mosselavond, vrijwilligersavond en de Nieuwjaarsborrel
hierbij. Deze bijeenkomsten werden doorgaans goed bezocht wat altijd resulteerde in een
prima sfeer. We hebben dit jaar voor het eerst een familiedag georganiseerd, waar naast
kennissen en familieleden van bestaande leden ook anderen welkom waren om kennis te
maken met de vereniging. Er waren diverse spelletjes op de haven. De opkomst hiervoor
was beperkt. Aan het eind van de middag werd voor het eerst een scharrenrace gevaren,
waarbij geïnteresseerden mochten opstappen bij leden. De scharrenrace en het schar eten
daarna zal komend jaar zeker herhaald worden.
Vloot
Er is dit jaar geen nieuwe optimist aangeschaft. We hebben besloten om 1 van de 2
wedstrijd optimisten (de optimist die een aanvaring heeft gehad en weer is opgeknapt) om te
dopen tot lesoptimist. Met het materiaal uit het Dijkmagazijn en geschonken materiaal
hebben we een nieuwe lesboot kunnen opbouwen. Er is een nieuw splash zeil aangeschaft.
Dit was nodig omdat ratten zeer grote gaten in een zeil hadden gegeten. De kosten van
reparatie waren dermate hoog, dat we besloten hebben om een geheel nieuw zeil te kopen.
NB: Het gat waardoor de ratten binnen konden komen is gevonden en gedicht. Beide
centaurs hebben 2 nieuwe grootvallen gekregen, één centaur nieuwe verstaging. Komend
jaar worden er meer onderdelen vernieuwd/aangepast/aangeschaft. Voor de Fun Yaks zijn
dit jaar meerderen sloten aangeschaft. De reden hiervan was dat er sloten waren stuk
gegaan, gezonken, of sleutels waren kwijt geraakt. De motoren zijn weer in onderhoud bij
Van der Schuur; 1 motor heeft een grote beurt gehad en 1 motor een kleine beurt. In
tegenstelling tot vorig jaar blijven de motoren nu achter op de Fun Yak hangen om de kosten
van externe opslag te verlagen. Alle boten staan weer in de schuur bij A. de Zwart,
veiliggesteld met disselsloten.
Haven en Opstallen
Het algemene klein onderhoud aan haven en opstallen is in 2012 met medewerking van
vele, waaronder ook een aantal nieuwe leden op de twee werkdagen uitgevoerd. De
opkomst was op beide dagen prima! De slipway is afgelopen jaar geheel vernieuwd en ook
de trap naar het dijkmagazijn is door een mooi nieuw exemplaar vervangen. De bar van de
kantine ziet er weer piekfijn uit, dankzij een nieuwe laklaag. Het dijkmagazijn is voorzien van
een nieuwe geiser. Vanwege de toename van elektraverbruik, monitoren we het verbruik
beter. Hiertoe zijn ook nieuwe kWh meters geplaatst; het heeft al interessante gegevens en
verbeterslagen opgeleverd! Wij zijn de betrokken vrijwilligers weer zeer dankbaar voor hun
inzet en hulp!
Penningmeester
In 2012 hebben we kosten gehad aan de hierboven reeds genoemde onderhoudszaken,
zoals de geiser van het Dijkmagazijn en slipway. Van de kosten voor het nieuwe zeil voor
een splash, hebben we de helft teruggekregen van de verzekering. De rekening voor elektra
was erg hoog, hier lopen acties op. De kantine boekt een kleine vooruitgang. Dit jaar hebben
we ook weer ecotaks ontvangen. Het ledenaantal blijft vrijwel gelijk.
Opleidingen
JZ I heeft afgelopen jaar niet van alle 10 zeillessen gebruik gemaakt. Reden hiervoor waren
de slechte weersomstandigheden. Alle 12 cursisten JZ I zijn desondanks geslaagd. Zij
voldeden, volgens de zeilinstructeur die hiervoor verantwoordelijk was, aan de eisen. JZII
heeft van de twee reserve data gebruik gemaakt. De cursisten kregen hierdoor, bij toeval,
een les extra. Alle drie de JZ II cursisten zijn geslaagd. Het werd nog even spannend óf de
KB I en KB II cursisten, ook vanwege de weersomstandigheden, hun zeillessen positief

konden afronden. Door grote mede- en samenwerking van alle KB instructeurs onderling zijn
nagenoeg alle KB cursisten geslaagd. De laatste KB I cursist zal haar vordering staat in 2013
afronden. Drie WVA leden zijn beoordeeld op het KB IV certificaat: ze behaalden KB III.
Tijdens zeilseizoen 2013 gaan zij zich toeleggen op KB IV. Wico Stam heeft in september
2012 afscheid genomen als wedstrijdtrainer voor de jeugd. Samen met Rick Meskers heeft
hij 8 WVA jeugdleden training gegeven. De Combi Zuider Zee (CZZ) werd redelijk goed
bezocht door onze jeugdleden én er zijn prijzen in de wacht gesleept! Siep van der Land
heeft ‘De Toekomst Toppers’ onder zijn hoede genomen. Siep heeft met de jonge heren een
‘Top’ onderhanden genomen en de heren de kneepjes van het vak geprobeerd bij te
brengen. De heren hadden het reuze naar hun zin! In april 2012 heeft er een rescue cursus
plaatsgevonden. Duur: twee dagen. Theorie en praktijk werden afgewisseld. Tijdens het
praktische gedeelte was zichtbaar wie regelmatig een motorboot bediende. Van de 13
cursisten zijn er 12 geslaagd. Vanwege ziekte kon nummer 13 de cursus niet voltooien. 22
november 2012 is er een nieuwe vrijwilligersavond georganiseerd in het teken van de
jeugdopleidingen en -wedstrijden. Een aantal WVA leden gaan het circuit volgen om
uiteindelijk kielboot- of jeugdzeilinstructeur te worden. Anderen zijn bereid zich in te
zetten om een rescue boot te besturen of mee te varen als zijnde support tijdens het
jeugdzeilen I en II. Tevens is er een nieuwe wedstrijdtrainer beschikbaar en komt er met
WSV Hoorn een samenwerking opgang op het gebied van wedstrijdtrainingen. VB I en II zijn
in november 2012 van start gegaan. Volle bak; voor seizoen 2013-2014 zijn er alweer een
aantal aanmeldingen. Een paar cursisten zijn al geslaagd voor VBI. Tijdens seizoen 20122013 heeft er geen cursus TKN plaatsgevonden. Alle instructeurs, ouders en andere leden
hartelijk bedankt voor uw inzet.
Wedstrijden
Afgelopen jaar zijn er weer diverse wedstrijden op het Amstelmeer gevaren. De
Koninginnerace in 2012 was een goede generale voor het komende seizoen; goed zeilweer
en een redelijke opkomst. Het Clubkampioenschap werd wegens het slechte weer in juni
verplaatst naar september. De opkomst in september was wederom redelijk en het was goed
zeilweer. Helaas deed met het verenigingssloepzeilen alleen een damesploeg mee. Hopelijk
komend seizoen ook weer een herenploeg op het water! De organisatie van de
Vierhavenwedstrijd was weer prima op orde met een geslaagde wedstrijd onder goede
weersomstandigheden als gevolg. Ook de Combi Zuiderzee was een leuke wedstrijd met
een redelijk aantal deelnemers, bij goede weersomstandigheden. Nieuw initiatief dit jaar was
de familiedag in combinatie met scharrenrace. De meningen waren verdeeld over de
spelletjes, maar de scharrenrace is voor herhaling vatbaar! Zeker de scharren die na afloop
ter plaatse op een voortreffelijke manier gebakken werden vielen op het zonnige terras goed
in de smaak bij de leden en “vlogen de pan uit”. De Burgemeester Post bokaal werd onder
goede omstandigheden gezeild met wisselende bemanningen en deelnemers aantallen,
waardoor er enige verwarring ontstond met de puntentelling. Na enig rekenwerk kon de
uiteindelijke echte winnaar toch de bokaal in ontvangst nemen. Ook de palingrace werd als
afsluiter van het seizoen gezeild onder gunstige omstandigheden, goede wind en een
redelijk goed deelnemersveld met ook 3 centaurs van de M.W.V.. Wie weet groeit het
deelnemersaantal van de M.W.V de komende jaren als van ouds weer naar ca. 10! De paling
was traditiegetrouw voortreffelijk en zeer welkom als prijs. Palingrokers hartelijk dank
daarvoor. Het was weer een geslaagde dag. Alle vrijwilligers hartelijk dank voor Uw inzet, wij
hopen ook op U te kunnen doen.

------------

Mededelingen bestuur
Van de penningmeester:
Alle rekeningen voor lidmaatschap en ligplaats zijn nu de deur uit, het kan
voorkomen dat iemand de rekening niet ontvangen heeft. Misschien wil diegene dan
contact met de penningmeester opnemen?
Onderhoud Centaurs winter 2012-2013:
Helaas heeft tot nu toe niemand gereageerd op de oproep in het clubblad voor
ondersteuning bij het onderhoud aan één van de centaurs. Het onderhoud is dan ook
nog niet uitgevoerd. Het is de bedoeling dat de centaur onderste boven wordt
gedraaid om onderhands de oude anti fouling te verwijderen. Op een later tijdstip
wordt de centaur 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: 06-15256257 en/of e-mail: tjlsouren@quicknet.nl) dan wel bij commissaris
vloot Michel Boersen (m.boersen@ziggo.nl). Bij voorbaat onze dank!
Update wedstrijdregelementen:
De wedstrijdreglementen zijn onlangs herzien. Zoals op de najaars ALV besproken,
organiseert de vereniging bij voldoende animo onder de leden (min. 10 leden) een
avond in het kader van de wedstrijdreglementen. Een eerdere oproep leidde tot
reactie van slechts 3 geïnteresseerden. Heeft u ook interesse, meldt u zich dan zsm
bij Annemarie Pijnacker (secretaris@wvamstelmeer). De vereniging biedt tevens de
mogelijkheid om het nieuwe boekje met herziene wedstrijdreglementen via de
vereniging, tegen lager tarief dan “gewoon” in de winkel, aan te schaffen. Kosten zijn
nog niet bekend, maar liggen naar verwachting rond 15 euro. Ook hiervoor kunt u
zich aanmelden bij Annemarie Pijnacker (secretaris@wvamstelmeer.nl).
Instructie Verantwoord Alcoholgebruik:
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.
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 !!
Voor het dinsdagavondzeilen is het zeer sportief dat álle dinsdagavondzeilers IVA
hebben en voor in de toekomst ook alle andere leden van de WVA zodat de
vereniging ongeacht wat voor soort lid zij zijn, mogelijk een keer een beroep
kunnen doen op hun vrijwillige bijdrage om een keer bijv. bij een evenement achter
de bar te staan.

Werkdag 23 maart
De voorjaarswerkdag is weer gepland. Er moet het nodige gedaan worden om
klaar te zijn voor het nieuwe vaarseizoen. Vanaf 9:00 is iedereen welkom om de
handen uit de mouwen te steken. Hard werken? Welnee! Gezellig? Zeker wel!
Komen dus, hoe meer zielen hoe sneller klaar. DOEN !

Koninginnerace
"De laatste mogelijkheid om mee te doen aan een Koninginnerace; laat die kans niet
voorbij gaan...." Volgend jaar bestaat het begrip “Koninginnerace” niet meer……
Alleen weten we op dit moment de datum waarop we dit jaar dit gerenommeerde
evenement voor de laatste maal houden nog niet! Dat wordt zondag 28 e óf dinsdag
30e april. Het idee is om de wedstrijd op zondag 28 e te houden; dan is Beatrix
gedurende de gehele race nog onze Koningin! Als
we het de 30e houden hebben we bij de start om
12:00 inmiddels al geen Koningin meer, snappie? En
voor wie dat wil is dan die hele dag verder
beschikbaar om je in het feestgedruis te storten.
Het bestuur gaat hierover een definitieve beslissing
nemen. U wordt via de gebruikelijke kanalen
geinformeerd en inschrijven is -as usual- via de
website of op de dag zelf.

Nee, Hare Majesteit komt niet zelf het startschot geven….

Nieuwjaarsbijeenkomst
Zondagmiddag 6 januari j.l hebben een fiks aantal leden
elkaar het beste voor het nieuwe jaar toegewenst. Dat
ging uiteraard onder het genot van overheerlijke oliebollen
waar onze bakkers Ruud Bekema en Cees van Silfhout
weer hun uiterste best op gedaan hadden. Het was
gezellig en als de rest van het jaar net zo verloopt als
deze
middag
dan
krijgt
2013
een
super
watersportseizoen!

EHBO op ”waterbasis”
De dinsdagavond 29 januari 2013
is gevuld met een mini-cursusje
EHBO “op waterbasis”. De avond
werd gepresenteerd door Wim
Beijer, EHBO docent uit Anna
Paulowna. Wim heeft
met
beperkte middelen laten zien wat
mogelijk is om iemand op het water
uit de misere te helpen / bij te
staan.
De belangstelling en
opkomst voor deze avond was
uitstekend.

EHBO is natuurlijk een uiterst serieus onderwerp maar het kan
tot zeer hilarische situaties leiden: kijk maar naar de fotos van
de oefeningen “verbandje aanleggen”.
Al met al een leerzame en geslaagde avond; Wim bedankt!

advertentie
Te koop aangeboden:

Spitsgatkotter uit 1979.
Het is een stalen boot van 9 m. lang en 3 m. breed.
Hij zit strak in de verf.
Er zit een koelkast in
4-pits gasstel..
Zonnepanelen op het dak.
Het toilet heeft een vuilwatertank.
Groot bed, lits- jumeaux.
Ford motor 6 cilinder.
Vraagprijs € 28.000
Tel.nr. 0223-628132

Interview
Deze keer kwam ik voor het interview op Wieringen terecht. Op mijn telefoontje met
de mededeling: “Je bent de eerstvolgende voor een interview” werd meteen positief
gereageerd, dus de afspraak was snel gemaakt voor een bezoek op een koude
woensdagavond in Hippolytushoef, Zandburen nr. 81, want dit is het adres waar
Pieter Bakker woont.
Na de gebruikelijke introductie en de vraag van de bovenverdieping van jongste zoon
Willem ( vernoemd naar een van zijn opa’s) of ik de man van het interview was
gingen we al snel met verse koffie aan de grote tafel in de gezellige ruime
woonkamer van Sonja en Pieter zitten. Pieter is bij velen van u wel bekend. In het
verhaal wat nu volgt zal uitkomen waardoor.
Wie is Pieter Bakker?
“Ik ben op 18 juni 1964 in Den Helder geboren als
enig kind van Willem Bakker, monteur bij de
Gemeentelijke Plantsoenendienst, en Lies BakkerBoonstra. Mijn familie is maar klein. Mijn vader was
ook enig kind en mijn moeder bleef als enige over
van 4 kinderen. De lagere schooltijd bracht ik in Den
Helder door, evenals de 4 jaren aan de LTS. Hierna
heb ik via het leerlingstelsel 2 jaar de MBO
Autotechniek in Voorschoten gedaan, wat inhield dat
ik per week 4 dagen werkte en 1 dag naar school
ging”.
Hoe is jouw werkzame leven?
“Met 17 jaar ging ik full time werken, ik had inmiddels
de MBO opleiding achter de rug en heb toen 1 ½
jaar bij de toenmalige Opeldealer Jaap Nelis in Den
Helder gewerkt. Hierna heb ik 14 jaar bij de
technische dienst van Kalkman Vis gewerkt, ook in
Den Helder. Hier heb ik veel geleerd, allerlei
storingen heb ik opgelost. Daarna volgde een baan
als service monteur voor vorkheftrucks bij Jan van der Sluijs in Anna Paulowna.
Hiervoor was ik veel onderweg naar klanten, dit werk heb ik 3 jaar gedaan.
Vervolgens heb ik 1 jaar bij Hessing Groente in Zwaagdijk als medewerker bij de
technische dienst gewerkt. Vervolgens kwam ik bij Medemblik Jachtservice als
watersport servicemonteur te werken. Hier deed ik alle voorkomende
werkzaamheden in de vestiging van het bedrijf in Andijk. Deze vestiging heb ik in
2006 samen met een zakenpartner gekocht en werk hier tot nu toe naar volle
tevredenheid. Mijn bedrijf is gevestigd op het terrein van WCA – Watersport
Centrum Andijk- . Mijn collega werkt in de regel in Andijk, maar ik ben ook regelmatig
in Den Helder aan het werk. We hebben het druk, doen allerlei werk aan boten, zoals
her-motorisering, elektronica inbouw en elektrische aanpassingen, osmose
behandelingen, boegschroeven inbouwen dikte metingen enz. Ik heb ook de
verhuurvloot van de KMJC in Den Helder in onderhoud. Sonja doet voor ons bedrijf
de administratie”.
Hoe heb je Sonja leren kennen?

“Ik heb Sonja leren kennen in de tijd dat ik bij Hessing werkte bij de technische
dienst. Sonja, in Andijk geboren, was daar werkzaam als productielijn leidster, een
soort “voorman” dus. Zij heeft ongeveer 5 jaar bij Hessing gewerkt. Bij technische
problemen werd ik ingeschakeld om ze op te lossen. Beiden hadden we net een
relatie achter de rug en zagen elkaar wel zitten, dus dat was snel bekeken. In 1995
ging ik bij Hessing vandaan en hebben we het huis in Hippolytushoef gekocht van
oma Boonstra, mijn moeder was nog in dat huis geboren, we hebben het huis
afgebroken en op de zelfde plek een nieuw huis laten bouwen. Op 1-6-2001 zijn
Sonja en ik getrouwd en in 2002 werd onze oudste zoon Sjaak geboren, hij is
vernoemd naar zijn opa Boonstra.
Jongste zoon Willem werd in 2004 geboren en is naar zijn opa Bakker vernoemd.
Hoe is jouw watersportverleden?
Mijn Opa en mijn vader bouwden zelf hun boten, ze hadden deze eerste boot
samen. Ik was 3 jaar oud toen mijn vader voor mijn opa Bakker een boot bouwde.
Een niet afgebouwd casco van Hille Jachtbouw in Slootdorp werd later afgebouwd.
Dat was ergens in de jaren´70. Met deze boot gingen wij, opa, oma, kinderen en
kleinkinderen op vakantie naar Kampen om ook de verjaardag van mijn
overgrootvader te vieren. Stel je voor met z´n vijfen in een motorboot met een 6-pk
inboord dieseltje er in. Mijn vader wilde voor zich zelf een boot bouwen en kwam
weer bij Hille terecht die hier en daar op de werf een staalpakket bij elkaar scharrelde
en mijn vader kon aan de gang. Na het overlijden van mijn vader, ik was toen 18 jaar,
kwam deze boot in 1983 in mijn bezit en heeft vanaf die tijd diverse veranderingen en
verbeteringen ondergaan tot wat de boot nu is, een Hillekruiser van 9.30 meter lang
en voorzien van een in 1988 gemonteerde Ford 4 cilinder 70 pk motor. Ik ben ook
nog lid van watersportvereniging Onrust en heb daar nog wel diverse prijzen met
vaar- en bewijstochten gewonnen. Mijn vader was een van de oprichters van de
vereniging en mijn moeder is zelfs erelid”.

Lees je het clubblad?
“Ja zeker. Het gaat in zomer mee op de boot, dan heb ik tijd om het verder uit te
pluizen. Ik lees alles wat er in staat. Samen met een half jaar Waterkampioenen, die
ik na ze gelezen te hebben weer ruil met mijn achterbuurman Libbe Herder voor zijn
bladen Motorboot. Ik bewaar de clubbladen niet. Dit nummer wordt uiteraard wel
bewaard”.
Heb je nog andere hobby´s?
Daar heb ik niet veel tijd voor, ik ben niet sportief, heb een slechte motoriek, en van
tuinieren hou ik niet. 1 keer per maand het gras maaien. Daar blijft het wel bij, mijn
tuin van 70 meter lang is dan ook alleen voorzien van gras. Ik knutsel wel wat, heb
pas de nodige aanpassingen voor de plaatsing van onze nieuwe keuken gedaan,
leidingen en stopcontacten verleggen en zo. Verder zijn mijn gezin en mijn werk mijn
hobby. Ik hou voor mijn gezin wel de weekenden vrij”.
Ben je een zomer- of een wintermens?
Resoluut klinkt het: “ Een zomermens, ik hou van licht en warmte. Vind het fijn dat ik
´s avonds weer naar huis kan zonder het licht van de auto aan te doen. Hoewel de
winter natuurlijk ook wel wat heeft”.
Wat vind je van het niet doorgaan van het Wieringer Randmeer?
“Ik vind het heerlijk zoals het nu is, hoewel het voor mij zakelijk wel voordelen zou
hebben opgeleverd, maar ik heb het nu al druk genoeg. Ik vind het heerlijk zoals we
nu het Amstelmeer bijna voor ons alleen hebben. We varen de box uit en na 5
minuten gaat de ploeg overboord en hebben we rust en ruimte. Zelfs op een mooie
warme zondag zie je maar enkele boten op het Amstelmeer”.
Enkele lekkere koppen koffie en anderhalf uur later bewonderen we de nieuwe
keuken met het grote 6- pits gasfornuis en nemen een kijkje in de 70 meter lange en
10 meter brede achtertuin. Sonja en Pieter zijn bijna de achterburen van Wico en
Virginia Stam en Libbe en Bea Herder. Zijn riante hobbyschuur, waarvan de
verdiepingvloerbalken en kozijnen uit het afgebroken woonhuis komen, maakt mij
jaloers op de ruimte. Ik zou er trouwens geen tijd voor hebben naast alles wat ik nog
doe.
Sonja en Pieter, bedankt voor dit verhaal. Ongetwijfeld weten straks nog meer
watersporters je op de haven te vinden en anders wel bij Andijk Scheepstechniek op
Nieuw Haven 7 in Andijk 0228/593071
Cees Dubbeld

Er al weer druk aan de boten wordt geklust.
Er in 2013 weer heel wat op “stapel “ staat.
De WVA weer enkele kampioenschappen gaat organiseren.
Een er van een Nederlands kampioenschap Spanker is.
Het andere een klasse kampioenschap TOP zal zijn.
Hierin ook WVA zeilers aan mee zullen doen.
Deze beide kampioenschappen in 1 weekend worden gevaren.
Dit het weekend van 30/8 – 1/9 2013 wordt.
De vereniging weer veel vrijwilligers op het water en aan de wal zoekt.
Je hierover de wedstrijdsecretaris of Sjoerd vd Werf info kunt vragen.
Dat we er met z’n allen een mooi evenement van gaan maken.
Van 20 – 23 juni weer een Sail Den Helder gaat plaats vinden.
Je dit beslist niet mag missen.
Sommige WVA -ers dan tijdelijk ligplaats in Den Helder gaan kiezen.
Wij rekenen op een grote opkomst bij de ALV.
Je nog steeds via internet de cursus Verantwoord Alcohol Gebruik kunt volgen.
Wij elkaar binnenkort weer op de haven zien.

Wedstrijdagenda
28 of 30 april

Koninginne race

Gerrit v.Lohuizen

7 mei
11 - 12 mei

eerste dinsdag avond wedstrijd
Clubkampioenschap

Sjoerd v. dr. Werf

8 - 9 juni
14 -15 juni
18 juni
20 - 23 juni
29 - 30 juni

verenigings sloep zeilen
M.W.V.
Zeilen voor mensen met beperking
Cor Walrave
Vierhaven wedstrijden
Theo Souren / Boukje Bijpost
Sail Den Helder
Combi Zuiderzee Jeugdwedstrijden
Gerrit v. Lohuizen

7 juli

Scharren race

23 -24
30 & 31 aug. &
1 sept

24 uurs race, Medemblik
N.K. Spanker + Top klasse

Sjoerd v.dr. Werf

7 - 8 sept.
22 sept.

Burgermeester Post bokaal
Paling race

M.W.V.
Gerrit v. Lohuizen

P. S.
9 mei
19 - 20 mei
6 juli – 25 aug.
2 november

Hemel vaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie scholen
mosselenavond

Hans Zijm

De volgende 8 bladzijden bevat de ledenlijst van dit
moment.
Uitneembaar en handig om bij de telefoon te
bewaren?

