VAN DE REDACTIE
_____________________________________________________________
Jaargang 36
Redactie:

No.5
Cees Dubbeld

Sjoerd van der Werf

December 2013
Hans Zijm

RFSTST !
Hoe vaak heb je dat de laatste tijd gezegd? De laatste weken vrij vaak waarschijnlijk.
Zoals het er nu staat is het geen woord om luid en duidelijk en voor iedereen begrijpelijk
uit te spreken. Maar in het woord “herfststorm” komt de lettercombinatie toch echt voor; en
dat woord is de laatste weken meer dan eens gebruikt! We hebben er al twee gehad;
ongebruikelijk zware stormen. En er zullen er nog wel meer komen misschien. Als je boot
nog in de haven ligt; is die nog steeds stevig afgemeerd?
Deze laatste uitgave dit jaar van ons clubblad bevat weer de gewone artikelen als allerlei
mededelingen vanuit het bestuur; nog een verslagje van de laatste werkdag en natuurlijk
weer een interview met een markant medeclublid. En een verslagje over nieuwe
vorderingen rond het Wieringer Skuutje WR 60. Op de volgende bladzijde opent onze
voorzitter dit blad vanuit de hieronder afgebeelde, nu nog lege preekstoel. Van wiens schip
is die preekstoel? Het antwoord of gissing kan je onder vermelding “raadplaatje” sturen
naar redactie@wvamstelmeer.nl En als je dan toch wat naar ons mailt doe er dan gelijk
een verslagje van een van je watersport-avonturen bij; dan hebben we materiaal om dit
blad mee te vullen en de leden hebben iets leuks om te lezen.
Voor nu veel leesplezier met deze editie. En van de redactie natuurlijk Plezierige
Kerstdagen en een goede start in 2014 toegewenst.
RFSTST !
Hans Zijm

De volgende aflevering van het clubblad verschijnt half maart 2014.
Kopij graag inleveren vóór eind februari.

Vanuit de preekstoel
Geschokt zijn wij door het plotseling overlijden van Stephan Sijs. Stephan was lid en oud
bestuurslid van WVA. Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden. Wij wensen hun
kracht en sterkte toe in deze zware tijd.
Na dit droevige nieuws is het moeilijk om een overgang te maken naar een ander
onderwerp. Mijn excuses hiervoor.
Traditiegetrouw was er de Mosselavond. Deze vond plaats op zaterdagavond 2 november
en was een groot succes. Er was een grote opkomst voor het verorberen van mosselen en
sliptong.
Eind november waren er meerdere verenigingen op de Haukes uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst over seksuele intimidatie. De strekking van deze avond was het
herkennen en erkennen van intimiderend gedrag. Voornemen van het bestuur is om
gedragsregels op te nemen in de statuten van de vereniging. Hiermee willen wij het
signaal afgeven dat wij alert zijn en blijven om de veilige omgeving waarin wij ons
bewegen te behouden.
Voor de Vrijwilligersavond was er veel animo. Het is voor het bestuur een manier om onze
waardering te tonen voor alle inzet die de vrijwilligers het hele jaar geven. De gasten
werden deze avond bediend door het bestuur. Het doet me deugd te zien dat er leden zijn
die zich vrijwillig inzetten voor onze vereniging. Mocht u interesse hebben om zich ook als
vrijwilliger aan te melden, dan kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden. Adressen
vindt u in het clubblad en op de website.
Aan de website wordt nochtans gewerkt. De kinderziektes zijn nog niet geheel verholpen.
Mocht u hinder ondervinden of tips hebben, schroomt u niet om contact met ons op te
nemen via penningmeester@wvamstelmeer.nl of materiaal@wvamstelmeer.nl.
Terugkijkend op het afgelopen jaar constateer ik dat de gehouden activiteiten van een
hoog niveau zijn. Het is een uitdaging om deze koers vast te houden, waarbij we streven
naar het behouden van de laagdrempeligheid van onze vereniging. Daarbij schuwen wij
samenwerking met andere verenigingen niet, maar wel met behoud van onze eigen
identiteit.
Rest mij u een goed en bovenal gezond 2014 te wensen. ‘Proost, een behouden vaart’
zullen we maar zeggen.
Om het nieuwe jaar te beklinken zie ik u graag op de Nieuwjaarsreceptie op
zondagmiddag 12 januari van 15.00-17.00 uur in ons clubgebouw.
Met vriendelijke groet,
Peter Oudhuis
Voorzitter

In Memoriam

Stephan Sijs
11 januari 1964 – 6 oktober 2013

NOTULEN
Algemene ledenvergadering van de Watersportvereniging
Amstelmeer d.d. 25 oktober 2013
1. Opening
Voorzitter opent de vergadering 20.04 uur.
Aanwezig: 46 stemgerechtigde leden.
Met kennisgeving afwezig: Gerard van Herk, Boukje Bijpost, Jaap Woort, Martijn Pijnacker,
Han & Jeanette Deutekom
2. Mededelingen van het bestuur
In memoriam: Stephan Sijs
Accommodatiebeleid: nog geen definitieve uitslag. Gemeente wil zich alleen richten op
activiteiten die nodig zijn om dorpskernen in stand te houden. Hoort watersportvereniging
niet bij. We vangen ook geen subsidie van gemeente. Voor onze vereniging waarschijnlijk
geen wijzigingen. Aanpak dijkmagazijn (door WVA) gaat deze winter gewoon van start.
Inmiddels genoeg vrijwilligers.
Status palen: Opdracht is uitgegeven om palen te vervangen en te verplaatsen.
2x per jaar overleg met gemeente.

Update havendiepte: oplossing zoals eerder gemeld niet gelijk geregeld. Druk bij
gemeente is opgevoerd. Gedeeld met burgemeester Nawijn. Voornemen om te
combineren met baggerwerkzaamheden aan Amstelmeerkanaal 2014.
2015: 50 jaar WVA – commissie oprichten, suggesties van leden welkom.
3. Notulen najaarsvergadering 22 maart 2013
Geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Goedgekeurd.
Cees Dubbeld: Vraag over opmerking in najaars ALV 2012 betreffende afstemming
tarieven met MWV en tarieven passanten.
Reactie voorzitter/penningmeester: Passanten betalen inderdaad ook verdubbeld
stroomtarief sinds dit jaar.
4. Vaststellen contributie en andere vergoedingen 2014
Contributie voor 2014 blijft gelijk aan 2013. Liggeld blijft ook gelijk.
5. Begroting 2014
Toelichting op begroting. Passanten en kantine wisselt per jaar. Kantine afhankelijk van
vooral evenementen. Volgend jaar nog geen grote evenementen gepland. Veel gelijk
gebleven aan 2013. Elektra/gas/water besparing gerealiseerd (19 kWh terug naar 12 kWh
– koeling bar/koelkasten geplaatst). Geplaatste tussenmeters geven meer inzicht. Huur
van haven met 1,5% verhoogd (elk jaar). Diverse algemeen: winterstalling voor boten,
attenties voor leden, legionellacontrole en diverse kleine bedragen. Onderhoud
gebouw/boten: oa jollensteiger, vloer in de was. Onderhoud boten: motoren rescues,
optimisten, centaurs, splashes. Verwachte resultaat incl. afschrijvingen negatief.
Vraag Sjaak Meskers: komen we in een andere categorie vastrecht stroom?
Voorzitter: Nee. Wijziging in vastrecht stroom was al gebeurd. Stroomprijzen naar
leden/ligplaatshouders worden gehandhaafd. Besparing wordt dus nog niet doorgerekend.
Wordt deels wel gecompenseerd door gelijkblijvende tarieven ligplaatsen, ondanks
verhoging huur haven. Loopt nog actie naar Nuon ten aaanzien van teveel betaalde
energiebelasting.
Opmerking Peter Engel: energiebelasting ontvangt vereniging deels terug via
watersportverbond, waarmee verlaging belasting deels teniet wordt gedaan door mindere
teruggave verbond.
Vraag Wijnand Tijsen: Huurbedrag haven behoorlijk hoog. Moeite waard om privatiseren te
overwegen?
Voorzitter: Leek wellicht een optie vanuit accommodatiebeleid. Is niet aan de orde.
Vraag Peter Engel: Op de begroting 1200 euro voor paalkoppen, wordt een jaarlijkse
bijdrage van ligplaatshouders?
Penningmeester: Ja, investering is verdeeld over 4 jaar. Is tevens periode van onderhoud.
Iedere ligplaatshouder betaalt 7.50 euro per jaar voor onderhoud paalkoppen. Destijds niet
afdoende vrijwilligers beschikbaar.
Opmerking Cees Dubbeld: Destijds wel opgegeven als vrijwilliger, niets meer over
gehoord.
6. Activiteiten winterseizoen
Mosselenavond zaterdag 2 november.
Vaarbewijs zal weer gegeven worden deze winter. Meteo avond open voor alle leden.
Communicatie vanuit commissaris opleidingen volgt.

TKN gaat niet door deze winter.
Animo zal gepolst worden voor andere activiteiten, zoals wedstrijdreglementen, KNRM
etc.. Verzoeken vanuit leden ook welkom. Communicatie vanuit secretaris volgt.
Nieuwjaarsreceptie gepland op zondagmiddag 12 januari.
Mogelijkheid om eind april/begin mei weer training rescue door Walter Verlinden te
organiseren. Communicatie vanuit commissaris opleidingen volgt.
7. Concept wedstrijdkalender 2014
Concept wedstrijdkalender geplaatst in clubblad.
Opmerking Theo Souren: Pettemerton op Hemelvaartdag 29 mei mist.
Reactie:
zal toegevoegd worden.
Verzoek Jan Betbeder: Kunnen clubkampioenschappen later in het seizoen. Zeker voor
open boten nu vroeg gepland, is het water nog erg koud.
Reactie commissaris wedstrijden:
In verband met vroege zomervakantie krappe
planning.
Kees van Silfhout: mogelijkheid om clubkampioenschappen om te draaien of tegelijk met
combi?
Reactie commissaris wedstrijden:
Niet haalbaar ivm beschikbaarheid rescues.
Combi Zuiderzee varen dat weekend ook op het Amstelmeer.
Om te draaien met scharrenrace?
Voorstel Peter Engel:
28 juni mogelijk?
Reactie commissaris wedstrijden:
Is waarschijnlijk al iets anders gepland. Checken
of dat een optie is.
Jan Betbeder: Palingrace laat.
Reactie commissaris wedstrijden:
Ook in verband met vol programma (ook op
andere wateren) in september.
Theo souren: Wie is organisator Burgemeester Postbokaal? Is deze wedstrijd te
combineren met clubkampioenschappen?
Reactie commissaris wedstrijden:
WVA is organisator, is niet te combineren met
clubkampioenschap.
Opmerkingen over wedstrijdkalender worden besproken in wedstrijdcommissie.
Vaststellen wedstrijdkalender in voorjaarsvergadering 2014.
8. Voorstel verplichte inzet ligplaatshouders
Toelichting door Koen Benschop. Werkgroep mee aan de slag geweest: Gerard van Herk,
Koen Benschop, Jos Halsema, Jan Boersma. Gesproken over inzet vrijwilligers, maar ook
over organisatie bestuur/commissie. Voorstel om tussen bestuur en vrijwilligers
tussenschakel in te bouwen: een coördinator voor commissies opleidingen, haven,
wedstrijden. Bestuurslid richt zich dan op bestuurlijke zaken – in het bestuur en contacten
met externen / andere verenigingen. Daaronder coördinatoren die binnen
commissiegebieden spil zijn voor inzet uitvoerenden, voorbereiden en uitvoeren
werkzaamheden.
Inzet vrijwilligers/leden minder vrijblijvend maken. Verplichting inbouwen. Eerst voor
ligplaatshouders. Ligplaatshouders zullen benaderd worden om voorkeur uit te laten
spreken. Naar verwachting max 2 keer per jaar inzet.
Alternatief: 75 euro betalen per jaar.
Vraag Anja Kleinsman: Worden activiteiten werkdag ook hier in opgenomen.
Reactie bestuur:
Ja in principe wel. Werkzaamheden moeten verder nog uitgewerkt

worden.
Om vereniging actief, laagdrempelig en goedkoop te houden, is inzet van vrijwilligers
noodzaak.
Opmerking Koen John:
Vrijwilligersbeleid is niet de juiste term, het gaat niet om
vrijwillige inzet.
Reactie bestuur:
Eens. Vanaf nu andere terminologie gebruiken.
Vraag:
Waarom onderscheid tussen leden en ligplaatshouders? Alle
ligplaatshouders zijn toch lid?
Reactie bestuur: Ja alle ligplaatshouders zijn leden. Niet alle leden zijn ligplaatshouder.
Opmerking Peter Engel: Zorg of coördinatoren gevonden worden, betekent nog extra
functies in te vullen.
Opmerking Sil Zijm:
Zorg of niet veel ligplaatshouders voor 75 euro kiezen.
Voorzitter: De vereniging heeft 175 ligplaatshouders, waarvan er 50 actief bijdragen om
gelden laag te houden. Andere genieten ervan. Doel is lasten gelijker verdelen.
Vraag Wichert Veling:
Je verplicht ligplaatshouders al een lidmaatschap, nu ook
verplicht inzetten op werkzaamheden. Reëel?
Reactie bestuur en leden: Ja, dat is reëel en gebruikelijk in meerdere verenigingen.
Voorstel Sjoerd vd Werf: Niet alleen ligplaatshouders benaderen. Ook leden die
zeilopleidingen volgen willen vaak best werkzaamheden verrichten.
Voorzitter: Verplichting zal gelden voor ligplaatshouders. Goed voorstel om brieven aan
alle leden te sturen (vrijwillig mag altijd).
Opmerking Rudolf Ernens:
Aandachtspunt hoe de passieve ligplaatshouders, die
niet zozeer een link hebben met de activiteiten, wedstrijden, bar, zich kunnen inzetten. Let
op passende activiteiten. Evt. voor elke ligplaatshouders 75 euro bij liggeld op en
mindering als vrijwilligers inzet.
Voorzitter: Positief benaderen. Dit werkt ook bij andere verenigingen. Nogmaals het
gaat niet alleen om de activiteiten maar ook om de lage contributies/bijdragen te
waarborgen.
Opmerking Koen John:
De charme van deze vereniging is dat alles op vrijwillige basis,
zonder verplichting gebeurd. Dit zou dan verdwijnen. Voorstel om wel brief naar alle leden
te sturen. Zij hebben allen iets met de haven/met de vereniging. Starten met registratie,
nog niet verplichten. Wel aankondigen dat als er geen afdoende respons is – verplichting
komt.
Reactie Cees Dubbeld:
Alle ligplaatshouders aanschrijven, duidelijk vermelden dat men
verwacht wordt te reageren. Kiest men niet ontvangt men een rekening van 75 euro.
Opmerking Gerard Alleman:
Aanwezigen zijn vooral actieve leden. We verdedigen
“passieve leden”.
Opmerking Rudolf Ernens:
Passieve leden brengen voor hun ligplaats relatief groot
bedrag van de begroting binnen.
Opmerking Sjaak Meskers:
Hoeveel slapende leden heeft vereniging, die alleen
maar betalen. Wellicht een risico dat die weggaan.
Voorstel Hans Kleinsman:
Benoem het als verhoging contributie, wordt het bij
andere verenigingen ook vaak genoemd.
Gerard Alleman:
Ervaring bij andere vereniging, wordt het “taken afkopen” genoemd.
Vraag Peter Engel: Wat als er te weinig zijn die zich willen inzetten, de meeste kiezen
voor afkopen.
Koen Benschop:
Activiteiten niveau zal afhankelijk zijn van inzet “vrijwilligers”.

Stemming op voorstel: Ligplaatshouders verplichten voor inzet werkzaamheden en
overige leden benaderen voor vrijwillige inzet.
Voor:
43
Tegen:
1
Onthouden van stemming:
2
Voorstel aangenomen – dank aan de commissie tot zover. Bestuur zal het samen met de
commissie in verder detail uitwerken.
9. Verkiezing bestuursleden
Dank huidige bestuursleden. Bloemetje!
Secretaris – kandidaat gesteld:
Geen tegen kandidaten.
Benoeming akkoord.

Evelien Witteveen

Commissaris wedstrijden – kandidaat gesteld: Rob Dirven
Geen tegen kandidaten.
Benoeming akkoord.
10. Rondvraag
Clubblad
Peter Engel: gaat er wat mis met ledenadministratie – 4 clubbladen ontvangen. Lisa &
Laura geen lid meer. Anja Boersen:
3 clubbladen ontvangen. Sjaak Meskers: Al
meerdere keren meerdere clubbladen ontvangen.
Reactie Cees Dubbeld:
Verzorgt het stickeren en versturen aan de hand van de lijst van
de penningmeester.
Reactie penningmeester: Zal het checken in de lijst. Uitgangspunt is 1 clubblad per adres.
Mosselavond
Jan Meilink: Minimaal 25 aanmeldingen voor mosselavond.
Reactie Secretaris: 18 reeds aangemeld.
Staat schepen in haven
Lammert de Haan: wordt er nog actie ondernomen om oude schepen af te voeren?
Reactie voorzitter: Vorig jaar besproken dat oktober/november boten in haven
beoordeeld worden, bij constatering slechte staat evt. afwijzen als ligplaatshouder voor
komend jaar. Gaat uitgevoerd worden. Deze mensen worden voor het nieuwe jaar
aangeschreven.
Club vlag
Lammert de Haan: Waarom andere club vlag – andere kleurstelling?
Jos Halsema:
Navraag gedaan bij Wil Wigbout, vond het logo niet zo mooi en heeft
nieuw ontwerp gemaakt. Goedkeuring gegeven vanuit bestuur. Niet stil gestaan bij
statuten, goedkeuring andere leden of andere betekenis vorm van de vlag.
Theo Souren:
Nieuwe vlag ontwerp wellicht als gevolg van behoefte ooit voor banner
aan voorstag vanuit wedstrijd zeilers. Wel ontwerp voor gemaakt. Eisen voor de vlag staan
beschreven in statuten. Ook eisen over vorm vlag. Rechthoekige vlag wordt gebruikt door
voorzitter.

Wichert Veling:
Zie de andere verenigingsvlaggen, allemaal driehoek vaandels.
Jos Halsema:
Uit kostenoverweging gekozen voor vierkant. Was goedkoper.
Voorzitter: Excuus voor foute gang van zaken. Niet bewust van statutaire eis. Zelfde
ontwerp als op clubblad. Vlag zal besproken worden in bestuur.
Peter Engel: Eisen ten aanzien van vlag ligt niet vast in statuten WVA.
Watersportverbond
Kees Boersen:
Lang geleden zelf voorzitter geweest. Aan watersportverbond werd
destijds 9 euro per lid afgedragen. Hoeveel is het nu? Kritisch over blijven naar
watersportverbond vanuit WVA. Wel voorstander om er bij te blijven. Wel inzichtelijker
laten maken wat het watersportverbond ervoor doet.
Theo Souren:
1.85 euro per lid per maand.
Penningmeester: 5500 euro – dit jaar geen verhoging vanuit watersportverbond.
Voorzitter: WVA is inderdaad kritisch lid bij watersportverbond. Voorzitter is bij
vergaderingen aanwezig. Zorgwekkende gang van zaken, ondoorzichtige boekhouding.
Accountantsonderzoek geweest, tekort ontdekt. Reorganisatie watersportverbond
geweest, nieuwe bedrijfsdirecteur. Eis vanuit verenigingen/leden: geen
contributieverhoging. Kan eenmalig zijn. November weer vergadering. In geval van
voorstel contributieverhoging zal WVA tegen stemmen. Prijs < 20 euro houden. Anders
wordt het heroverwegen hoe we met het watersportverbond lidmaatschap verder willen.
Theo Souren: Regiovertegenwoordiger geweest, waardoor beter op de hoogte van de
werkzaamheden die voor watersporters gedaan worden. Belangenbehartiging bijvoorbeeld
actief om vaarwegen toegankelijk te houden.
Peter Engel: Bijdrage in ca 10 jaar tijd verdubbeld, nut niet verdubbeld. Eens om grens te
stellen.
Anja Kleinsman:
Idee om iemand uit te nodigen van watersportverbond voor volgende
vergadering?
Reactie Kees Boersen:
Kan Theo Souren prima voor zijn rekening nemen.
Slotwoord
Theo Souren:
ALV met veel leden. Ook binnen 2000-2200 uur. Goed te horen hoe
leden actief in te zetten voor de vereniging. Voorbeeld coördinatoren nu al onder
commissaris wedstrijden: wedstrijdleiders. Functioneert prima. Gelukkig weer 2 leden
beschikbaar voor bestuursfuncties. Dank aan bestuur voor behartigen van belangen.
Succes met verder uitwerken voorstel “vrijwilligerswerk”.
Woord van dank van de voorzitter voor alle inzet afgelopen jaar geresulteerd in een zeer
geslaagd zeilseizoen.
Dankwoord Gerrit v Lohuizen.
11. Sluiting
Voorzitter sluit 21.52 uur de vergadering

Prijsuitreiking:
Na afloop van de vergadering werden de jaarprijzen uitgedeeld:
Pechprijs:
Siep vd Land
Aanmoedigingsprijs:
Rick Vendrig
Dinsdagavond:
Open klasse:
3de prijs
Bram Keppel
2de prijs
Jan Meilink
ste
1 prijs
Sjaak & Rick Meskers
Kajuit klasse:
3de prijs
Andele de Swart
de
2 prijs
Peter Engel
1ste prijs
Hans & Michel Boersen

Zeilboot in de aanbieding
Peter Sijs, de broer van de overleden Stephan Sijs, wil graag de zeilboot van Stephan die
nu nog in de haven ligt, aan iemand gunnen. Onderstaand een foto van de betreffende
zeilboot (de rode zeilboot in de voorgrond).

Heeft u interesse of vragen? Dan vragen wij u rechtstreeks contact op te nemen:
Peter Sijs
tel. 06-50528949
e-mail: psijs@hotmail.com

Advertentiemogelijkheden in het clubblad
We zijn van plan om advertentiepagina’s aan het clubblad toe te voegen. Heeft u een
eigen bedrijf en wilt u dit onder de aandacht brengen? Plaats dan uw advertentie in het
clubblad! Voor de tarieven hoeft u het niet te laten:
Prijs van een hele A4-pagina full colour: € 500,00 per jaar
Prijs van een halve A4-pagina full colour: € 250,00 per jaar
Het clubblad verschijnt 5x per jaar.
Neem voor meer informatie contact op met Evelien Witteveen:
secretaris@wvamstelmeer.nl.

Nieuwjaarsreceptie
Ook dit jaar bent u van harte uitgenodigd om tijdens de nieuwjaarsborrel in ons
clubhuis De Aak in De Haukes te proosten op 2014 en te genieten van heerlijke
oliebollen!
De nieuwjaarsborrel is op zondag 12 januari 2014. U bent welkom tussen 15.00 en
17.00 uur.

Najaarswerkdag 12 oktober 2013
Elk jaar ontkomen we er niet aan, de jaarlijkse
najaarswerkdag. Deze ochtend gebruiken we om
de haven weer winterklaar te maken. Vaak is het
zo dat de dag zelf vol zonneschijn is, zodat je
soms denkt: Waarom stoppen we er nu al mee?.
Ook deze zaterdag was dat zo, maar des te
mooier was het om met rustig weer de

wedstrijdboeien te lichten.
Volgens mij is dit nog nooit zo snel
gebeurd. Zoals gewoonlijk begonnen we
met koffie en koek. Er was wederom een
grote opkomst van vrijwilligers om de
najaarsklussen te klaren. Jos Halsema commissaris haven - had dan ook geen
enkel probleem om voor elke klus

mensen te charteren. Waarbij je moet denken aan het demonteren van de
mededelingenkast aan het clubhuis, de naamborden van de steigers, de vlaggenmasten,
wedstrijdboeien ontdoen van algen en andere aangroei, opbergen van de Optimisten –
deze keer niet in het dijkmagazijn – omdat dit verbouwd gaat worden, afvoeren van de
trailer met Splashes, masten demonteren, zeilen opbergen en uit het water takelen van
de Centaurs en de rescueboten en het afvoeren hiervan.

Kortom veel werk wat dankzij de
vele helpende handen toch weer in
een korte tijd werd geregeld. Op de
bijgaande foto’s weer een impressie
van het werk op de haven.
Alle vrijwilligers hiervoor weer heel
bedankt!

Cursus Rescuevaren
De opleiding rescue is bedoeld voor trainers, instructeurs, (jeugd)begeleiders,
boeienleggers, wedstrijdbegeleiders, assisterende ouders etc.. Om hen voor te bereiden
op de taak leidinggeven (of assisteren) bij activiteiten op en rondom het water, zoals
wedstrijden, trainingen, instructie of andere activiteiten, bijvoorbeeld recreatieve
activiteiten.
Doelgroep
De opleiding rescue is gericht op mensen die in de rescue willen participeren bij
wedstrijden en of trainingen. Ook voor mensen die zeillessen geven en beter met een
volgboot willen leren varen.
Datum:
Locatie:
Tijden:
Kosten:
Inclusief:
Verplicht:
Aantal:

zondag 4 mei en zondag 11 mei 2014
De Haukes 2, 1778 KD Westerland
09.30 uur tot 17.00 uur
WVA leden € 50,-- niet leden € 100,--( incl. WVA lidmaatschap geld 2014)
lesmateriaal, certificaat, koffie /thee en een eenvoudige lunch.
het in het bezit zijn van minimaal Vaarbewijs 1 en zwemdiploma
minimaal 3, maximaal 12 personen. Deelname op volgorde datum van inschrijving.

Betalingen:

vooruit. Uiterlijk 1 maart 2014.
Aan penningmeester WV Amstelmeer te Breezand
ING rekening: 2672061 of Rabobank rekening: 370331834 o.v.v. Rescue Varen
2014.
Daarna volgt de uitnodiging met informatie omtrent dagindeling en andere zaken.

Neem voor meer informatie contact op met onze commissaris opleidingen of kijk op onze website.

Interview
Alweer het laatste interview van dit afgelopen watersportjaar. De kandidaat voor deze keer
is niet iemand die het clubhuis overloopt. Veel mensen zullen hem daarom ook niet
kennen. Maar diegene die op de laatste najaarsvergadering is geweest, kent hem
inmiddels wel. Het was hij die ons uitleg gaf over het op te zetten
“ligplaatshoudersverplichtonderhoudsbeleid”.
Voorlopig kan ik er geen ander woord voor bedenken, maar de vergaderingbezoekers
zullen weten waarover ik het heb. De man met wie ik het interview heb is Koen
Benschop. Op een regenachtige avond arriveer ik bij het sfeervol ingerichtte huis van
Koen en Geke, zijn vrouw, aan de Piet Blokkerstraat in Schagen. Hier volgt zijn verhaal
onder het genot van een lekkere kop koffie.

Wie is Koen Benschop?
Geboren in de stad Utrecht op 11 juli 1947
en getogen in Utrecht. Koen is enig kind,
zijn vader was bouwvakker en moeder
zorgde voor het gezin.
“Na de lagere school te hebben doorlopen
ging ik naar de echte ambachtschool, 3 jaar,
inclusief de zaterdagochtend. Daarna in
Utrecht 4 jaar naar de UTS – wat nu de
MTS is – Na de UTS heb ik een poosje
gewerkt bij de C.O.Q- machinefabriek
Utrecht, tot ik op 20-jarige leeftijd in militaire
dienst moest.
Ik heb mijn dienstplicht van 18 maanden in
Hohne Duitsland vervuld bij de technische
dienst van de parate troepen. Toen ik uit
dienst kwam heb ik nog tot mijn 23 e jaar op kamers in Utrecht gewoond.
Wel even leuk om te weten; ik ben in mijn leven wel 10 keer verhuisd, in het begin was
dat niet zo’n probleem. Een flinke bestelwagen en mijn hele hebben en houden kon er in”.

Hoe was jouw werkzame leven?
“Na mijn militaire diensttijd ging ik werken bij Stork Machinefabriek, eerst als monteur en
later als assistent productie leider en op de tekenkamer. Ik heb bij verschillende
vestigingen van Stork gewerkt, o.a. in Utrecht en Elst en ik werd gedetacheerd in Grouw,
waar ook een vestiging was, om een nieuwe productielijn op te zetten.
Tussendoor ben ik nog een paar jaar uit de techniek geweest. Destijds vond ik werken in
de kinderbescherming wel interessant en idealistisch en ondanks dat ik geen opleiding er
voor had gevolgd werkte ik in een internaat in Doorn als groepsleider met zeer moeilijk
opvoedbare jongens, variërend in leeftijd van 6/8 jaar tot 16/17 jaar.
Ik ging er wel de helft in salaris op achter uit, maar heb dit werk toch zo’n 2 ½ jaar gedaan.
Gedurende die tijd woonde ik in Bilthoven en Doorn op kamers. Na verloop van tijd klikte
het niet meer met de directie, zaten niet meer op de zelfde golflengte en kwamen er
problemen.
Na deze periode keerde ik terug bij Stork in Elst waar een collega mij na verloop van tijd

overhaalde om samen met hem een lerarenopleiding te gaan volgen. Dit was een zware
opleiding waarbij ik 4 jaar lang 3 avonden in de week in Nijmegen naar school ging. Als ik
al een weekend vrij wilde, gingen de studieboeken mee. Van de opleiding, die overigens 7
jaar duurde, heb ik de laatste 3 jaar in Leeuwarden af gemaakt, met als afsluiting een
officieel, zwaar staatsexamen.
Inmiddels was het 1980/1981. Geke en ik waren al getrouwd, waren verhuisd naar
Roordahuizem ( in de buurt van Grouw ) en in 1981 werd onze zoon Tobias geboren. Toen
was de vraag: Wie blijft er thuis om voor Tobias te zorgen. Geke had een voltijd baan als
maatschappelijk werkster in een internaat voor geestelijk gehandicapten in Drachten. We
kwamen overeen dat ik voor de baby zou zorgen. Ik ben dus 2 jaar huisman geweest. In
die tijd werd ook onze dochter Sanne geboren, dus mijn dagen waren goed gevuld.
Na die 2 jaar wilde Geke wel ruilen van taak en ben ik gaan solliciteren naar een baan in
het technisch onderwijs richting werktuigbouwkunde. Ik kon wel uit 5 vacatures kiezen. Dat
werd dus Schagen, dit voelde gelijk goed, de sfeer was goed en Schagen beviel
uitstekend. De school waar ik ging werken was de Technische School voor Schagen en
Omstreken, later werd de naam door fusies veranderd in Schagerwaard, GSG en heet nu
Regius College. Wij gingen wonen in de Populierenlaan. 2 Jaar later, in 1984, zijn we
verhuisd naar een nieuwe woning in de Piet Blokkerstraat in de wijk Muggenburg in
Schagen.
Op de school in Schagen heb ik 30 jaar met veel plezier gewerkt. Sinds 2 jaar ben ik met
pensioen, hoewel ik nog wel elk jaar 3 weken assisteer met examineren”.

Hoe heb je Geke leren kennen?
“In het internaat waar ik destijds werkte, was Geke ook groepsleidster. We hebben met
elkaar gedurende 1 ½ jaar een groep van 12-14 jarige jongeren geleid, we hadden ook
hetzelfde dienstrooster. Zelf hebben we ook wel 5 a 6 keer een pleegkind in ons gezin

opgenomen. Met twee er van hebben we nog regelmatig contact. Ook in de tijd dat we in
Friesland woonden deden we dit. Een kind heeft zelfs van 3 ½ jarige leeftijd tot 18 jaar bij
ons gewoond. Soms ging er een weg, maar kwam na verloop van tijd weer terug. Toen
we naar Schagen verhuisden is Geke in Amsterdam gaan werken bij Bascule, onderdeel
van het AMC.
Hier begeleidt zij gezinnen met ernstig verwaarloosde, mishandelde en getraumatiseerde
kinderen. Dit is zwaar werk, ontmoet ze veel problemen en dat is vaak erg heftig. Geke
heeft het plan om eind volgend jaar te stoppen met werken.
Onze kinderen zijn al lang en breed het huis uit. Tobias (nu 33) woont in Odijk en Sanne
( nu 32) woont in Nieuwegein. We zijn inmiddels ook Opa en Oma”.

Hoe is jouw
watersportverleden?
“Met vriendjes ging ik vroeger wel naar
de Loosdrechtse en Maarsseveense
Plassen, lekker klooien aan en op het
water. Toen ik een jaar of 19-20 was heb
ik samen met een paar vrienden een
oude 16 BM –er gekocht, nog eentje
gebouwd uit latten en met katoenen
zeilen.
We hebben ons zelf met schade en
schande zeilen geleerd. Ook leerden
we het een en ander uit boekjes. We
vaarden de boot zelfs in het voorjaar
naar Friesland. Dit hebben we een jaar
of drie gedaan, gezellig uitgaan en in de
boot slapen. Toen de boot verkocht werd
heb ik een tijdje niet gevaren. Pas toen
we in Friesland woonden heb ik de
draad weer opgepakt en heb ik samen
met een vriend uit Roordahuizem in
diens Victoire 25 op de Friese meren,
Waddenzee en IJsselmeer gevaren. Ook
vaarde ik in de schoolvakanties wel met
3 kinderen aan boord en gingen we de
eilanden af. Ik heb ook wel de
Schuttevaer gezeild, afzien met 2 ½ dag
varen, lopen en fietsen. Ook ben ik met
de trimaran Ventou, die nu in Den
Helder ligt, naar Engeland heen en weer
gevaren. En met de Sailaway van Cuxhaven naar Nederland..
Daarna heb ik een weer een poos niet gevaren, pas toen we in Schagen woonden heb ik
de boot Van Gerard Schalkwijk gekocht. Een blauwe Centaur met de naam “Marjolein”.
Dit is inmiddels al weer een jaar of 12 geleden. Voor en in die tijd vaarde ik veel met Leo
Bijlsma, we hebben misschien samen wel 10 keer de 24-uurs op het IJsselmeer gevaren.
Ook met Wico Stam heb ik wel wedstrijden gevaren. Van hem en Leo heb ik veel geleerd.
Ook met Paul Koppes, lid van de WVA en bezitter van een Dehler 18, heb ik 1 ½ jaar

gevaren, bovendien heb ik dit jaar voor het eerst zeilles gegeven in de Centaur voor het
certificaat Kielboot 2”.

Lees je het clubblad?
“Ja natuurlijk, als het komt lees ik het clubblad achter elkaar uit. Ik bewaar het ook altijd
wel een tijdje. Bovendien is het handig dat het clubblad op de site van de WVA staat”.
( op de piano in de woonkamer ligt clubblad nr. 4 ).

Heb je nog andere hobby’s?
Vroeger heb ik veel aan judo gedaan, ben zelf op 16-jarige leeftijd nog Nederlands
jeugdkampioen in het halfzwaargewicht geweest, tot dat ik in militaire dienst moest. Verder
deed ik aan hardlopen, heb ½ marathons gelopen tot ik problemen met mijn achillespezen
kreeg, ook heb ik bij Rush in Schagen 3 jaar rugby gespeeld en in de sportschool deed ik
2 a 3 keer in de week aan spinning en body pump. Daarna ben ik overgestapt of de
racefiets, ik rij elke week met een vast groepje zo’n 80 kilometer, als het weer redelijk blijft
fietsen we in de winter door..
Verder lees ik graag en ga af en toe, zonder Geke, een dagje op stap om een museum te
bezoeken. Omdat Geke nog werkt, kook ik en houd het huis schoon”.

Ben je een zomer- of wintermens?
Vol overtuiging klinkt het als Koen zegt: `Absoluut en zomermens, ik heb niets met de
winter. Hou niet van schaatsen of wintersport. Nee, laat het maar weer snel voorjaar
worden . Maar hier moeten we nog 4 maanden op wachten`.

Wat vind je van het niet doorgaan van het Wieringer Randmeer
`Als zeiler vind ik het jammer, je zeilgebied zou zo veel groter worden. Het zou ook veel
meer reuring kunnen geven. Aan de andere kant is er zoveel geld aan uitgegeven.
Misschien kunnen de boeren en akkerbouwers hun verkochte land nu weer voor een
schappelijke prijs terug kopen`.

Inmiddels is de avond al flink gevorderd. We praten onder het genot van een biertje nog
even na. Koen vertelt hoe veel hij in de loop van de jaren aan zijn huis eigenhandig heeft
veranderd en verbouwd, maar ook samen met vrienden veel heeft gedaan. Geke is al die
tijd boven nog druk met haar werk. Het gaat tenslotte over Koen als watersporter. Bedankt
Koen!!
Cees Dubbeld

Dit al weer de laatste krant van 2013 is.
We samen weer een mooi watersportseizoen hebben gehad
Er leuke wedstrijden zijn georganiseerd
De feesten na afloop nog tot de late uurtjes doorgingen
Dit ook het geval was na de goedbezochte Palingrace
Dit overigens niet voor iedereen vlekkeloos verliep
De plannen voor de winterklussen ver gevorderd zijn
Het dijkmagazijn een metamorfose zal ondergaan
Een zeehond, jawel!!, onze haven heeft bezocht
Het dier tijdens de noordwesterstorm over de waddenzeedijk is gekropen
Wij niet weten waar hij nu is gebleven
De website van de WVA nu nog meer aandacht verdient
U via: www.wvamstelmeer.nl alle clubbladen van de afgelopen tijd kunt zien
Je ook uitstekend op de hoogte kunt blijven van andere activiteiten
Onze adverteerders een prominente plaats in het blad krijgen
Wij elkaar weer op de haven zien.

Huisdier in de haven !
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Het skuutje voor de 2e keer op Flora- &
Visserijdagen
Opnieuw heeft het skuutje tijdens de Flora& Visserijdagen, in augustus, op de kade
van Den Oever gestaan.
Omdat spanten en huid klaar zijn, was dit
een mooie gelegenheid om te kijken hoe
waterdicht het schip nu al is. Dat viel erg
mee: op een paar naden aan stuurboord
zweette het schip iets door.
Na deze test werd het schip op de kade
neergezet zodat velen het opnieuw konden
bewonderen.
Over de aandacht die het skuutje kreeg
viel niet te klagen.
Honderden bezoekers aan de Flora- &
Visserijdagen lieten zich informeren over
de vorderingen. Daarbij werd dankbaar
gebruik gemaakt van cursisten van de
schipperscursus die graag hun kennis
met anderen wilden delen.
Ook werd het schip vele keren gebruikt
als achtergond voor een mooie foto. Zo
hebben de Wieringer Dangsers een
mooie nieuwe foto aan hun collectie
toegevoegd.
Op de Flora-maandag bezochten ook
vele genodigden, waaronder B&W van Hollands Kroon, de skuut.

Het gereedschap
De restauratie geschiedt zo veel mogelijk
op originele wijze: houtverbindingen met
houten nagels, bruine teer, droge naad
constructies, massief hout, lijnolie, enz.

enz.
Toch ontkomen we niet aan het gebruik van moderne materialen. We gebruiken
polyurethaan lijmen, kitten in plaats van breeuwen het schip (breeuwsel is na een paar
jaar zijn elasticiteit kwijt en moet dan vervangen worden) en roestvast stalen
schroefspijkers in plaats van doorroestende ijzeren nagels.
Ook het meeste gereedschap is modern: draadloze boormachines, vlakvandiktebank en
elektrische schaven en schuurmachines.
Soms worden er toch ook ouderwetse machines gebruikt. Een voorbeeld daarvan is de
machine waarmee je de zaag uit de lintzaagmachine slijpt. Het apparaat is misschien wel
100 jaar oud en functioneert nog prima. Wel is de riemaandrijving vervangen door een
klein elektromotortje.
Van het antieke apparaat is een filmpje gemaakt: zie daarvoor de website!.

De schipperscursus
In september werd voorlopig de
schipperscursus afgesloten.
Het weer liet zich van alle kanten zien: van
weinig wind en een mooie zonsondergang tot
druilige regen die plotseling samen ging met
een dikke bries.
Het contact met de deelnemers aan de
schipperscursus blijft! Als de restauratie van
het skuutje klaar is, gaan ze nog een keer
mee zeilen en verder heeft een aantal
meegeholpen de Flora- & Visserijdagen tot
een succes te maken.

De zeilen
Het winterseizoen is begonnen: er wordt
weer aan de nieuwe zeilen gewerkt.
De grote kluiver is klaar. Er wordt nu door
onder andere de beide Kees’en (Hos en
Jeeninga) en Roel van der Schaaf gewerkt
aan afwerking van fok en grootzeil:
benaaide zeilkousen worden in de lijken
gezet en het lijketouw van hennep wordt
vastgezet in het zeildoek van vlas.
Dankbaar wordt gebruik gemaakt van de
nettenzolder van de CIV, de coöperatie voor
de visserij op de haven van Den Oever.

Het voordek en de houten overloop
Het voordek zit er in. Na het raamwerk
van dekbalken, ligt nu ook het dek: een
combinatie van eiken en grenen.
Ook de dekglazen (prisma's),
vissingstukken, lijfhouten, betingpaal
(ankerpaal) en het trossenluik zijn klaar.
Om te voorkomen dat overkomend
water naar binnen loopt, is de luikrand
uitgevoerd met een dubbele sponning.
Zelfs de schoorsteen is van hout. Om
verbranding van het hout te voorkomen
is de binnenkant van koperplaat
voorzien.
Omdat je er later moeilijk bij kan, is de
onderkant van het dek al wit geverfd en
is een groot deel van het overige hout
van lak/olie voorzien. Het dek is al
gerubberd.
Ook de overloop is klaar. Deze is weer,
zoals dat vroeger het geval was, van
hout.
Verder zijn de boorden boven het vuur
kromgebogen en op hun plaats
aangebracht maar nog niet vastgezet.
Het voordek ziet er al 'compleet' uit.
Onder dek is het mastspoor
aangebracht: de plank waar de voet van de mast in komt. Omdat de mast ongestaagd is,
is het van belang dat dit een stevig stuk hout is dat goed verankerd is op de spanten.
Het IJzerwerk
Nu spanten en huid van het skuutje min of
meer vervangen zijn, kan begonnen worden
aan de vele andere klussen die nog gedaan
moeten worden.
Eén daarvan is het ijzerwerk: zwaardogen,
zwaard- en roerbeslag, mastbeslag,
korvijnnagels en veel ander klein materiaal.
Jaap Postumus en Siem Molenaar hebben
aangeboden om hun smederij in
Heerhugowaard het ijzerwerk voor het
skuutje te smeden. Daar wordt natuurlijk
dankbaar gebruik van gemaakt!

Hoe gaat het met de financiën?
Nu, eind 2013, is een belangrijk deel van het bedrag waarvoor de Stichting Vrienden van
de Wieringer Aak zich heeft vastgelegd, gefinancierd. We zijn bezig om ook de laatste €
5.000 bij elkaar te krijgen en hebben goede hoop, gezien de enthousiaste reacties van de
afgelopen 2 jaar, dat ons dat gaat lukken.
Daarmee wordt een uniek project rond een uniek schip verwezenlijkt.
De Stichting Vrienden van de Wieringer Aak, de eigenaar van het Wieringer skuutje WR60,
is een ANBI goedgekeurde organisatie. Daardoor kunnen giften aan de projecten van de
Stichting Vrienden van de Wieringer Aak afgetrokken worden bij de Belastingaangifte.
Omdat het project de status 'cultuur' heeft gekregen mag dat bedrag zelfs vermenigvuldigd
worden met een factor 1,25!
De Belastingdienst eist dat een organisatie die de ANBI status heeft, per 1 januari 2014 op
een website een volledige verantwoording geeft van haar financiële beleid.
Op het tabblad 'Verantwoording' van de website www.wr60.nl is inmiddels het vereiste
overzicht geplaatst en voldoet de Stichting Vrienden van de Wieringer Aak nu al aan de eis
van die Belastingdienst aan de ANBI-status stelt.
Twitter en Facebook
De restauratie van het skuutje is via Twitter en Facebook te volgen!
1.Twitter: https://twitter.com/wrskuutje
2.Facebook: https://www.facebook.com/wieringer.skuutje
Website www.wr60.nl
Op de website www.wr60.nl zijn de vorderingen rond de restauratie te volgen. Regelmatig
worden nieuwe ontwikkelingen gemeld.
Ook staan er vele, vaak historische foto's op de website en is het verslag te vinden van
wat er allemaal is gebeurd sinds het skuutje in november 2011 terug op Wieringen is
gekomen.

Agenda
Nieuwjaarsreceptie: Zondag 12 januari 15.00-17.00 uur

Prettige Feestdagen !

