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Voor u ligt al weer de 5e en laatste krant van 2014 met de bekende rubrieken, zoals het
voorwoord van de voorzitter, de notulen van de onlangs gehouden najaarsvergadering, de
agenda, de wist-je-dat-jes en een interview met een niet-WVA-lid. Wat nog ontbreekt zijn
de door leden geschreven verhalen. Een mooi verhaal van ons lid Herman Koopmans –
die een reis maakt op de Tres Hombres naar Portugal – is nog net op tijd ontvangen en
vindt u natuurlijk verderop.
Voor velen van ons is het een mooi watersportjaar geweest. We hebben wel een paar
mindere weken gehad, maar over het algemeen mochten we niet mopperen. Het lijkt een
trend te worden dat het in het voorjaar prachtig weer wordt en ’s zomers wat minder.
Misschien is het voor volgend jaar iets om rekening mee te houden.
De vereniging blijft in “beweging”. Dit jaar zijn diverse klussen aangepakt.
Het vrijwilligersbeleid is “op de schop” gegaan, grote schoonmaak in de bestuurskamer
gepleegd en er is een nieuw onderkomen voor de les Optimisten gebouwd, het
clubhuisdak gaat voorzien worden van zonnepanelen en momenteel wordt er druk
gewerkt aan de nieuwe douches in het Dijkmagazijn.
Het huidige voorblad van de WVA-krant gaat inmiddels al weer bijna 10 jaar mee. Er wordt
gewerkt aan een up-date, bovendien wordt onderzocht of we inkomsten kunnen genereren
uit advertenties in het clubblad.
Ook wordt onderzocht of we voor volgend jaar nog een evenement naar de haven kunnen
halen. Kortom genoeg gebeurd en nog te gebeuren.
Rest mij jullie allen straks fijne feestdagen en een goede jaarwisseling te wensen en
hopelijk tot ziens op de Nieuwjaarsbijeenkomst. Bekijk voor alle data de agenda.
Cees Dubbeld

_____________________________________________________________
Het volgende clubblad verschijnt medio maart 2015.

Kopij graag inleveren vóór 28 februari.

________________________________________________________________________

Vanuit de preekstoel
Het weer is afwisselend, dan droog, nat of veel wind, volgens de berichten toch
goedgezind. In deze periode van donkere dagen richten we onze aandacht op andere
zaken. Sint en zijn Zwarte Pieten zijn bij ons klaar en maken plaats voor Kerst en
Nieuwjaar. Nu terug naar de orde van de dag ook al lijkt het stil, er is nieuws te melden
wat ik u niet onthouden wil.
Tijdens de Najaarsvergadering (ALV) heeft Jos van de Land haar functie als
penningmeester neergelegd. Nogmaals onze dank voor haar jarenlange inzet voor onze
vereniging.
Hierdoor is deze openstaande post vacant en zijn wij dringend op zoek naar een
vrijwilliger. Bent u geïnteresseerd, bekwaam of heeft u affiniteit meldt u zich dan aan bij
het bestuur.
Het voorstel om zonnepanelen aan te schaffen is aangenomen. Gebruikmakend van een
voordeelactie zijn de panelen inmiddels gekocht, en worden in het voorjaar op het dak van
het clubgebouw geplaatst.
Er is een voorbereidingsbesluit aangenomen voor het aanpassen van de box grootte voor
de ligplaatsen. Een conceptplan zal worden opgesteld met inachtneming van de
aanmerking die tijdens de ALV zijn uitgesproken.
Naar aanleiding van het gesprek met een raadslid van Senioren Hollands Kroon zijn er
ontwikkelingen omtrent het uitdiepen van de haven. De heer De Herder heeft vragen
gesteld en antwoord gekregen van de wethouder Openbare Ruimte. Samen met het
Hoogheemraadschap gaat men kijken naar een oplossing met als doel de haven voor het
watersportseizoen 2015 op de juiste diepte te brengen.
In het dijkhuisje wordt momenteel het douche en wc-gedeelte gemoderniseerd. Er is
gekozen voor een andere indeling waarbij onder meer sanitair wordt vervangen.
Misschien heeft u de mast van 12 meter langs het clubgebouw zien liggen. De tekening
voor de bouwvergunning wordt later ingediend. Het idee is om naast een
marifoon-/mobilofoonantenne eventueel camera’s aan te bevestigen.
Het jubileumweekend is op 13 en 14 juni 2015 gepland. Onderdeel van de festiviteiten is
de 4-havenwedstrijd. Uw ideeën zijn nog altijd van harte welkom.
Met dit stukje sluit ik enerverend jaar af, maar niet voordat ik u alle goeds voor 2015
toewens. Maak er iets moois van en tot de Nieuwjaarsborrel op zondag 11 januari.
Peter Oudhuis
Voorzitter

Notulen
Algemene ledenvergadering van de
Watersportvereniging Amstelmeer
d.d. 24 oktober 2014
Opening
Voorzitter opent de vergadering.
Aanwezig:
45 stemgerechtigde leden.
Met kennisgeving afwezig: Robbert Jan van den Oord, Ward Bremer, Han Deutekom, Kees Hos, Peter
Verschoor, Dave de Groot, Jaap Woort, Fred van Heulen, Cees en Tinie van Silfhout, John Pannekoek, Theo
Souren, Leo Bijlsma, Kees Boersen.
Mededelingen van het bestuur
Plan voor aanpassing boxen aan de havenkade:
Nu 37 boxen waarvan gedeelte kleine boxen. Laatste jaren trend van leegstaande kleine boxen. Dit voorjaar
12 lege kleine boxen. Voorstel kleine boxen aan havenkade en bij visbootsteiger te vergroten. In dit plan
meteen 4 camperplaatsen meenemen bij de ingang van de haven links. De opbrengsten van dit plan zijn nog
niet helemaal bekend. Kostenindicatie is ca. € 25.000. Dit is best een aanzienlijk bedrag, maar als we nu
niets doen, zullen we komende jaren inkomsten derven. Uitvoering staat gepland voorafgaand aan seizoen
2016, camperplaatsen wel al in 2015. Gemeente is laaiend enthousiast. Zij vragen om toerisme in Hollands
Kroon op hoger plan te tillen.
Wiggert: Hoe moeten grotere boten daar komen? Voorzitter: Plan is om de motorboten achterin te plaatsen
en zeilboten meer voorin. Uiteindelijk moet het baggeren natuurlijk ook gebeuren. Ruud Koopmans vraagt of
het aanpassen van de boxen niet beter gecombineerd kan worden met het baggeren i.v.m. de kosten.
Combinatie hoeft niet goedkoper te zijn, maar uiteraard zal alles bekeken worden, om de kosten zo laag
mogelijk proberen te houden. In het meest ongunstige geval zijn de kosten € 25.000.
Anja Kleinsma: Is hier al geld voor gereserveerd? Voorzitter: Ja.
Wilke van Muiswinkel: Op welke termijn worden de kosten terugverdiend? Voorzitter: Zal niet meteen storm
lopen, maar als mensen zien dat het Amstelmeer een stuk goedkoper is, dan zullen ze wel voor een
besparing op het liggeld kiezen.
Andele de Zwart: Is het een optie om oude palen her te gebruiken? Voorzitter: Als dat kan zullen we dat
zeker doen.
Koen Benschop: Nu beter stemmen voor een intentiebesluit of voorbereidingsbesluit om plannen verder uit
te werken en met de gemeente op te nemen en dan pas definitief te besluiten.
Plan voor de camperplaatsen wordt definitief bij meerderheid aangenomen.
Plan voor herindeling haven wordt als voorbereidingsbesluit bij meerderheid aangenomen.
Plan voor zonnepanelen: Investering van € 5.500 zonder subsidie meegerekend. Installatie levert 5000
kWper jaar = opbrengst van € 1.000 per jaar.
Fred… : Wat is het verbruik? Voorzitter: Zijn in 3 jaar tijd teruggegaan van 18000 kW naar ruim 6000 kW per
jaar, dus we komen niet over eigen verbruik heen. Gaat om 24 zonnepanelen die we zelf willen installeren op
het dak van het clubgebouw.
Voorstel zonnepanelen bij meerderheid aangenomen.
Geplande onderhoud komende winter:
- Douches dijkmagazijn: er blijven 2 douches, alleen andere indeling.
- Voorzijde (terraskant) clubhuis en container worden geschilderd.
- Diverse werkzaamheden binnenkant clubhuis.
- Plaatsen zonnepanelen.
- Wateraansluiting bij het clubhuis, voor die ligplaatshouders die met hun boot niet bij het andere punt
kunnen komen.
Vergoedingen en contributies:
Indexering lidmaatschap: 2% per jaar
Indexering ligplaatsgelden: 2% per jaar
Indexering elektra: 2% per jaar

Jeugdzeilen I / II: € 100,00
Kielboot I / II: € 150,00
Vaarbewijs I: € 65,00, II: € 60,00, I + II: € 110,00
Wico Stam: Waarom wordt de elektra geïndexeerd? Voorzitter: Als elektra niet duurder wordt, wordt niet
geïndexeerd.
Vrijwilligersbeleid: Is best een hele klus geweest, met name voor de kantine. Hiervoor zoeken we een
coördinator die alleen mensen inplant voor kantinedienst. Hier hebben we als bestuur echt ondersteuning bij
nodig. We wisten van tevoren dat nieuwe vrijwilligersbeleid moeilijk zou zijn, maar zijn op goede weg. En
moeten oppassen dat niet nog steeds het zelfde kleine clubje dit op zich neemt.
Siep van der Land: Is het nieuwe beleid gelukt? Jos Halsema: Ja, ik heb nu een lijst met wie wat kan en zo
kan ik nu gericht mensen inzetten voor onderhoud. Rob Dirven: Dat werkt zo voor een heleboel activiteiten,
behalve voor de kantine. Beheer van kantine (inkoop) doen Wil en Vera Kaandorp nu, maar kantinedienst is
enige probleem nog. Siep van der Land: Dan is dat applaus waard voor commissie die dit bedacht heeft.
Zijn op zoek naar nieuwe penningmeester, want de huidige penningmeester heeft aangegeven te stoppen.
Notulen najaarsvergadering 28 maart 2014
Geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Goedgekeurd.
Begroting 2015
Toelichting op begroting. Inkomsten: In het passanteninkomen is al rekening gehouden met inkomsten
camperplaatsen. Qua opleidingen verwachten we meer inkomsten door extra cursus: marifonie. En in
verband met ons jubileum en de extra activiteiten verwachten we € 8.000 extra inkomsten.
Uitgaven: De kraan heeft groot onderhoud nodig en in onderhoud gebouwen zit de verbouwing van het
dijkmagazijn. In onderhoud van boten zitten nieuwe zeilen voor centaurs en aanpassingen van de
optimisten. Kosten voor het jubileum zijn begroot op € 5.000. Verder blijven de meeste uitgaven hetzelfde.
Koen Benschop: Is er al duidelijkheid over huur haven en waarom wij meer betalen dan MWV? Voorzitter: Is
voor ons duidelijk: komt door aantal ligplaatsen. Maar gemeente weet daar geen antwoord op. In gemeente
is vraag gesteld waarom niet gebaggerd wordt als daar wel potje voor gereserveerd is. Tim de Herder van
Senioren Hollands Kroon heeft ook vragen gesteld, dus gemeente lijkt wakker geschud. Aangegeven dat we
al 4 jaar bezig zijn. We zijn hoopvol.
Piet …: Hoe vaak gebeurt baggeren normaal? Lammert de Haan: Laatste keer was ca. 8 jaar geleden.
Waterschap spuit nu over onze haven en Haukeshaven is bezinkbak geworden. Er zou eigenlijk in kanaal
een bezinkvoorziening gemaakt worden, maar is niet gebeurd. Gemeente moet met Waterschap tot
oplossing komen.
Anja Kleinsma: Wordt kwaliteit zwemwater van het meer niet door het spuien beïnvloed? Voorzitter: Dat
wordt het zeker.
Hans Boersen: Is een kantineopbrengst van € 11.000 niet erg optimistisch t.o.v. afgelopen 2 jaar?
Penningmeester: Het is de bedoeling om scherper in te kopen. Verder zullen opbrengsten hoger zijn door
jubileumjaar en de schoonmaakkosten zijn ook behoorlijk teruggebracht. Verder blijft het nog een indicatie,
dit jaar is nog niet afgesloten.
Hans Boersen: Als penningmeester wisselt is er een overnamemoment en zou er een extra kascontrole
plaats moeten vinden. En dan kan er eventueel een nieuwe begroting op basis van tussentijdse cijfers
gemaakt worden. Voorzitter: Er moet inderdaad kascontrole plaatsvinden bij wissel.
Lammert de Haan: Is het campertarief hetzelfde als passantentarief? Voorzitter: Tarief ligt in Middenmeer
tussen € 10 - € 15 per nacht. Is niet bedoeling dat camping wordt, maar 24-uurs plaatsen. Tarieven worden
door gemeente vastgesteld.
Activiteiten winterseizoen
Mosselavond 1 november (inschrijving sluit zo. 26 oktober)
Cursus Vaarbewijs
Meteo avond 1 december
Marifooncursus (in eerste instantie alleen voor eigen leden)
Nieuwjaarsreceptie 11 januari 2015
Lezing Stentec software 27 februari
Rondleiding werf Contest, Medemblik

Concept wedstrijdkalender 2015
Er staat nog relatief weinig in de wedstrijdkalender. Reden hiervoor is dat jubileumweekend gepland stond
op 20 en 21 juni, samen met de 4 havenwedstrijd. Maar dan zijn ook de dorpsfeesten gepland, dus geen
vergunning voor 2 evenementen tegelijkertijd. Datum jubileumweekend moet verschoven worden, maar
daarvoor moeten wedstrijden ook verschuiven i.s.m. MWV.
Clubkampioenschappen anders dan voorheen: kajuitjachten op Marsdiep en open boten met
centaurwedstrijden MWV. Er wordt overwogen om Scharrenrace tegelijk met Flora te doen, een week voor
de 24-uurs race, tenzij daar bezwaar tegen is.Bram Keppel: Dat is op Wieringen eigenlijk wel een probleem.
Maar nog een week eerder zit je in de vakantie.
Sjoerd v/d Werf: Sprak Theo Souren; is voor komend jaar in gesprek met 2 klassen, o.a. voor OK jollen rond
13 + 14 juni. Commissaris wedstrijden: Dan zitten we mogelijk met het jubileumweekend, dit is i.s.m. MWV
enige optie voor jubileum. Zodra datum jubileumweekend vaststaat kunnen we verder gaan plannen. Hoopt
eind oktober/begin november duidelijkheid te hebben.
Jos Halsema: Scharrenrace in eerste weekend zomervakantie? Commissaris wedstrijden: Kan ook.
Doelstelling is om alle normale evenementen oom volgend jaar door te laten gaan.
Jubileum
Speciaal feestweekend – idee/concept:
- 4-Havenwedstrijd op zaterdag
- Feest op zaterdagavond
- Jeugdactiviteit op zondag
- Gedurende het weekend nog diverse andere activiteiten op en rond het water, voor elk wat wils
Doelstelling is om alle activiteiten op De Haukes te houden. Maar eerst moet de datum gepland worden,
voordat het opgetuigd kan worden.
Martin …: Is het draaiboek 100-jarig Haukeshaven handig? Secretaris: ja, graag.

Rondvraag
Bram Keppel: Komt er een vrijwilligersavond? Voorzitter: Die komt te vervallen door nieuw vrijwilligersbeleid.
Cees Dubbeld: Gaat de binnenkant van de achterkant van het clubblad voor advertenties benut worden?
Voorzitter: Daar zijn offertes voor aangevraagd en daar gaan we mee aan de slag. Op de mogelijkheid van
adverteren wordt nog teruggekomen.
Siep van der Land: Waarom indexering lidmaatschap? Voorzitter: Lidmaatschap wordt geïndexeerd als
inflatie. Dat is in ALV van maart 2014 besproken en goedgekeurd.

Koen John: De meeste motorboten van 12 m lang zijn meestal 4,5 m breed. Boxen van 12 x 4 m zijn dan
niet breed genoeg. Voorzitter: Wordt meegenomen in de plannen.
Boukje Bijpost: Is er weer een rescuecursus? Commissaris Opleidingen: Er komt een opfriscursus voor alle
rescuevaarders door Hans Boersen en Jan Boersma. Voorzitter: Bestuur vindt belangrijk dat kennis op peil is
en geoefend wordt door rescuevaarders. Maak er dus graag tijd voor vrij. Bram Keppel: Als er iets gebeurt
kun je niet zo maar een resue pakken. Dat moet beter geregeld worden. Voorzitter: Goed aandachtspunt.
Bestuur gaat kijken naar oplossing. Ruud Bekema: Iedereen kan ook marifoon openzetten. Commissaris
Wedstrijden: Dat komt in het reglement, net als verplichting om te helpen.
Alex Hoek: Is van mening dat 12 m lengte van de nieuwe boxen te klein is.
?: Waarom komen de grote boxen niet aan de open havenkant? Lammert de Haan: Dan lig je in de wind.
Voorzitter: Het is goedkoper te regelen aan de havenkant, plus daar is walstroomvoorziening. Hans
Kleinsma: Aluminium schepen kunnen niet bij de havenkant. Hiervoor kunnen beter aan de postbootsteiger
grote boxen gemaakt worden.
Wout Meskers: Kantinecoördinator moet niet alleen mensen inplannen, maar mensen moeten ook begeleid
worden. Voorzitter: Coördinator moet zorgen dat ervaren iemand met onervaren persoon wordt ingedeeld,
zodat zo mensen ingewerkt worden. Wout Meskers: En ze moeten een certificaat hebben.
Martin van Huizen: Stelt zich beschikbaar als kantinecoördinator.
Voorzitter: Ik run een vereniging zoals een bedrijf. Ik heb er de afgelopen 3 jaar geprobeerd invulling aan te
geven, maar ik ben nog niet klaar. Ik wil me blijven inzetten, zodat we over 50 jaar het 100-jarig jubileum
kunnen vieren.
Penningmeester Jos van der Land wordt bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren.
Sluiting
Voorzitter sluit 21.30 uur de vergadering.

Nieuwe penningmeester gezocht:
In verband met het vertrek van onze penningmeester zijn wij dringend op zoek naar een
nieuwe penningmeester. Peter Engel heeft zich aangeboden als penningmeester a.i. tot
aan de ledenvergadering in maart 2015. Lijkt het u wat om een belangrijke spilfunctie
binnen WV Amstelmeer te vervullen? Dan kunt u zich aanmelden bij de voorzitter, Peter
Oudhuis: tel. 0226-413632, e-mail: voorzitter@wvamstelmeer.nl.

Mededelingen van het bestuur:
Commissariaat Opleidingen biedt aan: cursus Basiscertificaat Marifonie 2015:
Er zijn driecertificaten van communicatie op nautisch gebied.
Teweten: het Basiscertificaat Marifonie, Marcom B en Marcom A.
De W.V.A. beperkt zich tot de cursus Basiscertificaat Marifonie. Deze cursus behelst vier
dinsdagavonden.
De data zijn respectievelijk: 13 januari – 27 januari – 10 februari – 24 februari (praktijk)
2015
Het is een theoretische cursus waarbij zelfstudie een vereiste is, het is zinvol om voor tijdig
hetlesboek door te nemen.
De cursusleider is Gerard Schalkwijk. Hij heeft de nodige praktijkervaring en deze zal hij
genoeglijk met u delen. Tijdens de eerste les zal aandacht besteedt worden aan
algemene informatie omtrent Marifonie en het nut daarvan. Daarnaast zal het advies
luiden om zichzelf (al) in te schrijven voor het examen, zodat uitstel geen afstel wordt.
Gedurende les twee en drie zal de lesstof uit het boek verder worden behandeld en
aandacht besteed aan de praktijk. De vierde les bestaat uit examenoefeningen en
gelegenheid tot puntjes op de I. Voor het Basiscertificaat Marifonie is geen praktijkexamen
nodig.
Informatie over lesmateriaal en andere zaken kunt u vinden op het Inschrijfformulier
Marifoon. Deze kunt u downloaden via http://www.wvamstelmeer.nl/

Beste ligplaatshouders,
Hiermee willen wij u graag herinneren aan het volgende:
- De kraan is vanaf 1 december buiten gebruik.
- De walplaatsen mogen officieel tot 1 oktober gebruikt worden. Heeft u uw boot nog op
een walplaats staan, dan verzoeken wij u deze weg te halen.

Interview
Cruising slowly into the sunset!
Deze keer iets heel anders. Er was voor de vorige krant geen tijd om tijdig een interview
te regelen. dit in verband met andere verplichtingen, zoals vakantie e.d.
Het interview is nu eenmaal vaste prik. Ik had een kandidaat in gedachten, iemand die al
heel lang lid is, volgens mij minstens al 30 jaar, vaart bovendien in een zeilboot(je)
waarvan er 30 jarig geleden een groot nest vol van in de haven lag. Verder zal ik er niet
over uitwijden.
Maar het liep even allemaal anders: In
de krant – Noordhollands Dagblad editie
Schagen – stond een bericht over een
boot die de winter doorbrengt in de
Schager haven. Leuk verhaal, waarvan
ik dacht: Hier kan ik wel een interview
van maken. Het is dan wel geen lid van
de WVA, maar hopelijk wel iemand die
wat te vertellen heeft.
Toch nog een keer geprobeerd mijn
eerste kandidaat te bellen en daarna op
de fiets gestapt en naar de haven
gereden.
Daar aangekomen zag ik een meneer
voor het raam zitten, bezig om een
legpuzzel in elkaar te zetten. Toen ik
mijn fiets parkeerde werd het tentzeil al opzij geschoven en een helpende hand leidde mij
naar binnen in de Engelse Narrowboat The Puzzler.
Inderdaad een engelse boot van de eigenaren Andy en Sally Rawnsley , oorspronkelijk
afkomstig uit Norfolk een plaats even boven Londen.
Wie zijn Andy en Sally Rawnsley?
“Wij zijn sinds 2009 gepensioneerde kleine zelfstandigen en afkomstig uit Norfolk, een
plaats boven Londen. In ons werkzame leven waren we ontwikkelaars en fabrikanten van
Jig Saw houten puzzels en hadden een kleine werkplaats met slechts 1 medewerker. De
puzzels ontwierpen we zelf. We verkochten de puzzels aan winkels, maar verkochten ook
zelf op markten, fairs, shows en tentoonstellingen. We hebben 2 dochters en 2
schoonzonen”. “Een van de dochters komt ons binnenkort in Schagen bezoeken en begin
januari ga ik de andere dochter opzoeken”, verder hebben we een hondje, een Shitshu,
die we als pup in Ierland kregen en luistert naar de naam Shannon, dit is de naam van een
rivier in Ierland waar we toen vaarden”. vertelt Sally.
Hoe is jullie watersportverleden?
“Andy vertelt: “Met deze boot varen we nu bijna 10 jaar, voor deze boot hadden we een
soortgelijk schip in “time sharing”, we deelden de boot en het gebruik er van met in totaal
6 families, dit hebben we 8 jaar lang gedaan. Toen besloten we zelf een schip te laten
bouwen. Alle goede eigenschappen in de time sharing boot werden overgebracht in het
nieuw te bouwen schip. Het complete kale casco, geheel van staal en glasdicht werd

gebouwd door Midland Canal Center, een werf in Derby, een plaats die in midden
Engeland ligt. De boot kwam in onze achtertuin te staan en ik heb haar in 18 maanden
afgebouwd en ingebouwd. In 2005 was het zo ver dat ze te water kon worden gelaten. Na
onze pensionering in 2009 hebben 3 jaar in Ierland gevaren. We hebben zodoende heel
Ierland wel gezien. Afgelopen voorjaar is de boot van Dublin naar Wales gevaren en
uiteindelijk in Harwich als vracht met een passagiersschip naar Hoek van Holland
gebracht. Het schip is 17,5 meter land en 2.10 meter breed, de doorvaarthoogte is minder
dan 2 meter, zodoende kunnen we onder bijna alle bruggen die we tegenkomen door. De
diepgang van ons schip dat een vlakke bodem heeft is ongeveer 40 cm.
Dat de boot zo smal is heeft te maken met het feit dat de meeste sluizen in Engeland maar
7 foot en 7 inches breed zijn, met
andere woorden ongeveer 2.27 meter.
In de sluis liggend houden we dus aan
elke kant 8 cm over. Het vlak is van 12
mm staal, de zijkanten van 6 mm en
het dak is van 5 mm staal. De boot is
volledig geisoleerd met schuim en
voorzien van een op diesel gestookte
centrale verwarming. Voor de
gezelligheid staat er nog een
houtkachel in. In Ierland stookten we
de kachel met turf, wat daar goedkoop
en overal verkrijgbaar is. Verder is het
schip voorzien van een dieselmotor en
een boegschroef. Sturen doe ik met
een helmstok, tijdens het varen in de
zomer laad ik via zonnepanelen de
accu’s op. Nu lig ik uiteraard aan de walstroom van de haven. Ons huis in Norfolk hebben
we verhuurd en de huurders hopen dat we nog erg lang weg blijven, wat we overigens ook
van plan zijn. We wonen inmiddels al 5 ½ jaar op ons schip. We hebben een ruim 2persoons bed, de dinette kunnen we ombouwen tot een bed, hebben een douche en
zitbad aan boord en een ruime keuken. Ook een wasmachine en een droger. We missen
niets, kijken TV via een satelliet ontvanger, kunnen internetten en e-mailen. We vermaken
ons prima en hebben het in Schagen
uitstekend naar onze zin”.
Zijn jullie zomer-of wintermensen?
“We vinden alle jaargetijden wel
mooi. Aan het einde van de zomer
varen is heerlijk, lekker rustig en over
het algemeen mooi weer. In Ierland
hebben we wel erg veel regen
gehad, wat dat betreft is Nederland
veel mooier. Het leuke is als je
ergens komt, kan je zomaar een paar
dagen blijven liggen als je het er
mooi vindt. Dan pakken we onze
vouwfietsen en verkennen de

omgeving. In Schagen hebben we
inmiddels ook al leuke plekken ontdekt”.
Hebben jullie nog andere hobby’s?
“We houden beiden erg van spelletjes,
ook bridgen we beiden. In Schagen zijn
wel 7 bridge clubs, ik ga er naar 2 toe,
op dinsdagavond en donderdagavond.
Verder puzzelen we graag en maken
uiteraard ook legpuzzels. Verder lezen
we veel, voornamelijk Amerikaanse
romans.
Waar hebben jullie gevaren en wat
gaan jullie nog doen?
“Nadat we in Hoek van Holland waren
aangekomen zijn we richting Noordholland gevaren.
Via Warmond en de Kager Plassen zijn we door het Noordhollands kanaal ook op het
Amstelmeer en in Kolhorn geweest. Over de Randmeren naar Zwartsluis en vandaar door
Friesland tot aan Dokkum toe zijn we
gevaren”. Andy noemt een aantal
plaatsen op die ze bezocht hebben,
Balk, Sloten, Gorredijk, Sneek,
Dokkum, via erg smalle kanalen naar
Pieterburen, langs de Duitse grens
weer afzakken naar Emmen.
Uiteindelijk zijn we via de grachten
van Amsterdam in Schagen beland en
we blijven hier tot eind maart liggen en
zijn dan van plan naar Belgie en
Frankrijk te varen. Je ziet: voorlopig
zijn we nog niet klaar”.
Na de – engelse – kop koffie maken
we een rondgang door en over het
schip, waarbij Andy vertelt dat hun
boot erg veel bekijks trekt en
ontzettend veel gefotografeerd wordt. Heeft in diverse plaatsen de krant gehaald,
waaronder Amersfoort, Warmond, Schagen en zelfs zijn ze op de Friese televisie te zien
geweest.
Op de bijgaande foto’s krijg je een goede indruk van dit voor Nederlandse begrippen wel
erg bijzondere schip.
Goede vaart Andy en Sally, bedankt voor het verhaal en wie weet….Tot ziens!
Cees Dubbeld

EEN ZEEREIS MET DE TRES HOMBRES
Een traditioneel getuigd zeilvrachtschip zonder motor

Van Den Helder naar Noorwegen.
In augustus van dit jaar ben ik met pensioen gegaan. Om de overgang te maken van mijn
werkend leven naar dat van een pensionado wilde ik een zee zeilreis maken. Zeilen is mijn
passie maar behalve op de Waddenzee had ik nog nooit op zee gezeild. Bovendien wilde
ik mijn grenzen leren kennen en had ik zin in een avontuur.
Vorig jaar was ik tijdens de Sail Den Helder op de Tres Hombres geweest. Ik was direct
onder de indruk van dit schip. De traditionele tuigage, de vierkante zeilen en de
ecologische missie van dit schip spraken me erg aan. De Tres Hombres is een
omgebouwde schoener brik uit ±1940. Drie mannen, de tres hombres, hadden een ideaal;
de CO2 uitstoot verminderen door het opnieuw invoeren van zeilvrachtvaart. Zij hebben de
handen ineen geslagen, een oude vissersboot gekocht , de motor eruit gehaald en 2
masten erop gezet. Ook ontwierpen zij de bijbehorende tuigage. Sinds 2006 vervoeren zij
vooral ecologische producten over de Atlantische Oceaan. Ze vertelden mij dat het
mogelijk is om als trainee mee te varen. Ik was gelijk verkocht en meldde me aan.
Ik had me opgegeven voor het eerste deel van de reis, van Den Helder naar Portugal.
Daarna vaart het schip nog door naar Las Palmas, de Kaap Verdische Eilanden, Brazilie
om via de Caraiben weer terug te keren naar Holland. De kosten van mijn deel van deze
reis waren € 3000 , wat ik met sparen, verjaardagsgeld en het afscheidscadeau van mijn
werk bij elkaar kreeg.
Om het schip en de bemanning te leren kennen heb ik me eerst als vrijwilliger aangemeld.

Tijdens de weken voor het vertrek lag de T.H. in het dok in Den Helder voor
herstelwerkzaamheden. In 4 dagen tijd heb ik me bezig gehouden met allerlei klussen
zoals het leeghalen van het vrachtruim, het schoonmaken van het waterreservoir en het
ontroesten van een dommekracht.
Het vertrek stond gepland op maandag 6 oktober. Ik had
mijn familie en vrienden op de dag daarvoor uitgenodigd
voor een afscheidsfeestje in de haven. Omdat het schip
nog niet klaar was werd het vertrek 4 dagen uitgesteld. Ik
besloot om aan boord te blijven en mee te helpen om het
schip vaarklaar te maken. Er moesten nog slechte
planken van de huid en het dek vervangen worden. Dit
werk wordt nog helemaal op de oude manier met de hand
gedaan. Dat wil zeggen dat de planken op maat worden
gemaakt , geplaatst en daarna met hennep gebreeuwd.
Het was mooi om te zien hoe heel jonge mensen dit oude
ambacht uitvoeren. Het werk aan de T.H. gebeurt bijna
helemaal door vrijwilligers. Jongeren uit allerlei landen
komen naar Den Helder en werken van 8 tot 8 uur tegen
kost en inwoning. Grappig om mee te maken hoe dat
werk gaat. Iedereen is met een klus bezig en er is geen
duidelijke leiding. Het lijkt een georganiseerde chaos.
Eindelijk was de dag van vertrek aangebroken. Een grote
groep familie en vrienden stond op de kade om ons uit te
zwaaien. Er was zelfs een bandje, een kunstenares en
een klas schoolkinderen. Zij deden mee aan het project “Paint A Future” en hadden
gymnastiektoestellen geregeld voor kinderen in Brazilie. Na een enthousiast en
emotioneel afscheid voeren we met de sleepboot door de sluis de Noordzee op.
De bemanning bestaat uit 15 personen: 7 trainees en 8 bemanningsleden, 10 mannen en
5 vrouwen van 7 verschillende nationaliteiten. De meesten zijn jonger dan dertig jaar en 2
leeftijdsgenoten. De voertaal is engels vaak met een ander accent.
De eerste dag stond er direct een pittige wind. Het schip schommelt flink dus was ik vooral
bezig om me staande te houden. We kregen een veiligheidsharnas aan en over het hele
schip waren lijnen gespannen waaraan je je harnas kon vastklikken. De regel aan boord
is: een hand voor de man en een voor het schip. Ik had in het begin vaak 2 handen voor
mezelf nodig. Zolang ik bovendeks was ging alles goed. Dat veranderde zodra ik naar
binnen ging. Zo kwam de thee en de pasta onverteerd in de zee terecht.
Ik ben 3 keer 3 dagen zeeziek geweest.
We werken met twee wachten, een stuurboord- en een bakboordwacht. Overdag zijn er
twee wachten van 6 uur en ’s nachts 3 van 4 uur. Dit betekent dat je ieder etmaal 3 keer
op staat en ook 3 keer naar bed gaat. We sliepen in houten kooien, twee boven elkaar, in
het vooronder, ook wel Foxhole genaamd. In ieder bed waren twee houten plankjes om te
voorkomen dat je eruit valt. We werden dus iedere nacht gewekt. Vaak zat ik nog midden
in een droom en het leuke was dat ik me die dromen dan ook kon herinneren.
We voeren 24 uur aan een stuk door. Vooral het zeilen ’s nachts maakte een grote indruk.
De maanverlichte zee, het witte schuim waar het schip doorheen raast, het was prachtig.
Ook ontstonden er hele mooie gesprekken met degenen met wie ik wacht liep. Hoewel je
elkaar niet kent vertel je elkaar over je leven. Daardoor ontstaat er een bijzondere band
met elkaar.

Overdag krijgen we les: de zeil manoeuvres zoals het kruisen, de namen en plaatsen van
de zeilen en lijnen en wat te doen bij brand en bij man over boord. Nu was het vaak
moeilijk om te begrijpen wat er bedoeld werd. De voertaal engels versta ik wel, maar de
termen niet en door het franse accent wordt het nog lastiger. Gelukkig is de bemanning
geduldig en bereid om het telkens weer uit te leggen. Hier volgen een paar commando’s:
Ready to go about: klaar om te wenden, met het antwoord : ready on the bow enz..
Helm a lee: Ree
Let go and hawl: laat gaan en halen
Make fast: vast maken (een rare mengeling van Engels en Hollands )
Take out the slack: haal de speling uit de lijnen.

Het schip heeft 12 zeilen en meer dan 100 lijnen die allemaal een aparte naam hebben.
Het duurt wel even voordat je die allemaal kent en weet waar ze zitten.
De reis naar Stavanger in Noorwegen verliep voorspoedig. Door steeds meer zeilen te
strijken vermindert de snelheid. Dan laat de kapitein het anker vallen, de boot keert en
komt zachtjes aan op de kade. We hadden hiervoor geen sleper nodig, een stukje ware
zeemanskunst. Na 5 dagen op zee is het heerlijk om weer aan land te gaan. De kapitein
schenkt een borrel (echte eco-rum) en wij mogen van boord. Fijn om te douchen en kleren
te wassen. Heerlijke wandelingen gemaakt o.a. naar de Preikestolen, een klif die 600
meter loodrecht uit het fjord oprijst.
Het schip is in de haven een bezienswaardigheid. Er komen allerlei mensen op af die
foto’s maken en vragen stellen. De T.H. is ook een ambassadeursschip van de Fair Trade
organisatie.
Naar Zuid Engeland en via Frankrijk naar Portugal.
Op vrijdag 17 oktober verlieten
we Stavanger en kwamen al
gauw op een woeste zee
terecht.
Die werd veroorzaakt door het
staartje van de orkaan
Gonzales. (Je weet wel van
Speedy...) Het schip bonkte zo
dat het leek alsof we door een
veld drijvende boomstammen
voeren.
Ik heb me toen zo beroerd
gevoeld dat ik me afvroeg
waarom ik dit toch wilde.
Ik was moe van de zeeziekte,
nat en daardoor ook koud. Als
je zeeziek bent heb je geen
trek in eten of drinken. Toch
moet je eten en drinken anders wordt je veel te zwak en droog je uit. Bij mij was dat ook
twee keer bijna het geval en kreeg ik een speciaal poedertje met zouten en mineralen. Als
je zeeziek was kreeg je het volgende te horen: You must eat, or you will die and when you
die you can not work, so eat. Dat deed ik dus maar tegen heug en meug. Maar zoals
voorspeld tijdens de derde dag ging het over. Tijdens deze storm droomde ik dat ik het niet
meer zag zitten en in een muur van golven wilde duiken. Ik nam afscheid van mijn moeder
maar... dook toch maar niet.
Maar ook dat ging weer voorbij. Toen ik lekker geslapen had en het eten binnen bleef
voelde ik me gelijk een heel stuk beter.
Onderweg langs de Schotse kust kwamen we veel vogels tegen zoals de grote Jan van
Gent en het kleine Alkje . ‘s Nachts zwom er een groep dolfijnen met ons mee.
Het ‘s nachts varen is een hele aparte ervaring. Het lijkt wel alsof het schip 3 keer zo snel
vaart als overdag. Om je heen zijn er alleen lichtjes als herkenningspunten. Vaak zijn dat
olieplatforms, maar die liggen stil en zijn dus niet gevaarlijk. Andere schepen wel. Die
moeten dus goed in de gaten gehouden worden door de boegwacht of op het

computerscherm in de kaartkamer. Daar zijn via het programma AIS alle schepen te zien
met belangrijke gegevens zoals koers, en snelheid. Een enkele keer wordt er via de
marifoon contact gelegd om aanvaring te voorkomen. Omdat wij alleen op het zeil varen
wijken zij uit.
De andere bemanningsleden moet je ‘s nachts herkennen aan hun silhouet. Het wordt pas
echt spannend als er ’s nachts zeilmanoeuvres moeten plaats vinden en je op de tast de
juiste lijnen moet vinden. Dan klinkt er de kreet en rep je je naar de lijnen. Vaak moet je er
met 4 man/vrouw aan hangen om ze vast te zetten. Toen er ook nog een badkuip water
over ons heen kwam moest ik wel lachen om deze bizarre situatie.
Na een week dag en nacht zeilen en twee stormen kwamen we in Brixham aan. Zacht
glooiende heuvels, rode rotsen en ruime baaien. Dit deel van Engeland wordt vanwege het
zachte klimaat ook wel de Britse Riviera genoemd. Iedereen was blij dat we weer in een
veilige haven waren. Door de speakers klonk The Wild Rover en dat werd van harte
meegebruld. We hingen onze natte kleding en beddengoed te drogen en togen naar de
kroeg om te eten en te drinken.
De volgende dag ging ik er
vroeg op uit om “ de hond uit te
laten”. Als je zolang op zee
bent geweest wil je de benen
wel strekken. In Engeland zijn
er ontzettend veel prachtige
wandelpaden. Vooral het
Coastpath is bijzonder fraai.
Het voert je met klimmen en
dalen door prachtige bossen
en langs wonderschone
baaien.Tijdens deze
wandelingen gingen ook mijn
gedachten aan de loop. Dat
gebeurde ook al op zee,
starend naar de golven. Mijn
hele leven kwam aan me
voorbij. Ik kreeg meer inzicht in
de moeilijke tijden die ik heb meegemaakt. Ik werd dankbaar voor alle goeds wat ik van
mijn ouders heb mee gekregen. Door het varen en wandelen groeide ik als persoon, werd
ik een beter mens.
Na een week aan wal kregen we weer zin om te gaan varen. Op de kaart lijkt de oversteek
van Brixham naar Douarnenez een kippeneindje. Maar we hadden wind tegen dus
moesten we kruisen door het Kanaal. Het zeemansgezegde luidt: kruisen betekent 2 x de
afstand, 3 x de tijd en 4 x de honger. Gelukkig kregen van onze kok heerlijk biologisch
eten. Het laatste stuk hadden we de wind mee. Dat voer heel prettig, maar betekende wel
aanleggen aan lager wal.
Nu is de haven van Douarnenez afgesloten met een dam en in die dam zit een smalle
sluis waar wij doorheen moesten. Er kwam een sleepboot met drie motorbootjes aan die
ons daardoor heen moest loodsen. De franse sleper sprak geen engels en had hele eigen
opvattingen over hoe deze klus te klaren. Onze kapitein sprak nauwelijks frans en wilde
het uiteraard op zijn manier doen. De sleepboot ging aan ons schip hangen om de vaart

eruit te halen. De motorbootjes moesten het schip in de juiste koers houden. Dit ging niet
goed en de kapitein riep STOP. De Fransen waren eigenwijs en gingen door. Toen riep de
kapitein; ” STOP MEANS STOP IN ALL LANGUAGES”. Pas toen luisterden de Fransen.
Het bleek dat de motorbootjes niet duwden, maar trokken en dat wist de kapitein niet. Op
de dam stonden een grote groep belangstellenden, vrienden en journalisten met
fototoestel en filmcamera’s. De dam met de sluis kwam snel dichterbij. De sleepboot
ramde een dukdalf, daardoor raakte ons schip uit koers en schampte de sluiswand. We
hoorden een knal en gekraak en toen waren we erdoor heen. We zijn door het oog van de
naald gegaan. Aanleggen aan lager wal met een zeilschip zonder motor is een hels
karwei. Arjen onze kapitein heeft dat geweldig gedaan.
Douarnenez is een oude haven met veel historische schepen. Vroeger werd hier veel op
sardines gevist. De Fransen zijn heel enthousiast dat er weer een historisch zeilschip
zoals de Tres Hombres in hun haven ligt. Bij de haven ligt een kroeg die de komende
dagen onze huiskamer wordt. We kunnen daar lekker bij de kachel zitten en we mogen er
onze zelf bereidde maaltijden opeten. Ik haal regelmatig mijn accordeon te voorschijn en
dan wordt er uit volle borst meegezongen. Dit levert mij de bijnaam JAPAPA op. Als die
geroepen wordt betekent het dat ze willen dat ik ga spelen. We hebben ook een piano
mee genomen. Die wordt uit het ruim getakeld en naar de kroeg gereden, waar kapitein
Arjen met zijn boogy-woogy de hele tent op zijn kop zet.Mijn reis nadert zijn einde. Ik heb
heel veel losgelaten en mijn innerlijke rust gevonden. Na een paar dagen kijk ik al weer uit
naar de laatste etappe naar Lissabon. Greetje mijn vrouw komt daarheen, zodat we nog
een paar dagen samen zijn. Helaas staat er te veel wind zodat we niet kunnen uitvaren. Ik
heb mijn vliegreis naar huis al geboekt en de tijd begint te dringen. Telkens weer wordt de
afvaart uitgesteld. Dit is voor mij ook een lastige les in loslaten en accepteren. Eigenlijk
moet je als je op een zeilschip zonder motor vaart iedere planning loslaten. Je bent
volledig afhankelijk van de wind en die is veranderlijk en moeilijk te voorspellen.
Uiteindelijk varen we 9 dagen voor mijn terugvlucht af.De dagen samen in Lissabon kan ik
wel vergeten. Het wordt nog spannend of ik mijn vlucht ga halen.Eerst gaat het
voorspoedig want we vliegen langs de Golf van Biskaije. Dan valt de wind weg en
daarmee ook de vaart. We dobberen en dat is eigenlijk na al dat ruige weer ook wel
prettig. Ik geef me er maar aan over. Het is wel lastig dat er op zee geen internet is en ik
Greetje dus niet kan bereiken. Uiteindelijk mag ik haar bellen met de sateliettelefoon. Het
komt erop neer dat ik bij aankomst meteen met de trein door moet naar het vliegveld. Het
is niet anders. Uiteindelijk komen we op zondagochtend aan in Setubal, een vissershaven
40 kilometer van Lissabon. Ik neem in tranen afscheid van mijn maten. Greetjes telefoon
doet het niet in het buitenland dus kan ik haar niet meer bereiken. Uiteindelijk treffen we
elkaar op het vliegveld een uur voor vertrek. Wat is het fijn om elkaar weer in de armen te
sluiten. Dezelfde avond zit ik weer thuis op de bank. De overgang is wel heel groot. We
besluiten om nog een paar dagen in Nederland samen vakantie te houden. Dat is heel
fijn.Mijn reis zit erop. Ik heb heel veel los kunnen laten. Het heeft mij veel meer gebracht
dan ik gehoopt had. Ik heb afgezien en genoten en ik heb dit nooit willen missen.
Herman Koopman

Nieuwjaarsreceptie
Ook dit jaar bent u van harte uitgenodigd om tijdens de nieuwjaarsborrel in ons
clubhuis De Aak in De Haukes te proosten op 2015 en te genieten van heerlijke
oliebollen!
De nieuwjaarsborrel is op zondag 11 januari 2015. U bent welkom tussen 15.00 en 17.00 uur.

De verbouwing van het Dijkmagazijn in volle gang is
Tientallen zware emmers puin trap op en trap af zijn getild
Hetzelfde in omgekeerde volgorde gebeurd met de 10 kg zware metselblokken
Ik niet precies weet of ik met metselblokken het juiste woord gebruik
We vanaf voorjaar 2015 kunnen beschikken over luxe douches
Er dan ook een water aftappunt aan de Postbootsteiger komt
Diep stekende boten niet meer komen vast te zitten bij de huidige waterkraan
Er bij de vereniging nog meer plannen op stapel staan
Hopelijk er met Pinksteren ook weer een Pinkstertocht komt
Er in elk geval al drie deelnemers zullen zijn.
Onze Commissaris Wedstrijden de krant heeft gehaald, compleet met foto
Op 19 augustus 2015 er weer Sail Amsterdam is en…..
Er in 2017 er weer een Sail Den Helder op stapel staat
Op dit moment er druk gewerkt wordt om boten weer vaarklaar te maken
We uiteraard weer hopen op een mooi watersportseizoen 2015
We rekenen op veel bezoekers tijdens onze Nieuwjaars bijeenkomst
We alle leden en donateurs heel fijne Kerstdagen, een goed Oudjaar en een Gelukkig
Nieuwjaar toewensen.
We elkaar binnenkort weer op de haven zien en…..voorzichtig met vuurwerk!

Overpeinzingen van onze WVA-filosoof
Regelmatig krijg ik opmerkingen als: “Ja, jij werk niet meer, dus dit is een mooi klusje voor
jou”. Inderdaad werk ik niet meer, althans ik doe geen betaald werk meer. Mensen in de
zelfde situatie als ik zullen dit ogenblikkelijk herkennen. Ik werk me “te pletter”. Wat een
uitdrukking eigenlijk! Even voor alle duidelijkheid; ik heb mijzelf destijds hier voor als
vrijwilliger aangemeld! Als ik dit stukje schrijf heb ik net een paar telefoontjes gedaan om
klusjes af te spreken voor een plaatselijke vrijwilligersorganisatie en om af te spreken om
bij een 93-jarige kennis langs te gaan in een verzorgingstehuis. Klusjes in de trant van
zwanenhals ontstoppen, filter van een wasdroger schoon maken, strip van een
koelkastdeur opnieuw monteren, nieuwe deurkruk aan een toiletdeur zetten, krakende
keukenkraan ontkalken, gazon maaien en fuchsia’s kortwieken. Moet ik nog even
doorgaan? Leuk werk hoor, daar niet van en na afloop altijd even koffie drinken en de
plaatselijke roddels doornemen. Ken je die en is dat familie van….., en… pluk zelf maar
wat appels van de boom om moes van te maken! Ook ga ik een middag in de maand naar
de De Groene Schakel een opvang voor licht dementerenden.
De gasten/clienten mogen hun defecte apparaten meenemen. Het geeft een goed gevoel
als dan de waterkoker en het strijkijzer het weer doet. Maar de 35 jaar oude transistorradio
moet u maar weg gooien en met de stofzuiger uit het jaar kreuk waarvan het snoer niet
meer automatisch oprolt, kan ik ook niet veel meer. Wat te denken van een kaal peertje
wat al 4 jaar in de badkamer hangt zonder kapje. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Oh ja,
zo meteen nog een het tuintje van mijn 78-jarige achterbuurvrouw schoffelen. Volgend jaar
zal ongetwijfeld niet beter worden met de vraag naar zorg/hulp. Als het tegen zit moet de
atletiekclub waar ik lid van ben zelf de (gemeente) velden gaan maaien, sloten baggeren,
windsingels snoeien enz. Hier zit ik wel eens over te filosoferen. De mensen die geen
betaald werk meer doen worden dus meestal het eerste benaderd en dit is heel
begrijpelijk.
Genoeg gezeurd! De boot is uit het water, maar je blijft er wel de hele winter mee bezig.
Meestal veel werk, wordt niet betaald, dus kost alleen maar, maar wel leuk! Hoe zal het
straks gaan? Moeten we zelf de haven uitbaggeren? Hopelijk krijgen we dan de
werktuigen te leen en hoeven niet met een “baggerbeugel” aan de gang. Hier zullen we
dan ook – niet meer werkende – vrijwilligers voor nodig hebben. Zullen we vast een paar
weken inplannen en weekenden voor de nog wel werkenden onder ons?
Even wat anders, hoe zal Herman Koopmans het maken als matroos op de “Tres
Hombres”, volgens mij is hij nu – zonder motor - , dus alleen zeilend onderweg naar
Portugal. Hij heeft ons een mooi verhaal voor het clubblad beloofd.
Prijswinnaars van de vorige preekstoel: De redactie filosofeert nog over een ludieke prijs,
het idee is er al, nu de uitvoering nog.
Oh ja, tot nu toe zijn er even veel reacties als op de allereerste preekstoel. Dit belooft
wat !!
Zo, voor deze keer ben ik uitgefilosofeert.

Agenda 2015
11 januari

Nieuwjaarsreceptie

27 februari

Lezing Sentec Software

27 april (maandag)

Koningrace(WVA)

28 april

1e dinsdagavondwedstrijd

14 mei (hemelvaartdag)

Pettermerton (HWN)

6-7 juni

Ver. Sloepzeilen (MVW)

nnb

WVA 50 Jaar( incl. 4 havenwedstrijd)

19-20 juni (vrijdag-zaterdag)

Zeilen voor mensen met beperking

27-28 juni

Combi: Open clubkampioenschappen MWV
Open clubkampioenschappen open klasse WVA
(organisatie MWV)

27-28 juni

Open kampioenschappen Kajuitklasse (Marsdiep)
(organisatie WVA)

nnb

Scharrenrace (WVA)

21-22 augustus (vrijdag-zaterdag)

24 uurs race (Ned. Ver. Kustzeilers) 2015

29-30 augustus

MVW/WVA burg. Post Bokaal (organisatie MWV)

5-6 september

Sluitingswedstrijden Marsdiep (MWV)

12 september

Dorus Rijkerstocht KMJC

20 september

Palingrace (WVA)

26 september

Rondje BOL ( HWN)

3 oktober

Westwadrace (KMJC/WVA)

Te Koop
ALUMAAT Weekendzeiler, in perfecte conditie
Uniek zeiljacht, een van de eerste aluminium zeiljachten van de werf Royal Huisman, knikspant 8.40 x
2.40 m. Diepgang 1.33 m. staat ook met foto in het jubileum boek van de Royal Huisman werf, 125 Jaar
Huisman.
Ontwerp: E.G. Van der Stadt
Boot is gebouwd in 1966 en heeft 4 jaar geleden een grote refit gehad, zeer complete boot
- gehele elektrische systeem is vernieuwd en aan de huidige norm aangepast
- 2 accu's
- alle lampen led (warm licht)
- nieuwe giek, Neut, met daarin een automatisch reef systeem
vanuit de kuip te bedienen
- nieuwe zeilen, grootzeil en Genua, oude zeilen zijn ook als
reserve nog aanwezig.
- originele spinaker
- alle vallen zijn vernieuwd
- rolfok
- life lines
- zeilhandelingen zijn vanuit de kuip te bedienen
- nieuw keukenblad + nieuwe voetpomp
- GPS kaartplotter, Eagle
- nieuwe marifoon
- autohelm
- log
- dieptemeter
- repeater
- lichtgewicht anker
- watertank
- dieseltank
- Yanmar diesel 9pk, topsnelheid 6.5 knopen, kruissnelheid 5.2
knopen
- toilet
Voor meer informatie:
Anja Eriks en Hans Kleinsman 0224 571570 Mobiel
0642287022

______________________________
Te Koop
Kok Kruiser AK 9.50.
Vraagprijs 14.000 Euro
Hier wat gegevens van de boot.
Bouwjaar is 1976 Bij de Kok werf in Tynaarloo.
Lang 9.50 : Breed : 3.25 : Diepgang 0.85 : Doorvaarthoogte 2.35.
Motor : Mercedes OM 636 ( 180 D )
Romp: Staal : Type Knikspant.
Water tank : 250 L RVS : brandstof tank 150 L.
Accu’s : 1x 68 Ah : 1x 120 Ah. : 2x Hoofd schakelaar.

Reling rondom : bolders RVS : 2 brandblussers (vloeistof).
2 x Gasbun op het zwemplateau, met twee grote flessen.
Vier pits kook stel : Koelbox 40 L ( Gas en 12 & 220 V )
Slaapplaatsen 5 .
Vaste dieptemeter Digitaal. GPS en Marifoon in overleg.
Mooie ruime kruiser met waaiersteven, en goede
vaareigenschappen.
In goede staat van onderhoud.
De boot staat op de kant. Opslag betaald. Anode’s vernieuwd. Anti fouling aangebracht.
Heeft u interesse Bel 0227 822872 Of maak een afspraak:.
N.J.Straathof
Kon Wihelminalaan 15
1777AR Hippolytushoef

_____________________________
Te Koop
Dehler Optima 92
Comfortabel schip met goede zeileigenschappen, netjes onderhouden en in goede conditie.
Bouwjaar 1976, polyester lengte 920, breedte 300 en diepgang 155 cm, gewicht 3900 kg
ballast 1500 kg, doorvaarthoogte 12.80 mtr rondspant, vinkiel, doorgestoken roer.
2 cilinder Volvo Penta motor MD 6A 2 cyl. 10 pk diesel inboard saildrive, gereviseerd in 1999, met 2
blads schroef, max snelheid 7 kn., verbruik 2 ltr per uur, de motor met nieuw
uitlaatstuk en nieuwe waterpomp en nieuwe wierpot 2014. btw is betaald,
Z.g.a n zeilgarderobe, grootzeil, genua, fok, stormfok en Bolle Truus, Furlex reef S100, Mast 2
grote en 6 kleine lieren, 2 spinakerbomen. De mast is te
strijken met de spinakerbomen en de boot is ook te kranen met staande
mast door 2 staalkabels te bevestigen.
Compleet met marifoon 2x plus handheld, dieptemeter, plotter, acculader, 3 accus, kompas,
gps, sumlog, dieptemeter, windmeter en kaartplotter,
radarreflector, windmeter, radio, en diversen. Lenspomp, ankers en stootwillen, lijnen en buiskap.
Stuurwiel hydraulisch, 4 perspex ramen incl. 4 losse nieuwe ramen,
Teak interieur, blauw velours bekleding, 2 hutten, 6 slaapplaatsen, stahoogte 2 mtr, pomptoilet,
2 pits gasstel, koelbox, 2 zwemvesten.
Voor informatie: Jarig Schiphof, Wieringerwerf, 0227-666033

