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Kicken! Drie dagen lang rondscheuren op een megagrote RHIB met 115 pk erachter.
Tijdens de Delta Lloyd Open Dutch Championships 19 t/m 21 september op het
IJsselmeer bij Medemblik mocht ik assisteren. Ik kreeg de "mediaboot" toegewezen. Dus
met een fotograaf en filmploeg aan boord naar fotogenieke plekjes in de diverse
wedstrijdvelden. Je mag de zeilers natuurlijk niet hinderen maar wel héél dichtbij komen.
Er zijn schitterende en spectaculaire foto's en filmpjes gemaakt. Je kan ze bekijken op:
www.deltalloydodc.org/medialib
Ik kan het iedereen aanraden om bij een dergelijk evenement eens als vrijwilliger mee te
doen.
Deze editie van de clubkrant is een beetje dun. Wie doet er wat aan? Wie schrijft er eens
een verslag van een geslaagde vaarvakantie of een ander verhaal wat betrekking heeft op
de watersport? Uw bijdrage is welkom!
Komende vrijdagavond is de traditionele Najaarsvergadering. Je vindt verderop dus de
uitnodiging daarvoor, samen met de agenda. En verder nogal wat mededelingen vanuit het
bestuur. Sommige daarvan kunnen belangrijk zijn; dus wel even lezen, ja! Van de ,laatste
evenementen staan er nog een aantal verslagen in. Toch nog genoeg leesvoer dus.
En vergeten we vooral het steeds populairder wordende raadplaatje niet: van welke boot is
dit,maal de preekstoel van waaruit onze voorzitter het openingswoord tot u richt. Goede
inzenders zullen met eeuwige roem beloond worden.
Tot ziens op de haven!
Hans Zijm

_____________________________________________________________
Het volgende clubblad verschijnt medio december.

Kopij graag inleveren vóór 30 november.

________________________________________________________________________

Vanuit de Preekstoel
Bij het schrijven van dit stukje hebben we een zonnig nazomerweekend in het verschiet.
Zaterdag 11 oktober was het een gezellige bedrijvigheid op de haven. Tal van vrijwilligers
waren in touw om de boeien, lesboten en rescues op het droge te halen. Tijdens deze
werkdag werden onder meer onze vaartuigen schoongemaakt voor de winterberging. De
jeugd nam het onderhoud van de Optimisten voor hun rekening. Daarnaast is het
clubgebouw onder handen genomen.
Traditiegetrouw was er weer een Palingrace. Deze vond dit keer plaats onder ideale
omstandigheden met mooi zeilweer, een goede opkomst en lekker eten.
Regelmatig krijg ik vragen over het Vrijwilligersbeleid, omdat nog niet iedereen benaderd
is om vrijwilligerswerk te doen. Het is niet mogelijk alle ligplaatshouders in één jaar in te
zetten gezien hun grote aantal. Het is de bedoeling om jaarlijks te rouleren. Dit gezegd
hebbende hierbij een oproep voor een ‘vrijwilligerscoördinator’; iemand die de
werkzaamheden, met name die voor de kantine, wil organiseren en coördineren.
In het gemeentehuis Hollands Kroon werd een themabijeenkomst Toerisme en Recreatie
gehouden. Hierin hebben we een aantal punten naar voren kunnen brengen die belangrijk
zijn voor onze vereniging. Een zorgpunt is de diepte van de haven. Dit is uitvoerig aan de
orde geweest en onder de aandacht gebracht van enkele raadsleden en een van de
wethouders. Een van deze raadsleden heeft toegezegd schriftelijke vragen te stellen aan
de verantwoordelijke wethouder. Een vervolgafspraak wordt gepland. Wordt vervolgd
dus…
De volgende clubactiviteit is de Najaars Algemene Ledenvergadering op vrijdag 24
oktober. U bent van uitgenodigd aanwezig te zijn in ons clubgebouw.
Een van de agendapunten is ons komende jubileumjaar. De Feestcommissie zal een
presentatie houden om ons een eerste indruk te geven.
Meer informatie over onze club vindt u op www.wvamstelmeer.nl.
Met vriendelijke groet,
Peter Oudhuis
Voorzitter

Najaarsvergadering 2014
Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Najaarsvergadering
van Watersport Vereniging Amstelmeer op vrijdag 24 oktober 2014 in het
clubhuis “De Aak” in De Haukes, aanvang 20.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen van het bestuur
3. Notulen ALV 28 maart 2014
4. Jubileum
5. Begroting 2015
6. Presentatie activiteiten winterseizoen
7. Wedstrijdkalender 2015
8. Rondvraag
9. Sluiting

Mededelingen van het bestuur
Helaas gaat Jos van der Land in maart 2015 stoppen als onze penningmeester. Het
bestuur is dan ook op zoek naar een nieuwe kandidaat. Lijkt het u leuk om bestuurlijk
actief te worden voor de vereniging en heeft u interesse in deze vacature, meldt u dan bij
de voorzitter Peter Oudhuis en/of penningmeester Jos van der Land.
Daarnaast is het bestuur ook nog op zoek naar een coördinator voor de kantine. Het gaat
daarbij om het inzetten en coördineren van vrijwilligers voor het draaien van de kantine
tijdens wedstrijden en evenementen. Is dit wat voor u, neem dan contact op met voorzitter
Peter Oudhuis en/of secretaris Evelien Witteveen.

Mededeling Penningmeester:
Opzeggen lidmaatschap
Als iemand zijn lidmaatschap op wil zeggen dan moet dit een maand voor aanvang van
het nieuwe jaar, dat mag per mail of per brief naar de penningmeester. En niet naar een
ander bestuurslid of havenmeester. Dat is in het verleden wel eens gebeurd, zelfs aan
iemand achter de bar doorgegeven. Dit komt dan niet bij de Penningmeester terecht zoals
je wel zult begrijpen.

Vanuit het commissariaat opleidingen:
Aankondiging: cursus marifoon 2015:
In 2015 gaat bij de WVA een cursus marifoon van start en deze zal plaatsvinden het
clubhuis De Aak. Deze cursus zal twee á drie avonden behelzen. Van de cursisten wordt
veel zelfdiscipline en zelfstudie verwacht, daar inhoudelijk de cursus volledig uit theorie
bestaat.
In de december editie van het clubblad, op de site van de WVA en in de Nieuwsbrieven
zullen verdere details te zijner tijd worden prijsgegeven.

Opfriscursus Kielboot I en II
Heeft u in het verleden het CWO certificaat kielboot I of II bij onze vereniging behaald en u
vindt het tijd om uw opgedane kennis weer eens op te halen? Grijpt dan nu uw kans.
Wij bieden aan: onder begeleiding van een gediplomeerd zeilinstructeur een á twee
opfrislessen.
Ook handig als u voornemens bent om een boot te gaan kopen en even niet heeft gezeild;
u heeft het zo weer onder de knie!
Een praktijkles duurt twee uur en uiteraard maakt u gebruik van de WVA faciliteiten.
De kosten zijn € 20,-- per persoon, per les á twee uur en tevens dient u lid te zijn van
onze vereniging.
U kunt zich inschrijven door middel van het inschrijfformulier ‘Opfriscursus Kielboot I en II’
Deze kunt u downloaden vanaf de site www.wvamstelmeer.nl en is te vinden onder
‘opleidingen’.
Voor meer informatie kunt u terecht bij commissaris opleidingen WVA
opleidingen@wvamstelmeer.nl , telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0223 –
632155.

Nieuwe zeilinstructeurs gediplomeerd
Een zestal WVA leden hebben tijdens de jaarlijkse evaluatieavond voor kielboot (KB)
instructeurs hun CWO zeilinstructeur (ZI) certificaat ontvangen. Een verrijking voor onze
vereniging. Zij hebben er 2 á 3 watersport seizoenen over gedaan om volgens het CWO
systeem en eisen hun certificaat te behalen. Deze leden hebben hun CWO KB III en of KB
IV gehaald door theorie en praktijk te laten beoordelen door een officiële CWO
beoordelaar. Ons lid Wilke van Muiswinkel heeft hen vanaf voorjaar 2014 bijgestaan (of
geholpen) met het voltooien van de verplichte zeil-portfolio’s die nodig zijn om aan te
tonen dat zij werkelijk bekwaam zijn. Eric Goedel was afwezig tijdens uitreiking certificaten
op de jaarlijkse evaluatieavond van de kielboot instructeurs.

De geslaagden zijn:
Eric Goedel:
KB ZI 3
Dave de Groot: KB ZI 3
Kees v. Silfhout: KB ZI 3
Koen Benschop: KB ZI 2
Richard Elzinga: KB ZI 2 en JZ ZI 2

Hans Boersen: KB ZI 3

Heren gefeliciteerd!
Verder zijn er een paar leden al zo ver gevorderd met het behalen van het diploma
jeugdzeilinstructeur, dat wij verwachten daar volgend zeilseizoen instructeurs diploma’s
aan te kunnen uitreiken.

Lezing Sentec Software
Datum:

27 februari 2015

Locatie:
WVA clubhuis De Aak, te De Haukes
Inloop:
19.30 – 20.00 uur
Start lezing: 20.00 uur
Inschrijven: er zijn twintig tot vijfentwintig plaatsen beschikbaar
Stentec Software bevindt zich in Heeg.
Stentec ontwikkelt innovatieve navigatie-software voor aan boord van sloepen, motorboten
en zeilboten. WinGPS is de meest geavanceerde maritieme routeplanner op onder andere
laptop, boord-PC en tablet.
Tijdens deze avond krijgt u informatie over route planning en laptop navigatie op, de voor
de WVA leden bekende vaarwateren waaronder het Marsdiep, de Waddeneilanden, het
IJsselmeer, Zeeland en de Randmeren.
Aan deze avond zijn er geen kosten verbonden. Daar er een beperkte aantal plaatsen
beschikbaar zijn, dient u zich op te geven via een email aan
opleidingen@wvamstelmeer.nl of even bellen naar commissaris opleidingen WVA ,Hannie
Meskers- Warmerdam, telefoon: 0223 – 632155.
Deelname op volgorde van inschrijving.
De WVA verwacht een goede opkomst en een informatieve avond.

Gratis omruil oude papieren vaarbewijzen in het najaar
Er zijn op dit moment nog meer dan 100.000 actieve vaarbewijshouders die nog in het
bezit zijn van een papieren vaarbewijs. Dit vaarbewijs werd afgegeven in de periode van
1982 t/m 2001 en is inmiddels behoorlijk verouderd. Het bevat geen pasfoto en de
gegevens zijn vaak vervaagd door slijtage. Daardoor is het ook gevoelig voor fraude.
In overleg met ministerie van Infrastructuur en Milieu en de politie is daarom besloten alle
papieren modellen van het Klein Vaarbewijs om te ruilen voor het huidige model op credit
card formaat. Het nieuwe vaarbewijs is handzamer, veel minder fraudegevoelig en is
tevens geschikt voor het buitenland (ICC). Bovendien zal er geen vervaldatum meer op
vermeld staan, aangezien het vaarbewijs vanaf 1 juli 2014 onbeperkt geldig geworden is.
De betreffende groep vaarbewijshouders zal in het laatste kwartaal van dit jaar en in het
eerste kwartaal van 2015 worden aangeschreven en in de gelegenheid worden gesteld het
oude vaarbewijs gratis om te ruilen voor een nieuw exemplaar. Vanaf 1 januari 2016 zal
het papieren vaarbewijs naar verwachting niet meer als geldig vaarbewijs worden
geaccepteerd.

Klein karweitje, heel erg handig.
Vaste zomerbewoner van de haven is, zoals we allemaal
weten, Wil Kaandorp. Hij zit daar doorgaans niet alleen
stil van het mooie weer te genieten maar doet allerlei
grotere of kleinere klusjes op de haven en aan de
verenigingsopstallen. En niemand die dat eigenlijk ziet;
het gebeurt allemaal ongemerkt. Daarom maar eens even
wat voor het voetlicht gebracht: Het ladeblok in de
bestuurskamer waarin onze verzameling (sein-)vlaggen
op een zeer wanordelijke manier werd opgeslagen is
omgetoverd tot een uiterst overzichtelijk opbergsysteem.
Zomaar een klein karweitje maar een o zo handig
resultaat!
Bedankt Wil !

Scharrenrace 17 augustus
96 scharren hadden zich als deelnemer ingeschreven voor de wedstrijd. Echter; de
weersomstandigheden waren ongeschikt om een wedstrijd te varen. Maar die scharren
moesten toch wel gebakken worden. Bram Keppel werd dus met zijn keukentje in de
Optimistencontainer geparkeerd en kon daar lekker beschut tegen de elementen zijn werk
doen. De opkomst van scharrenliefhebbers was groot; er bleven dan ook geen scharren
meer over.

Terugkomdag Jeugdopleidingen 24 augustus
Een week later wilde het weer ook hier weer verre van meewerken. Te harde wind en
koud. Toch is er nog wel gezeild: in de haven. Alles bij elkaar heeft de jeugd toch nog een
leuke dag gehad. Met veel limonade; warme chocolademelk en het "Gerrit van Gijsel
Captainsdinner"; patat met snacks. Aan het eind stond de grabbelton er weer met een
ruime keuze aan petjes en sleutelhangers en dat soort goodies. Volgend jaar nieuwe
kansen.

Centaurwedstrijden WVA / MWV
Op zaterdag 13 en zondag 14 september zijn de jaarlijkse Centaurwedstrijden tussen de
WVA en de MWV gevaren. De organisatie was dit jaar in handen van de WVA.
Onze boeienkoning (Hans Zijm) had in de voorafgaande week de boeien, start/finishjonen
en ankergerei al gecontroleerd en klaargelegd. Ook de portofoons waren onder spanning
gezet.
De te zeilen baan was een driehoeksbaan. Het aantal te varen wedstrijden waren 4,
verdeeld in 2 op de zaterdag en 2 op de zondag. De weergoden waren ons zeer goed
gezind, want de wedstrijden werden gevaren met een gemiddelde windkracht 3. Dit
betekende dat er geen buikpijn hoefde te ontstaan over het wel of niet mogen varen van
de Centaurs. Boven windkracht 4 wordt het varen met de Centaurs, die bij de MWV in
gebruik zijn, wel lastig. Zoals gebruikelijk was de lunch, die door het vrijwilligersteam onder
leiding van Vera en Wil Kaandorp uitstekend verzorgd was, tussen de middag in ons eigen
clubgebouw genuttigd.
Het bijeen krijgen van voldoende teams was aan WVA zijde en groot probleem. Pas in de
laatste week voor de wedstrijden waren er 6 teams gevormd. Helaas viel op zaterdag
gelijk een team weg, waardoor de WVA nog maar 5 teams over had. De WVA begon dus
gelijk al met een achterstand.
De overgebleven teams zeilden voor wat ze waard waren, maar na de eerste dag stond de
WVA al een groot aantal punten achter. De achterstand kon op zondag bijna niet meer
ingehaald worden.
Op zondagmorgen werd gestart met wedstrijd 3, na de middag gevolgd door wedstrijd 4.
De op zaterdag opgelopen ruime achterstand werd helaas op zondag nog groter.
De burgemeester Post schaal, inzet voor de centaurwedstrijden, werd dit jaar daardoor
weer gewonnen door de MWV. Zij konden de schaal die ze meegenomen hadden naar de
WVA na de prijsuitreiking weer mee terugnemen naar hun eigen clubgebouw.
De schippers van de WVA waren:
Wico Stam
Cor Walrave
Sieb van der Land
Hans Zijm
Peter Glim
De schippers van de MWV waren:
Sjef van Opstal (TC)
Ruud van Leerdam
Daan Bakker
René Tibbe
Gerrit de Graaf
Otto Atema

Er is goed merkbaar dat de schippers van de WVA het af moeten laten weten tegen de
teams van de MWV. De teams van de MWV varen de hele zomer in de Centaurs, de
teams van de WVA slechts 1 weekend per jaar.
Sjoerd van der Werf

Palingrace 28 september
Mooie nazomerdag; lekker temperatuurtje, zonnetje, beetje weinig wind. Geen grote
opkomst van de zeilers dit jaar. De start begon met uitstel. Een noodzakelijk attribuut voor
de startlijn; de pin-end-joon; lag nog op de havenkade. Daardoor ontstond tien minuten
vertraging. Op zich helemaal niet erg want in die tien minuten wachten trok de wind een
klein beetje aan tot uiteindelijk een kleine 3 Bft uit noordelijke richting

Hans Boersen had pech door een vastloper met zijn mega-diepstekende torpedokiel.
Ondanks alles heeft hij de wedstrijd heel sportief uitgezeild. Het wedstrijdcomite was niet
zo sportief maar uiterst streng: de finishlijn werd gesloten op minder dan een minuut
afstand van het moment dat Hans wilde gaan finishen.......
Het puzzelwoord voor de motorboot-vaarders werd door de meesten gevonden:
"HERFSTSTORMEN". Maar toch ook wel moeilijk zo'n lang woord met maar drie klinkers
erin. Eén deelnemer kreeg als resultaat "Hersenstress".
750 palingen zijn er voor dit evenement gerookt door Libbe Herder en Jan Meilink en dat
alles onder het wakend oog van Wichert Veling.
Dankzij het mooie weer bleef het na afloop van de wedstrijd nog lang gezellig op het terras
bij het clubhuis.

Westwadrace

Zaterdag 4 oktober is de Editie 2014 van de West Wad Race verzeild onder schitterende
zeilomstandigheden. Voor deze race hadden zich 17 jachten aangemeld echter door
omstandigheden hebben er 3 moeten afmelden voor deelname. Om 09.00 uur gingen 14
jachten van start ter hoogte van het Marinemuseum voor een zeilrace waarbij de
deelnemers tot 17 uur zoveel mogelijk mijlen moesten zeilen.
Men had daarvoor een lijst van de organisatie meegekregen met mogelijk rakken die
slechts 2 x gevaren mochten worden maar ook nog aansluitend moesten liggen; voorwaar
geen sinecure en vereist behoorlijk inzicht in de stromingen in het Wadden en kustgebied.
Vanwege de ebstroom koos het merendeel van de deelnemers het Schulpengat om zijn
mijlen te vergaren en zelfs een enkeling die rond de bol zijn kansen zag liggen. Rond
17.00 uur waren alle deelnemers weer terug in de haven waarbij diegene die na 17 uur
finishten een straf in mijlen kregen afhankelijk van de tijdsoverschrijding.
Hierna werd aan de hand van een handicap factor, die elk jacht heeft vanwege de
verschillende type jachten, de gezeilde afstand berekend tot een gecorrigeerde afstand
hetgeen leidde tot de definitieve score.
In de top 3 eindigde als

1e Schipper Frans Jansen met zijn jacht Gulliver met 46,6
mijl
2e Schipper Peter Engel met zijn jacht Bojangles met 45,8 mijl
3e Schipper Jack de Wijn met de Botter RD 28 ( Vrouwe
Elisabeth) met 45,1 mijl

De organisatie was van de Kon Marine Jacht Club en Watersportvereniging Amstelmeer.
Het restant inschrijfgeld is door de zeilers en organisatie gedoneerd aan de Koninklijke
Reddings Maatschappij.

Nieuws van het Wieringer skuutje WR 60

De skuut stond dit jaar inclusief steekmast op de Flora- & Visserijdagen in den Oever. Het
daarvoor benodigde hijswerk en transport werd verzorgd door respectievelijk de Fa. Luyt
uit den Oever en de Fa. Kaan uit Hippolytushoef

Tijdens de drie Flora- & Visserijdagen hebben honderden mensen opnieuw kennisgemaakt
met de vorderingen van de restauratie.
Als onderdeel van de promotie tijdens de Flora zijn de onlangs geplaatste drijvende
steigers (project ’Historische Hoek') officiëel in gebruik genomen. Hierbij was een

uitgebreid gezelschap hoogwaardigheidsbekleders, sponsoren en overige betrokkenen
aanwezig. De echte ingebruikname werd verricht door Klaas Tijsen. Na de ontkurking van
een fles werd deze uit het slim in elkaar geknoopte touw getrokken en viel de
touwstremming weg.

Leuk was dat er een replica van een Egmondse Pinck (uit
1670) was overgekomen. Vanuit Egond aan Zee waren zij over de Noordzee naar de Flora
& Visserijdagen gevaren.
Een bijzonder moment was de overhandiging van de nieuwe Marifoon. Directeur Rolf de
Vries van Bluestream overhandigde een gloednieuwe marifoon aan Kees Hos.

De afronding van de restauratie komt in zicht. Buitenom, voordek en achterdek zijn in een
laag olie en eerste lagen lak gezet (Biopin). De komende week volgen meer lagen lak: wat
doet een streling met een kwast het schip glimmen!
Jan Bart de Jong kwam bij de skuut langs en had een verrassing: de skuut kreeg een
mooie antieke olielamp. Mark Zijlstra nam hem in dank aan!

De plannen voor het weer in gebruik nemen van de skuut, de zogenaamde 'Weer
weeromkomst' vorderen. De planning is dat die eind april zal plaatsvinden.

Als er weer gevaren wordt moet dat veilig gebeuren. Vandaar dat Sander van Rijswijk
namens de CIV uit Den Oever, 4 mooie zwemvesten aan de skuut ter beschikking heeft
gesteld.

Meer nieuws over het Wieringer Skuutje is te volgen op website:

www.wr60.nl

Het zeilseizoen voor de meesten weer zo goed als over is
Dit misschien niet geldt voor Hans Boersen
Hij vast nog wel even door wil varen met zijn nieuwe schip
De “motorboters” misschien hun seizoen nog wel verlengen
De Volvo Ocean Race weer van start is gegaan
Ik van het principe uit ga: “Zij liever als ik”
Onze redactie inmiddels over de “hele wereld”op vakantie is geweest
Eindelijk de preekstoelpuzzel een winnaar heeft opgeleverd
Je dit jaar nog één keer mee kunt doen.
De te winnen prijs je zal verrassen
Wegens vakantie deze uitgave nr. 4 geen interview heeft
Het gek klinkt, maar in de vakantie tijdgebrek de reden was
Een van onze zeilers volgend jaar zijn mast thuis laat
De palingrace erg gezellig was en zeker na afloop er van
Volgend jaar het deelnemersaantal omhoog moet!
Ook de cursus vaarbewijs weer van start gaat of is gegaan
De haven inmiddels weer winterklaar is
Binnenkort ook begonnen gaat worden aan het Dijkmagazijn
Wij rekenen op een grote opkomst tijdens de najaarsvergadering
Wij elkaar binnenkort weer ”ergens” zien

Eeuwige Roem
Eindelijk reacties op het preekstoelraadplaatje uit het vorige clubblad. En meteen twee
goede inzenders: Liesbeth Bekema en Virginia Stam. Het was inderdaad de preekstoel
van "Wave Impact" het nieuwe schip van Hans Boersen. Liesbeth en Virginia; jullie
verdienen hierbij EEUWIGE ROEM.
In deze editie weer een nieuw preekstoelraadplaatje.

Agenda
24 Oktober

Algemene Ledenvergadering

1 november

Mosselavond

Nostalgie
Tijdens De Flora- & Visserijdagen komen regelmatig mensen langs die nog ergens een
oude foto hebben liggen. Dit keer een mooie foto van de haven met een aantal Wieringer
aken.

