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Deze uitgave van de clubkrant is voor mij wel een heel bijzondere. M'n computer is
gecrashed. Maar ik moet wel dit blad in elkaar zetten. Gelukkig heb ik nog een heel oud
laptopje. Die is nog kolengestookt en werkt op stoom! Dus zo nu en dan een schep kolen
in de vuurkist; wachten tot het water kookt en de ketel op druk is. Daarbij ook het waterpeil
in de ketel bijhouden want als je te laat een te grote plens koud water bijvoegt dan raakt
de zaak weer van de kook en is de stoomdruk weg. Zo werkt Windows toch ook?
En ik was natuurlijk ook alle toegezonden mailtjes met tekstjes voor de krant kwijt. Nou ja
kwijt, maar het is wel even zoeken in allerlei back-ups en andere bestanden die ergens in
cyberspace hangen om alles weer terug te vinden. Gelukkig is het allemaal wel gelukt en
kan ik de afwerking al weer doen op een spiksplinternieuwe en supersnelle PC. Nog wel
even wennen; een nieuwe versie van Windows; een nieuwe versie van e-mail verkeer; een
nieuwe versie van het tekstverwerkingsprogramma; en ga zo maar door.
Best wel een dikke clubkrant ditmaal. Natuurlijk als eerste de uitnodiging voor de
Algemene Leden Vergadering. Heel belangrijk, dus kom erbij en beslis mee.
Verder een aantal verslagen van afgelopen zeilevenementen. Het gebruikelijke interview;
en lees vooral het geweldige verhaal van de “4 old sailors” op avontuur in de Kroatische
wateren. Als je dat leest krijg je er zin in om ook mee te gaan. Ikzelf heb me al voor
volgend jaar aangemeld ja!
Heel leuk is ook een enthousiast verslag van een jeugdlid die met serieuze wedstrijden
meedoet; Marijn bedankt voor je bijdrage aan dit clubblad en laten we vooral nog veel van
je horen!
In dit clubblad is er ook weer eens enige aandacht voor de motorbootvaarders, zie het
verslag van de palingrace en het interview. Onze vereniging is niet uitsluitend een
zeilclub. De motorbootvaarders zitten helaas een beetje stilletjes op de achtergrond. Laat
jullie jezelf eens zien en horen! Dat jullie er zijn en erbij horen bewijst de deelname aan de
palingrace! Doe eens een smeuïg verslagje van een vaartocht of ander waterig avontuur in
dit blad!
Natuurlijk ook weer een paar nieuwtjes rond het Wieringer Skuutje WR60. Er zijn namelijk
nogal een aantal leden van onze vereniging betrokken bij dit project.
En tot slot het raadplaatje: Van welk schip is de preekstoel van waaruit onze voorzitter op
de volgende bladzijde het woord tot u richt?
Veel leesplezier!
Hans Zijm

Het volgende clubblad verschijnt begin december, uw bijdrage graag inleveren vóór 1 december

Vanuit de preekstoel
Het vaarseizoen is weer bijna ten einde.
Nog een paar activiteiten en we sluiten dit jaar weer af. We kunnen terugblikken op een mooi,
succesvol en sportief watersportseizoen. Zelfs de weergoden waren ons goed gestemd.
De jeugdopleidingen en overige cursussen zijn succesvol verlopen. Graag wil ik alle instructeurs
en vrijwilligers bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt.
In heb bijzonder wil ik Wico Stam hartelijk bedanken die na ruim 25 jaar jeugdinstructeur te zijn
geweest is gestopt. Overigens blijft hij wel als lid en vrijwilliger bij onze club verbonden. Zo blijft
Wico onder meer de cursus Vaarbewijs I en II geven.
Vrijdag 13 september is onze nieuwe website live gegaan. Zoals de datum al doet vermoeden ging
dit niet zonder slag of stoot. Er zijn een paar kinderziektes waaraan hard gewerkt wordt. De site is
voor 80% klaar. Het ‘fine tunen’ is begonnen.
Het is een mooie frisse website geworden die er mag zijn. Onze dank gaat uit naar de werkgroep
die dit gerealiseerd heeft.
Er is nu ook een facebook-acount. Mocht u leuke, interessante of anderszins informatie hebben die
u met anderen wilt delen, schroomt u niet dit te plaatsen. We hopen met deze nieuwe impuls uw
betrokkenheid met onze vereniging te vergroten.
Op vrijdag 25 oktober aanstaande hebben we de Najaarsvergadering. Hierin komt met name een
conceptvoorstel ‘vrijwilligersbeleid WVA’ aan de orde. U bent van hart welkom. Ook uw stem is
belangrijk gehoord te worden. In dit clubblad treft u meer informatie aan over de vergadering.
Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen weer in volle gang. Zo vergt
het inwerken van nieuwe bestuursleden extra aandacht. Deze zullen gepresenteerd en gekozen
worden op de Najaarsvergadering.
Voor alles geldt geen heden zonder verleden. In 2015 vieren we het 50-jarig jubileum van onze
watersportvereniging. Heeft u ideeën of suggesties voor activiteiten om kleur te geven aan dit
heugelijke feit dan vernemen we dit graag van u. Het bestuur is voornemens een werkgroep
hiervoor in het leven te roepen. Heeft u belangstelling om hierin zitting te nemen, neemt u dan
contact op met een van de bestuursleden. Totdat de werkgroep is geïnstalleerd kunt u zich wenden
tot het bestuur met uw anekdotes of andere informatie. Laten we er een onvergetelijk jubileumjaar
van maken.
Graag tot ziens bij de Najaarsvergadering.

Peter Oudhuis;

Voorzitter

Najaarsvergadering 2013
Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Najaarsvergadering van de
Watersport Vereniging Amstelmeer op vrijdag 25 oktober 2013 in het clubhuis “De
Aak” in De Haukes. Aanvang 20.00 uur.
Agenda
1

Opening

2

Mededelingen van het bestuur

3

Notulen ALV 22 maart 2013

4

Vaststellen contributie en andere vergoedingen voor 2014

5

Begroting 2014

6

Presentatie activiteiten winterseizoen

7

Concept wedstrijdkalender 2014

8

Voorstel verplichte inzet ligplaatshouders
a

9

Stemming leden

Verkiezing:
a

Secretaris (Evelien Witteveen heeft zich kandidaat gesteld)

b

Wedstrijdcommissaris (Rob Dirven heeft zich kandidaat gesteld)

10

Rondvraag

11

Sluiting

Voorlopige wedstrijd kalender 2014

(punt 7 agenda)

April
27

Konings race

W.V.A

Mei
6
17 -- 18
29

eerste avond wedstrijd
club kampioenschap
HEMELVAARTS DAG

W.V.A
W.V.A.

Juni
31/5-1/6

Verenigings sloepzeilen

M.W.V.

8-9
13-14
17
21-22

PINKSTEREN
Zeilen voor mensen met een beperking M.W.V. / W.V.A.
Vierhaven wedstrijd
M.W.V.
Combi Zuiderzee
M.W.V

Juli
5

ZOMERVAKANTIE (einde 12 augustus)

Augustus
17
22-23
30-31

Scharren race
W.V.A.
24 uurs race
Burgermeester Post bokaal
W.V.A.

September
6-7
13 of 14
20
28

Sluitings wedstrijd M.W.V.
Dorus Rijkers tocht
K.M.J.C.
Rond de Bol
H.W.N.
Paling race
W.V.A

Oktober
4 of 5

West Wad race

K.M.J.C. /W.V.A

Mededelingen bestuur
Website WVA
Heeft u het al gezien? De website van Watersport Vereniging Amstelmeer is vernieuwd!
Een nieuwe frisse lay-out met veel foto’s en informatie over onder andere wedstrijden,
evenementen en (jeugd)opleidingen. Neemt u eens een kijkje op www.wvamstelmeer.nl
Najaars-werkdag
De najaar werkdag staat gepland op zaterdag 12 oktober 2013. Vanaf 9.00 uur is
iedereen welkom om de handen uit de mouwen te steken om alles weer winterklaar te
maken.
Vrijwilligers oproep: verbouwing dijkmagazijn
De plannen zijn uitgewerkt en na de werkdag zal er gestart worden met de verbouwing
van het dijkmagazijn. Bij deze een oproep voor handige leden die met sanitair, tegels etc
goed overweg kunnen. Gepland als winterklus, dus als u van de winter een steentje wilt
bijdragen meldt u dan bij commissaris haven Jos Halsema (joshalsema@hotmail.com)
en/of secretaris Annemarie Pijnacker (secretaris@wvamstelmeer.nl).

Cursus Vaarbewijs I en/of II
In november starten de lessen weer van de cursus Vaarbewijs.
De instructeur heeft vanuit zijn werkomgeving en door het bezit van een eigen boot veel
op en rond het water geleefd, daardoor heeft hij een schat aan ervaring die hij als
instructeur kan gebruiken. Deze ervaringen zijn verwerkt in de lessen waardoor de leerstof
een stuk minder saai is en heel visueel en begrijpend is.
De cursus start in november 2013.
Opgeven via het inschrijfformulier op de site www.wvamstelmeer.nl

MOSSELENAVOND
Op zaterdag 2 november a.s. kan er in het clubhuis weer mosselen of slibtong worden
gegeten. Een goed gebruik en een gelegenheid om elkaar buiten het vaarseizoen weer
eens te spreken. De kosten die er aan deze avond zijn verbonden houden verband met de
dagprijs van mosselen en sliptong. Verder wordt er ook stokbrood en groenvoer bij
geserveerd en natuurlijk de sausjes. Wilt u aanschuiven bij een heerlijke maaltijd, geeft u
dan zo snel mogelijk op.
Inschrijven kan bij:
Annemarie Pijnacker, tel. 0223-641768, E-mailadres secretaris@wvamstelmeer.nl
Onder vermelding van het aantal personen en mosselen of vis.
GRAAG TOT 2 NOVEMBER A.S.

Terugkomdag
Beetje vreemde benaming voor deze dag. De jeugd die de zeilopleidingen JZ 1 & 2
hebben meegedaan weten echter wel beter wat dit inhoud! Nog even met z'n allen een
leuke dag op het water; eerst een beetje serieus zeilen en daarna gein maken. Na het
kanonschot mochten ze uit de haven wegvaren.
Natuurlijk moest Rick Meskers in het water gegooid worden. Hij bood veel weerstand maar

kon uiteindelijk niet op tegen de grote hoeveelheid kinderhanden. Dus Plons! En dan was
er ook nog een dame die nog nooit in een optimist had gevaren; maar het toch maar eens
wilde proberen. Diana had de grootste lol maar vond na afloop wel dat zo'n Optimistje wel
heel erg klein is als je zelf groot bent. Een rondje in de supersnelle speedboot van Jan
Boersma was uiteraard veel leuker dan zeilen. Na afloop in het clubhuis gezellig met z'n
allen patat eten. Dat is ooit door Gerrit van Gijsel bedacht en dat houden we er ter
nagedachtenis aan Gerrit maar even in. Alles met elkaar een reuze leuke dag gehad,
zowel voor de kinderen die meededen als voor de begeleiding (behalve Rick dan? Nou ja,
hij had er op gerekend)

ONK Spanker en KK Top
In het weekend van 30 augustus zijn het Open Nederlands kampioenschap in de
Spankerklasse en het Klassenkampioenschap in de Top klasse gevaren.
Vrijdagmorgen werd het Nederlands kampioenschap geopend door de burgemeester van
de gemeente Hollands Kroon, burgemeester Nawijn. Na de opening bij het clubgebouw is
hij op het startschip meegegaan om het startschot voor de eerste wedstrijd te geven. Na
de eerste wedstrijd is hij door een resqueboot weer op de haven afgezet. Vrijdag was de
wind zuid zuidwest, gedurende de 3 te varen wedstrijden draaiend van zuidoost naar west
zuidwest. Kracht, de gehele dag 4. Mooi zonnig weer en een heerlijke temperatuur.
Vrijdag was alleen de Spanker klasse op het water.
De baan (driehoeks baan) lag er goed in. De baan moest wel voor iedere volgende
wedstrijd aangepast worden aan de nieuwe windrichting.

De dag werd ’s avonds afgesloten met een nasi/bami hap.
Zaterdag 31 augustus waren er 4 wedstrijden. De TOP klasse was er toen ook bij.In de
morgen werden er 2 wedstrijden gevaren. Na de middag ook 2 wedstrijden.
De wind aanvankelijk kracht 4, voor de 2 e wedstrijd van de morgen toenemend naar kracht
5 met uitschieters naar kracht 6. Windrichting aanvankelijk west zuidwest, na de eerste
wedstrijd eerst draaiend naar zuidwest en tijdens het overtrekken van een bui draaiend
naar noord. Dit had het veranderen van de complete baan tot gevolg. De 2 e wedstrijd
hadden een aantal zeilers moeite met de in kracht toegenomen wind. De resque had het
druk met het helpen van de omgeslagen boten. Ook gebroken masten bij 2 Top boten. Bij
1 was dit het gevolg van het doordraaien van de mast in de modder. Spectaculaire
beelden van vooral de Spanker klasse, die varend onder spinaker op de benedenboei af
kwamen zeilen.
Na een vertraging van enkele uren werden in de middag om vier uur de laatste 2 wedstrijd
van de dag gevaren. Door de stevige wind hielden een aantal boten het voor gezien.
’s Avonds was er een gezellige barbecue.
Zondagmorgen nog 2 wedstrijden. De wind, kracht 4 was stabiel, wat een vlot verloop van
de laatste wedstrijden tot gevolg had. Rond half één waren de wedstrijden afgelopen. Na
de lunch volgde om twee uur de prijsuitreiking met het omhangen van de
kampioenswimpel. Na prijsuitreiking gingen, zoals gebruikelijk, de kampioenen te water.
Tijdens de wedstrijden van de zondagmorgen had een team op de wal reeds de party tent
opgeruimd.
De WVA kan met dank aan de vele vrijwilligers weer terugkijken op een mooi
kampioenschap.
Sjoerd van der Werf

Hallo allemaal,
Ik ben met de wedstrijdoptimist naar de
landelijke combi-finale in Hoorn geweest.
Hier heb ik in de optimist-B gevaren, en ben
ik overall 25e geëindigd. Er voeren 54
optimisten in de B-klasse en samen met de
A-klasse en de C-klasse waren we met
ongeveer 150 optimisten.
De combi-finale in Hoorn is een serie van
wedstrijden (4 totaal) waarin de 5 beste
mensen van de combi’s door heel
Nederland. Ik heb zelf in de combiZuiderzee gevaren en ik ben daar 3 e in
geworden. De eerste wedstrijd begon om
10:30, en de start van de optimist-B was om
10:50. Die wedstrijd was ik 25 e geworden,
omdat ik niet zo goed startte en daardoor

achterin het veld kwam, maar gelijk in het kruisrak heb ik weer 15 boten ingehaald ☺. De
tweede wedstrijd ging goed, een goede start en rond die plek ben ik ook blijven varen. Ik
was toen 16e geworden. In de derde wedstrijd begon de wind wat aan te wakkeren (5 Bft),
waardoor ik half omsloeg (mijn boot liep vol water, ik viel eruit maar de mast heeft het
water niet geraakt), en daardoor ben ik 22 e geworden. In de 4e en daarmee de laatste
wedstrijd werd de wind nog harder (6 Bft), waardoor ik helemaal omsloeg en 48 e werd (wat
een verschil tussen half en heel omslaan he?), maar gelukkig mocht ik de slechtste
wedstrijd aftrekken, dus die telde gelukkig niet mee. Het volgende seizoen ga ik weer door
met de Combi-Zuiderzee in de optimist-B.
Bedankt!
Marijn Goedel

Palingrace
Maar liefst dertien motorboten deden mee aan de puzzeltocht. Maar het te zoeken
puzzelwoord was eigenlijk te gemakkelijk; de organisatie had namelijk laten
doorschemeren dat het woord vanaf het water ergens te lezen was. Welnu, iedere
schipper die na het uitvaren van de haven even achterom keek had het woord te pakken:
“VIDEOBEWAKING”. Allen hadden het goede woord gevonden. Alleen die ene letter die
ergens op het clubhuis geplakt zat heeft vrijwel niemand gevonden; hoe kan je juist zoiets
gemakkelijks nou over het hoofd zien?
Wie heeft er nu gewonnen? Net als bij de zeilers was het aanwijzen van de winnaar
gewoon een verloting. Als je geluk had kreeg je bij het juiste lootje nog een pondje paling
extra. En die paling was weer traditioneel lekker gerookt door Wichert natuurlijk. En zoals
altijd was Wichert ook weer
het middelpunt bij het
uitdelen van de gewonnen
extra pondjes.
Iedereen, zowel zeilers als
motorboters, heeft een
geweldige dag gehad, mooi
zeilweer, lekker windje,
leuke race.
En het bleef nog lang
gezellig in het clubhuis en
op het terras.........

Zonovergoten West Wad Race 2013

Afgelopen zaterdag heeft heel Nederland kunnen genieten van een schitterende herfstdag en dat
maakte dan ook dat de West Wad Race 2013 een geweldig wedstrijddag is geworden voor de
deelnemers aan deze zeilrace.
De 16 aangemelde zeiljachten startten om 09.00 u ter hoogte van het Marine Museum op het
Marsdiep om de daaropvolgende 8 uren zoveel mogelijk mijlen af te leggen in het westelijk wadden
gebied. De organisatie had hen daartoe een zogenaamde rakkenlijst gegeven waaruit zij een keus
konden maken om tot de beste prestatie te komen. Hoewel in de ochtend de vloed nog liep waren
toch enkele deelnemers in staat om met een bakstag wind tegen de stroom in eerst een rondje
rond de bol te zeilen en vervolgens nog wat mijlen te maken op het Marsdiep en Texelstroom.
Het overgrote deel zocht echter meer zijn heil in de opties om met de vloedstroom mee hun mijlen
te maken via de Texelstroom en Vlieter . Sommigen zijn naar de Afsluitdijk gezeild en hebben de
Lutjewaard gerond en zijn via het Visjagersgaatje en Gat van de Stier weer terug naar het
Marsdiep gekomen om daar ook nog wat mijlen te vergaren.
Om 17.00 uur waren de meeste zeilers weer afgemeerd in de jachthaven van de KMJC en waren
er slechts 3 die na die tijd binnenkwamen en derhalve een straf in mijlen aftrek
kregen. De organisatie kon zich toen buigen over de ingeleverde formulieren en de uitslag
berekenen met de handicap die elk type jacht heeft en leverde het navolgende resultaat op.
Score Schipper
1
Trudi van Diepen
2
Erik v.Wijngaarden
3
Peter van Doorn
4
Chrit Souren
5
Jaap Pieters
6
Michel Boersen
7
Jaap Wognum
8
Arend Schuitmaker
9
Cees Boersen
10
Ruud Bekema
11
Jack de Wijn
12
Marcel Boelsums
13
Johan Koekoek
14
Cees v. Silfhout
15
Hans Sloot
16
John Pannekoek

Zeiljacht
afstand in Nautische mijlen
Saffier
50.0
Frou-Frou
48.6
Blue Peter
46.8
Nephele
45.8
Baie Blou
44.9
Figurant
44.1
Honderdacht
43.8
Syra
42.7
Kliever
42.6
Meermin
42.2
Vrouwe Elizabet
42.1.
Dolfijn
42.0
Noord
41.1
Gulliver
39.5
Sela
36.6
Sobat
35.0

Uit erkentelijkheid voor hun dienstbaarheid hebben de organisatie en de zeilers het restant
inschrijfgeld en een deel van het prijzengeld gedoneerd aan de Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij.

Eerste Round the Bol race voor de WV Helder Willemsoord Nieuwediep
een succes
Zaterdag 5 oktober .jl. werd de Round the Bol race voor het eerst georganiseerd door de
Watersport Vereniging Helder Willemsoord Nieuwediep omdat de WV Helsdeur in het
afgelopen jaar werd opgeheven.
De weersverwachting voor die dag is gelukkig uitgekomen en 13 kajuitzeiljachten hebben
een fantastische zeilrace ervaren hoewel de wind voor sommige toch wel iets meer had
mogen zijn.
De matige wind was voor de helft van het deelnemers veld dan ook de reden dat zij niet
binnen de tijdslimiet van 17.00 uur konden finishen.
De wind dreigde zelfs rond het middaguur helemaal in te zakken maar gelukkig bleef het
buitengaats toch nog redelijk waaien.
De Frou Frou finishte als eerst maar door haar handicap werd dit jacht uiteindelijk als 4 e
geklasseerd.
De Blue Flag met schipper Mark van Rossum werd 1 e gevolgd door de Honderdacht met
schipper Jaap Wognum als 2e en de Blub met schipper Renee Reigel eindigde als 3 e.
In de single hand groep is de Oban met schipper Erwin van der Doe als enige binnen de
tijd gefinished en derhalve winnaar in de single hand groep.
Dit zeilevenement wordt volgend jaar weer georganiseeerd op zaterdag 20
september dus zeilers noteer deze datum in jullie agenda.

Interview
Het plan om deze persoon uit te kiezen voor een
eerstvolgend interview bestond al een tijdje.
De gelegenheid om hem te vragen ontbrak er alleen
nog voor. Tot het moment van de Spanker en Top
kampioenschappen. De vraag was later alleen, “weet
hij het nog wel?”.
Kort geleden werd hij er aan herinnerd en we sloegen
gelijk spijkers met koppen. “Ik blijf hier nog een paar
dagen liggen”. Oke, dacht ik, dan gelijk morgen maar
en zo gedacht, zo gedaan. Maandagmiddag zocht ik
hem – en zijn vrouw Hannie – op. Ik heb het hier over
Guus Verblauw. Niet iedereen kent hem, maar de
frequente clubhuisbezoeker wel. Lees snel verder en
je komt aan de weet wie er achter deze motorbootvaarder zit.

Wie is Guus Verblauw?
“Ja, wie is Guus Verblauw” klinkt het en er volgt stilte. “Zoon van Jaap en Annie Verblauw,
moeder Annie geboren in Westerland en vader Verblauw een geboren Jutter. Ik ben in
Nieuw Den Helder op 14 november 1956 geboren, maar opgegroeid in Tuindorp. Hier ben
ik ook op de lagere school geweest, een echte buurtschool”. Ik heb een 10 jaar oudere zus
en een jongere broer is in 2001 overleden. Mijn vader was metselaar, linkshandig, kon aan
de andere kant van het touwtje beginnen en verdiende hierdoor extra geld. Mijn moeder
zorgde voor het gezin. Mijn beide ouders zijn inmiddels overleden. Na de lagere school
ging ik naar de brugklas, deed 2 jaar HAVO en ging toen naar 3 VWO, deze opleiding heb
ik afgemaakt”.
Hoe is jouw werkzame leven?
Guus gaat verder: “Na het VWO te hebben afgemaakt ging ik bij een aannemersbedrijf
werken, waar ik hand- en spandiensten verrichtte. Dit heb ik een jaar gedaan. Daarna ging
ik in militaire dienst en kwam bij de Artillerie terecht. Ben in Duitsland gelegerd geweest,
waar ik bevelvoerder op een geschutstank werd. Ik ben afgezwaaid als wachtmeester.
Tijdens mijn diensttijd solliciteerde ik al bij het Gemini ziekenhuis en ik werd aangenomen
als leerling EEG laborant. Inmiddels was ik 22 jaar toen ik in het Gemini ging werken en
allerlei interne opleidingen volgde, totdat ik gediplomeerd laborant was en all round
managementfuncties vervulde. Ik ging mij specialiseren in slaaponderzoek en
vaatonderzoek, wat ik nog steeds doe, maar daarnaast als vaatdeskundige ben ik bezig
met het ontwikkelen van allerlei opleidingen en probeer deze aan elkaar te knopen”.

Hoe heb jij je vrouw Hannie leren kennen?
“Eigenlijk heb ik Hannie al leren kennen tijdens het werken bij bollenboeren in de vakantie.
Ik was altijd bezig met het verdienen van wat extra geld. Ik zag op een moment een leuk
meisje van een jaar of zestien met speldjes in haar haar, ik was een jaar of achttien. Maar
het heeft nog wel een jaar geduurd voordat ik Hannie weer bij de bioscoop tegen kwam en
het wat werd tussen ons”.”Toen begon het feest”, zoals Guus het zegt. “Wil je verkering
met mij?”Hannie werkte in die tijd als cassiere bij een supermarkt. Een verkeringstijd
volgde, er werd een huisje in de Jan in ’t Veltstraat in de Visbuurt van Den Helder gekocht,
we gingen samen woonde, wat ons niet in dank werd afgenomen, voordat we na een jaar
trouwden.
Onze zoon werd geboren, daarna verhuisden we naar ons huidige adres aan de
Westgracht in Den Helder, hier is onze dochter, inmiddels 23 jaar, geboren. We hebben
ook 2 heerlijke kleinkinderen van bijna 2 jaar en de jongste is nu 6 weken. Op termijn gaan
we na vijf en twintig jaar Westgracht verhuizen naar de Keizersgracht”.
Hoe is jouw watersportverleden?
“Ik ben met water grootgebracht. Mijn vader had een vlet en ging vaak vissen op het wad.
Paling poeren, toen ving je nog paling en wel zoveel dat we de zg. schieren weer
teruggooiden. Mijn vader heeft ook mijn eerste bootje zelf gebouwd, als jongen van een
jaar of 10 ging al zelf het water op. De eerste boot was een platbodem die hij bouwde. De
paling en andere vis die we vingen werd gerookt. Je kunt wel zeggen dat ik van vis ben
groot geworden. In die tijd ben ik lid geworden van de HWN in Den Helder, volgens mij
ben ik op mijn 22ste jaar al lid geworden. Ook mijn broer en zus hadden een bootje. Ik ben
ook een tijdje bootloos geweest, dat was in de tijd dat er geld verdiend moest worden voor

het gezin en het huis. Maar op een bepaald moment begon het watergevoel toch weer te
kriebelen en heb ik een Varuna 400 zeilboot gekocht, die ik later weer inwisselde voor een
Shetland motorkruisertje. Later kocht ik een Albin en onze huidige boot, die we inmiddels
al weer 13 jaar hebben is de ruim 9 meter lange Drammer. Betrouwbare boot voor elk
water, dus ons vaargebied is erg groot. Heel Nederland hebben we met deze boot wel
bezocht”.
Lees je het clubblad?
Hannie en Guus zeggen bijna gelijktijdig “Jazeker”, heel leuk, we bewaren het blad altijd
wel een poosje, al moeten we zeggen dat we de bladen niet verzamelen”.
Heb je nog andere hobby’s?
“Ik doe aan schietsport, heb een eigen pistool en ben lid van een sportschietvereniging.
Verder klus ik graag, draai mijn hand niet om voor een stevige huisverbouwing. Ook kan ik
aardig stucen al zeg ik het zelf. Daar heb ik veel aardigheid in. In het verleden heb ik
gemountainbiked, deed ik aan triathlons rond mijn 19 e jaar en liep ik regelmatig een ½
marathon. Ook heb ik enkele malen de Tour de Lasalle gefietst. Ook heb ik judo les
gegeven.
Verder zijn mijn beide kleindochters mijn grootste hobby.
Een tuin heb ik niet, tuinieren is aan mij niet besteed”.
Ben je een zomer- of wintermens?
Guus twijfelt even, maar zegt daarna resoluut: “Ik ben gek van de zomer. Hoewel de
winter, mits het vriest en sneeuwt ook goed is, lekker schaatsen of sleeen met de
kleinkinderen. Ik het verleden hebben Hannie en ik veel aan wintersport gedaan, maar nu
niet meer”.
Wat vind je van het niet doorgaan van het Wieringerrandmeer?
“Persoonlijk vind ik het jammer, het zou je vaargebied zoveel vergroten, in die zin dat je
sneller en makkelijker het IJsselmeer kan bereiken. Maar ik zie ook de problemen die het
voor veel anderen zou opleveren als het wel was doorgegaan. Jammer van de
investeringen die gedaan zijn”.
Guus en Hannie bedankt voor de tijd die jullie voor mij vrij wilden maken. Geniet nog lang
van de vrijheid met jullie boot!
Cees Dubbeld

4 “Old Sailors” naar Kroatië
Vrijdag 13 september 2013
Een mooie dag om met 4 “Old Sailors” te vertrekken naar Split, Kroatië. Verzamelen op
Schiphol, op tijd het vliegtuig in. Voorspoedige reis gehad met overstap op Zagreb. In het
vliegtuig zitten we op rij 12 en 14, want rij 13 op deze dag is te veel van het goede.
Bij aankomst op vliegveld Split is de bus bomvol, dus besluiten we een taxi te nemen.
Onderweg belt de chauffeur en roept wat onbegrijpelijke Kroatische zinnen. Bij aankomst
in de plaats Split staat er iemand op ons te wachten. Hij begint aan onze koffers en armen
te trekken. Geen idee wat hij wil, dus volgen wij hem maar door straatjes en steegjes die
steeds smaller worden. Gelukkig staan we aan het einde van de reis in ons appartement,
in plaats van in een bordeel. Wat bleek, het was de eigenaar, gebeld door de taxichauffeur,

die ons kwam opvangen. (keurig netjes)
Koffers naar het appartement gebracht en daarna de oude stad van Split bezocht.
Prachtige oude gebouwen, een leuke markt en veel, heel veel terrasjes. Na een paar
biertjes en vaak vragen naar “bitter Balls” (wat is dat in vredesnaam in het Kroatisch?) toch
maar wat voedsel zoeken. Wij (Ruud, Sjoerd en Jan) aten Rumpsteak. Gerard bestelde
mosselen, een delicatesse in Kroatië, met maar een klein probleempje, ze zijn klein en

komen in hele kleine porties (15 stuks), maar het ijs op de boulevard en de jaren 60
muziek maakten veel goed. Een erg gezellige avond en toeval wilde dat wij ook hier bij
een restaurant op huisnummer 13 zaten. Daarna terug naar het appartement, waar Ruud
en Sjoerd ons leerden “Keezen”. Na 2 verloren potjes naar bed en voor de eerste keer
wennen aan elkaars gesnurk. Mooie eerste dag, het kan nu al niet meer stuk.
Zaterdag 14 september
Vroeg op. De koffers stallen bij de eigenaar van het appartement, (had Ruud geregeld) en
op naar de markt voor boodschappen. Kaas, 3 liter wijn in een plastic kan, een nieuwe
koffer voor Gerard (zijn tas was onderweg gesneuveld) en wat toeristische kiekjes in Split.
Om 2 uur de koffers ophalen en op wieltjes naar de jachthaven. Onderweg naar de haven
sneuvelde tas nummer 2 (Jan). Met het zweet op de kop en rug meldden we ons in de
Marina. Sjoerd werd direct door de receptionistes herkend. Ze vonden het leuk, hem weer
terug te zien. Vervolgens de boot inspecteren. We missen nogal wat en moeten diverse
keren uitleg vragen. Als we eindelijk klaar zijn, in de watertaxi terug naar het centrum van
Split voor B en D (biertje en diner). Vandaag 4x mixed grill met gebakken aardappeltjes en
salade. (heerlijk, meer dan genoeg dit keer) Nog even genieten van muziek en samenzang
van een local wedding, nog maar weer een overheerlijk ijsje op de boulevard en met de
watertaxi terug. Vroeg naar bed (o, nee) 2 e pak slaag met Keezen. Daarna slapen, want
morgen gaan we echt zeilen.
Zondag 15 september
Onder het gelui van de klokken gaan we
voor het zingen de haven uit. Buiten de
haven de zeilen hijsen en dan echt op
weg naar het eiland Hvar. Veel wind, we
gaan als een speer. (8,5 Kun.) Een
flinke tocht voor we aan de overkant
van de baai voor anker gaan. Eerste
zwemtocht, wat naaktrecreatie en
verder genieten van de zon, zee en de
natuur. Verbazingwekkend wat je met
zo’n verrekijker allemaal kunt spotten!
Tegen de avond naar Stari Grad. Een
plaatsje, mooi geconserveerd, uit de
middeleeuwen.
(Wereld
erfgoed
Unesco) Verschrikkelijk mooi. Lekker
eten, hoewel Gerard bestelt wel weer
iets vreemds, A Tuna steak and a toilet! Uitbuiken met koffie, het onvermijdelijke ijsje en
terug naar de haven. Veel plezier op de kade met buren o.a. uit de Ukraine en proberen te
slapen. Midden in de nacht enorm gedonder en bliksem. Het valt met bakken uit de hemel
vannacht. Met uitzondering van wat natte plekken in het bed (bedplassen veronderstelden
we ), houden wij het gelukkig droog.
De volgende dag, maandag 16 september, zagen we dat de buitenkussens meer van
sponsen hadden. Nu lopen we dus allemaal met natte plekken in de broek. Boodschappen
doen voor de Nasi met Ajam Pedis (onze chef kok gaat koken). Op pad, de baai uit. Na
een half uurtje varen (windstil) zien we ineens een school dolfijnen naast de boot voor ons

opduiken. Van dat schouwspel moeten we zeker een uurtje genieten. De kaartjes van de
fototoestellen volgeschoten met kiekjes van de dartelende dolfijnen. Daarna richting Hvar
om ergens in een baai te ankeren. We vinden een mooi plekje tussen de eilanden vlak
voor Hvar. Wel druk en een beetje dicht op de kant, dus voor de zekerheid ook maar een
anker achter de boot uitgebracht. Rondje zwemmen en opdrogen in het zonnetje, biertje
erbij, helemaal goed. Ineens horen wij “joehoe” van de boot naast ons. Er duikt een blonde
jonge dame op die vraagt of wij weten waar we zijn, want ze wil een watertaxi bestellen.
Na lang zoeken op de kaarten vinden we de plek. “Zalinkovac Zapad Marina”. Nu nog
proberen dat foutloos in verschillende talen met vlaggenseinen over te brengen. Het
probleem wordt door de buurvrouw opgelost. Zij gaat te water en komt als blonde
waternimf bij ons aan de spiegel opduiken in een kleine bikini. We vragen wat de
problemen zijn. Ze is opgestapt en heeft 10 dagen meegevaren en moet nu van boord en
via Hvar naar Italië. De kapitein wil haar schijnbaar niet afzetten en vandaar de watertaxi.
We schrijven de naam op een papiertje en geven dat mee, in spanning afwachtend waar
ze dat nu op gaat slaan en droog gaat houden. Ze weigert een boterhamzakje en na de
vraag of we vanavond komen borrelen, gaat ze weer terug. Gerard gaat aan de maaltijd
beginnen en wij nemen nog een biertje. (Wat moet je ook anders doen als je ligt te
dobberen?) Heerlijk gegeten. Ajam Pedis, nasi en pindasaus. Restant voor de vissen. Ze
springen boven water uit. (heet spul hè?) Daarna de motor op de rubberboot (voor de
zekerheid) en Ruud speelt veerman en peddelt ons over. Aan boord gekomen, ontmoeten
wij de schipper. Casey (Keez?) uit Hawaï. Redelijk relaxed figuur, surfer en levensgenieter.
Zwerft de hele wereld over (weet niet waar hij ligt?) Is erg zuinig op zijn boot (we moeten
de schoenen uit aan boord) en is een beetje bot of zuinig, want hij wil haar niet in Hvar
afzetten. We krijgen koffie, thee en een biertje en na een date met de buurvrouw voor
morgenochtend (dan brengen wij je toch weg?!) vinden wij het genoeg en willen terug naar
onze boot, waar een andere Keez op ons wacht. Maar eerst terug zien te komen en nu op
de motor dan maar. Na enige pogingen start de motor en komt stotterend op gang. Met
choke blijft hij net aan de praat, maar we vliegen weg. Na 3 rondjes om de boot en Casey
de stuipen op zijn lijf gejaagd te hebben, (vol gas op de boot af) zijn we toch weer heel en
droog thuis. Relaxen, Keezen en op tijd naar bed. Het wordt steeds drukker met boten in
de baai zo langzamerhand. Er vaart er nog eentje een rondje om ons heen en gaat pal
naast ons voor anker. ’s Nachts een flinke storm. Iedereen om ons heen in de weer met
verkassen. Wij liggen als een huis. Wel af en toe een controlerondje maken in de nacht.
Dinsdag 17 september
Na een bewogen nacht vroeg op. We zijn toch al wakker. Ontbijtje maken, wassen,
scheren, aftershave op (we hebben een date hè!?) en de buren maar weer eens praaien
met een “joehoe”, want ook de marifoon van de buurman mag niet slijten. Hierna willen we
naar de buren varen om bagage en Gabriëlla, zo heet ze, mooi hè, ik ben toch wel een
beetje verliefd, op te halen. Maar nee…, Casey gooit weer roet in het eten. Te veel deining
en we mogen van hem niet langszij komen. Dan het rubberbootje maar uitvieren aan een
lange lijn. Na enig manoeuvreren krijgen we Gabriëlla met bagage aan boord en zetten na
een laatste groet koers naar Hvar. Nog voor we de baai uit zijn, worden de lakens en
dekens gelucht bij Casey, echt een opgeruimd type. In de haven van Hvar zoeken we
kaderuimte, maar dat lukt niet echt. Even later komt de havendienst en neemt Gabriëlla
van ons over. Een laatste hand (geen zoen, want daar doet Ruud niet aan) en ze is weer
uit ons leven vertrokken.

We zoeken een boei en gaan met ons Tenderbootje naar de kant onder het slaken van
luide kreten. Bootje een beetje te slap, golven een beetje te hoog, dus Gerard heeft weer
een Tena-lady nodig. Op de kant eerst maar het stadje verkennen en op een terrasje koffie
en cappuccino drinken. De ober wil ons ook graag te eten hebben en waarschuwt ons
voor slecht weer in de middag. Geen Bora, maar de Italiaanse variant. We besluiten dan
maar om naar het kasteel op de berg te klimmen. Prachtig uitzicht, mooie foto’s gemaakt
en weer de berg afdalen, want er is boven niets te eten te vinden. Pizza besteld bij
dezelfde ober, zelfde terras en lekker lang lunchen. Hierna boodschappen doen en terug
naar de boot om te genieten van zon en een drankje. Maar eerst het achter anker lichten,
want het begint flink te waaien en we kunnen niet vrij draaien. Klein probleempje. Het
anker zit vast onder de lijnen van de boeien. Wat een gemartel, maar Ruud zijn oerkracht
en spierballen geven uitkomst. Nu kunnen we vrij draaien en…. maar net op tijd, want het
begint flink te stormen. Hij (de ober) had toch gelijk. Zijn weerbericht was in elk geval beter
dan dat van de havendienst. Die streken alleen het geld op, keken verveeld en wezen
naar buiten voor het weer. Zo van dat kun je zelf toch wel zien!?!? ’s Avonds besluiten de
vele disco’s, nachtclubs en eettenten maar te negeren, want er moet weer gekeezd
worden. Nu met wisselende contacten. De groentjes (Gerard en Jan) tegen de ervaren
rotten (Ruud en Sjoerd). Wonder boven wonder, geluk of verstand, wie zal het zeggen
winnen de groentjes 3 potjes op rij. Traumatische ervaring zullen we maar zeggen en ik
ben benieuwd of het Keezbord hierna nog tevoorschijn komt. Die nacht slapen we
wederom niet veel. Veel deining, zowel op het water als op de kant van het uitgaansleven.

Dus de volgende dag woensdag 18 september weer vroeg op. Nog even een snelle
boodschap en op pad naar het eiland Vis, waar we de “Groene grot” willen bezoeken. Niet

al te veel wind, dus af en toe zeilen en de rest maar op de motor. Voorzichtig tussen de
eilandjes door, want er liggen heel vervelende rotspuntjes onder water. Je ziet er niets van
als je er langs vaart, maar ze zullen er ongetwijfeld liggen. We komen vroeg in de middag
bij de grot aan. Erg mooi, een uitgesleten koepel. Om de beurt met het bijbootje door de
grot varen om wat mooie foto’s te maken. Daarna nog wat zwemmen en dan besluiten we
richting Vis te gaan (de stad dan hè). De stad Vis bestaat uit 2 delen, lezen we onderweg,
“Luka” en “Kut”. Nu is het niet zo dat ik na 5 dagen met 4 mannen in een bootje vieze
woorden wil schrijven, maar het heet gewoon zo. Onderweg hebben we weer niet al te
veel wind, dus half zeilen en half de motor bij en ondertussen ons voorbereiden door de
toeristische informatie te lezen. We komen net op tijd aan en krijgen het 1 na laatste
plaatsje aan de kade, pal voor het terras en supermarktje. Wat wil je nog meer? We liggen
wel aan het einde van de baai met de wind er pal op, dus adviseert de havenmeester om
de boot nog verder van de kade af te leggen, maar onze loopplank is niet zo lang hè.
Afmeren en de kant op voor boodschappen. De koelkast is leeg en we hebben erge dorst.
Eerst worden alle winkeltjes gekeurd op lieftallige verkoopsters en daarna kopen we ons
bier bij een chagrijnige Kroaat. Nou, vooruit dan maar. We krijgen trek en zoeken een
eettent op. Aan de kade vinden we een echte Kanoba, ziet er perfect uit. Ze hebben lokale
wijnen van Vis, dus deze gaat het worden. Ruud en Sjoerd de rode, genaamd Plavac,
Gerard en Jan de witte, genaamd Vugava. We kunnen niet zeggen, welke beter smaakt.
Beiden zijn top. Als gerecht bestellen we “Janjetina”. Een half lam in stukken gehakt. De
kok komt uit de keuken en begint houtjes te hakken en steekt ze aan. Hierna een flink
rooster erop en hup, het lam ligt te sudderen. We hebben een geweldige maaltijd en
genieten met volle teugen. (Ook van de wijn natuurlijk). Die avond nog nagenieten op de
boot, raar maar waar, geen animo voor het Keezen vanavond. Dus om 12 uur naar bed.
Donderdag 19 september
Goed geslapen ondanks deining en golven. We liggen wat dwars en bijna op de kant, de
havenmeester had toch gelijk. Eerst maar eens snel brood halen voor het ontbijt en
betalen voor de ligplaats. Nou had Gerard de dames achter de receptie gezien, dus
besluiten we om alle 3 daarnaartoe te gaan. Niets teveel gezegd. We krijgen een rekening,
weerbericht en een glimlach van oor tot oor. Of we nog eens terug willen komen, vraagt
ze. We willen helemaal niet weg! We gaan nog even inkopen doen langs 3 supermarkten
en 2 bakkers. O ja, nog even wijn van Vis inslaan natuurlijk (Plavac en Vugava) om thuis
nog even na te genieten. We komen terug met alles, maar 2 stokbroden lijkt niet genoeg.
Dus nog maar een rondje en nog even langs de markt om groente voor de macaroni te
kopen. Voor alle groente bij elkaar 10 Kuna, omgerekend € 1,20. Waar kom je dat nog
tegen? Dan de haven uit met een dikke windkracht 6 dwars op de boot. We hebben er al
een paar met de spiegel op de kant zien knallen, dus zijn we extra voorzichtig. Met een
flinke windvlaag komen we toch nog op de ankerlijn van de buren. Even martelen, maar
dan zijn we toch vrij en dan……, zeilen! Met een dikke 22 knopen wind (windkracht 6
Beaufort) gaan we als een speer de haven uit. We lopen een dikke 9 knopen. Dit is
tenminste het echte werk. We gaan van Vis naar Solta. Halverwege de tocht zakt de wind
totaal weg naar een 3 tot 4 knopen, dus zucht, weer even motoren. Als we bij Solta de
bocht om komen, zien we een grauwe lucht met een flinke bui voor ons neus. Gauw de het
kapje op, de regenkleding (zeilkleding was teveel van het goede) aan. Dan hebben we dat
ook niet voor niets meegenomen. Flinke wind in de bui, dus we vliegen het eiland voorbij.
We zoeken een baai waar we een beetje gunstig op de wind liggen. Ankeren aan de boei

en inmiddels schijnt de zon weer, dus…., zwemmen. Na het afmeerbiertje gaan de beide
chefs de maaltijd bereiden. Muziekje aan, drankje erbij en aan de slag voor de “Fusili con
Pommodore”, ofwel tomatensaus. Het smaakt perfect, alleen zitten er 4 Pipo de Clowns in
de kuip. Tomaat tot achter de oren. Die avond is de trauma een beetje weggezakt, dus
toch maar weer Keezen. We (Gerard en Jan) willen ze (Ruud en Sjoerd) nog graag een
kans op revanche geven. Helaas krijgen ze weer 3 keer op hun kop. De nacht was
gelukkig rustig. Alleen hoorde ik af en toe iemand snikken op het achterdek….”sterk spul
hè, die Keez?
Vrijdag 20 september
Vrijdag vroeg een beetje wind, dus zeilen we vol goede moed de baai uit. Buiten de baai
dwarrelden we wat rond en wilden de motor starten. Maar het contactslot is lam en geeft
de geest. We dobberen de baai in, gaan voor anker en gaan op onderzoek uit. Na lang
morrelen, we wilden de Marina al gaan bellen, lukte het Ruud toch om het contact om te
draaien. De motor start weer, dus op weg naar Split. Het duurt een goede 4 uur, voor we
aan de overkant zijn. In de haven ligt al een file van 10 boten voor het tankstation te
wachten. Na een uur dobberen zijn wij aan de beurt. 32 Liter diesel voor een hele week
varen, 5 liter Euro 95 voor de bijboot en 4 ijsjes natuurlijk. Hierna weer in de wacht voor de
Marina. Totaal 2 uur dobber de dobber. En dan eindelijk, we mogen naar binnen.
Aankomstbiertje, schoon schip maken en naar Split voor het laatste diner en wat
souvenirs. (spiegeltjes, kraaltjes, kalenders). We besluiten Mixed Grill (weer) te gaan eten
bij het zelfde restaurant als een week terug. Daarna bij Luxor nog even genoten van de
geweldige sfeer en muziek. En dan, (snik) met weemoed terug naar de haven, douche, om
half 1 de laatste keer naar bed op de boot.
Zaterdag 21 september
7 Uur wakker, naar de winkel voor brood, opruimen, inpakken en wachten op de
eindcontrole van de boot. Stipt om 9 uur komt de knaap van de Marina aan boord. Snelle
check van alles. Op het commentaar dat van de motor het contact hapert, komt weinig
response. Maar ja, de boot die Sjoerd al 2x eerder had, ligt naast ons en volgens de buren
doet de GPS Plotter het nog steeds niet (na 3 jaar). Dus wij vrezen dat er straks weer
mensen met een defect contactslot van de motor de zee op worden gestuurd.
Onverantwoord maar helaas, maar het gebeurt. Uiteindelijk wordt alles in orde bevonden
en kunnen we ons afmelden bij de receptie. Sjoerd wordt erg vriendelijk uitgezwaaid door
de receptionistes met de vraag of hij volgend jaar weer gaat komen. (Denk het wel) We
laten de koffers op de jachthaven en gaan op zoek naar koffie met Wi-Fi. Eerste missie
geslaagd, 2e niet. Nou, dan maar op de luchthaven inchecken.
Terug naar de haven om 12 uur en op zoek naar een taxi. Die is er niet, er is een ongeluk
op de grote weg gebeurd. Dus kunnen we met de snelboot mee voor 800 Kuna (€ 120,00).
Dit vinden we wel een beetje veel, dus gaan we een taxi zoeken. Die vinden we. Een oude
baas, vroeger Grand Prix chauffeur geweest. (Motor) met 2 miljoen km. op de teller. Ik
weet niet of jullie de film Taxi (1 t/m3) gezien hebben? Nou, toen wij zeiden dat we haast
hadden om naar het vliegveld te komen, was het bij ons Taxi 1 t/m 10. Een ongeluk ga je
gewoon voorbij op een geitenpaadje door de woonwijk. File voor stoplicht, hup over de
doorgetrokken streep en de andere weghelft. Even door het open raampje roepen dat je
gasten op tijd in het vliegtuig moeten zitten en hup ertussen in. Erg spannend dus.
Onderweg Pavarotti op windkracht 10 aan en meezingen. Gerard probeert nog de CD te
kopen voor 100 Kuna, maar nee, dat helpt niet. Na een zeer spannende rit komen we toch

nog op tijd aan op de luchthaven voor 320 Kuna (valt dus mee met 30 minuten file). Ik geef
de chauffeur voor zijn kunsten 400 Kuna, omdat ik wel heel erg genoten heb van de rit. Hij
is vreselijk dankbaar. Kijk, toch een stuk leuker dan die 800 Kuna voor die slijmbal en
gladjakker bij de boot. We lopen naar de hal. Plots hoor ik achter mij voetstappen en wordt
ik op mijn schouders geklopt. De chauffeur, hij drukt mij de CD in de handen. Mooi
moment, beiden blij en we nemen dankbaar afscheid van elkaar. Bij de luchthaven alles
vast, 20 rijen dik en allemaal haast vanwege de file. We checken in en komen ruim op tijd
door de security. Toch wel gek. Je moet je flesje water aan de ene kant weggooien en na
de security kan je dan weer een flesje kopen voor 35 Kuna (3 Euro). Goede business.
Gerard zijn Pacemaker komt ongeschonden door de pieper, zijn honing en jam niet.
Inleveren zonder pardon. Alles uitpakken, erg lastig. Daarna 3 uur in het vliegtuig en dan
gaan op Schiphol onze wegen scheiden. Jammer, maar aan alles komt een eind.
Mannen bedankt voor een ontzettend fijne en gezellige week vol kameraadschap en
(zeil)plezier.
Blij dat ik mee mocht (kon).
Jan Siersma
Deze vakantie hadden we toch wel wat pijnlijke onderwerpen die niet meer altijd
bespreekbaar waren.
Dat zijn:
 Leeftijd
 Keezen
 Mosselen
 Wieltjes/koffers

De zomer van 2013 de boeken in gaat als “een hele goeie”
Er ook leden zijn van wie de boot de box niet is uit geweest
Voor deze mensen de week waarschijnlijk te kort duurt
Ik in elk geval van mijn boot genoten heb
Mijn dochter nu ook met het “bootje varen” virus besmet is
Er weer een mooi Spanker en Top weekend is geweest
Er alleen maar lovende woorden waren voor de vrijwilligers
Ook de Palingrace weer goed bezocht is
Het nog lang gezellig is gebleven in het clubhuis
Er toch weer iemand was die erg de aandacht wilde trekken
Hier zelfs een ambulance aan te pas moest komen
Gelukkig alles met een sisser is afgelopen
Er voor komende herfst/winter weer heel wat op het programma staat
Wij hopen dat er nu ook eens “verse “vrijwilligers komen helpen
Je niet hoeft te schromen om je als klusser aan te melden
Wij ontzettend blij zijn met alle hulp bij het renoveren van het sanitair
Wij elkaar daar zeker wel zullen zien
Groeten van Cees Dubbeld

Hallo WVA-ers
Ik was jullie gast in de haven. Nog bedankt
voor de leuke tijd, die wij hier konden beleven.
Bij het doorspitten van de foto's ontdekten wij,
hoe geavanceerd bij jullie de bewaking is;
chapeau!
uit de krant:
Als het aan minister Opstelten ligt, gaan
gemeentes binnenkort mensen op
straat bespieden met kleine vliegtuigjes. Wat
een middeleeuwse gedachte, dat doen wij al
lang, kijk Minister.
Het was leuk bij jullie
groetjes
Douwe en Michel Bagnol

NIEUWSBRIEF WIERINGER SKUUTJE WR60

Het skuutje bij de Flora- & Visserijdagen
Evenals vorig jaar is ook dit jaar het skuutje speciaal voor de Flora- &
Visserijdagen, van vrijdag 23 tot en met maandag 26 augustus, naar
Den Oever overgebracht. Vóór aanvang van het festijn heeft het
Skuutje even een proefduik mogen maken; er waren slechts kleine
lekkages.
Bij het skuutje is uitleg over het
project gegeven, ondermeer
door personen die de
schipperscursus volgen.

