VAN DE REDACTIE
_____________________________________________________________
Jaargang 38
Redactie:

No.2
Cees Dubbeld

Sjoerd van der Werf

Mei 2015
Hans Zijm

Hi, lezers van dit jubileumnummer van het clubblad. Ditmaal niet uitsluitend voor leden van
de WVA maar vooral ook bezoekers van ons jubileumfeest. Al lezende krijgt u een indruk
van het reilen en zeilen van de vereniging; de veelheid van activiteiten; opleidingen en
wedstrijden. En vooral ook de gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer binnen de club.
In deze clubkrant gewoon de normale mededelingen, verslagen van aktiviteiten en het
gebruikelijke interview. De notulen van de afgelopen ledenvergadering staan er nog niet in;
dat komt in het volgende clubblad. Cees is degene die nogal wat teksten en artikelen
produceert, maar ditmaal staat er ook een extra artikel in dat over Cees gaat!
Uit de krantenknipsel-archieven heb ik een paar foto's en krantenartikelen opgediept en in
deze krant verwerkt. Leuk om terug te lezen en zien wat er in onze roemruchte historie
zoal heeft plaatsgevonden. Natuurlijk liggen deze knipsel-plakboeken tijdens het
jubileumweekend ter inzage in het clubhuis. Dat zal genoeg herinneringen naar boven
brengen; namen van markante personen; evenementen als diverse grote zeilwedstrijden;
werkzaamheden als de bouw van het clubhuis of de starttoren, en nog veel meer. Kortom;
gespreksstof zal het zeker opleveren.
Veel leesplezier en tot ziens op de haven,
Hans Zijm

_____________________________________________________________
Het volgende clubblad verschijnt medio augustus 2015.
Kopij graag inleveren vóór 1 augustus.
______________________________________________________________________________

Vanuit de 50-jarig jubileum preekstoel
Voor u ligt de speciale editie van ons clubblad, en wel de jubileumuitgave vanwege het 50jarig bestaan van onze vereniging. Een halve eeuw clubhistorie is inmiddels geschreven.
Het begon allemaal op vrijdag 16 april 1965. Toen kwamen een twaalftal beoefenaars van
de watersport uit Wieringen en Wieringermeer bijeen in paviljoen Lutjestrand om te komen
tot de oprichting van een watersportvereniging voor het Amstelmeer. Het laagdrempelig
karakter was toentertijd een van de pijlers. Nu 50 jaar later is dit nog altijd het geval.
Watersportvereniging Amstelmeer kenmerkt zich ook door de diversiteit voor zowel de
zeilsporters als de motorboten.
Jong en oud kunnen binnen onze vereniging hun hobby uitoefenen. Hiervan wordt
dankbaar gebruik gemaakt. Zo worden de cursussen enthousiast gevolgd, waaronder de
jeugdopleidingen en de vaarbewijzen. Heden ten dagen slagen we er nog altijd in om met
de onvermoeibare inzet van vrijwilligers het reilen en zeilen van WVA voor te zetten.
Om ons jubileum feestelijk te huldigen is er een weekend georganiseerd door de
feestcommissie. Het volledige programma voor zaterdag 13 juni en zondag 14 juni vindt u
verderop in dit blad. We hopen dat het weekend een hoogtepunt wordt waarin oude en
nieuwe gedienden herinneringen ophalen met als gemene deler de liefde voor de
watersport.
Ik hoop u te treffen bij een van de activiteiten van WVA. Misschien tijdens dit feestweekend
en anders wellicht tijdens bijvoorbeeld de dinsdagavondwedstrijden. Iedereen is dan
welkom voor een zeilmoment.
Er is geen heden zonder verleden. Daarom wil ik slot iedereen van harte bedanken voor
hun tomeloze inzet. Dit heeft ons gebracht tot waar we nu zijn. Hopelijk mogen we ook in
de toekomst een beroep doen op uw vrijwillige ijver, zodat de volgende generaties over 50
jaar een nieuwe mijlpaal kunnen vieren.
Ik wens u allen een heugelijk weekend toe.
Met vriendelijke groet,
Peter Oudhuis
Voorzitter WVAmstelmeer

Uitnodiging jubileumweekend
Beste leden,
Watersport Vereniging Amstelmeer bestaat 50 jaar en hierbij nodigen wij je uit om dit met ons te
vieren tijdens het jubileumweekend 13 en 14 juni 2015. Het programma ziet er als volgt uit:
Progranmma zaterdag 13 juni
 12.00 – 16.00 uur: open dag haven en de mogelijkheid om boten te bekijken
 12.00 – 16.00 uur: kleine rondvaarten op het Amstelmeer op diverse boten
 14.00 uur: start 4 Haven wedstrijd
 ca. 15.30 uur: finish 4 Haven wedstrijd
 16.30 – 17.30 uur: prijsuitreiking 4 Haven wedstrijd
 18.00 – 20.00 uur: Oosterse maaltijd (aanmelding verplicht)
 v.a. 20.00 uur: besloten feestavond voor WVA-leden en genodigden met muziek van Rock
& Lol
Programma zondag 14 juni
 12.00 – 16.00 uur: open dag haven en de mogelijkheid om boten te bekijken
 12.00 – 16.00 uur: kleine rondvaarten op het Amstelmeer op diverse boten
 12.00 – 16.00 uur: braderie
 12.00 – 16.00 uur: wateractiviteiten voor de jeugd
 14.00 uur: start zeilwedstrijd jeugd
 15.00 – 16.00 uur: prijsuitreiking zeilwedstrijd jeugd
Aanmelding Oosterse maaltijd
Voorafgaand aan de feestavond op zaterdagavond wordt er van 18.00 tot 20.00 uur een Oosterse
maaltijd aangeboden voor € 10,- per persoon (kinderen t/m 10 jaar € 5,- p.p.). Gedurende het
weekend en de feestavond zijn drankjes te koop (hiervoor zijn ter plaatse consumptiemuntjes te
koop).
In verband met de inkoop van de catering is aanmelding voor de maaltijd verplicht. Je kunt je
aanmelden per mail aan wvamstelmeer50jaar@gmail.com onder vermelding van jouw naam,
lidnummer en met hoeveel personen (evt. aantal kinderen t/m 10 jaar) je wilt deelnemen aan de
maaltijd. Opgave voor 1 juni a.s. Het totaalbedrag graag overmaken op rek.nr. NL41 RABO
03703.31.834 t.n.v. W.V. Amstelmeer o.v.v. Maaltijd jubileum, naam en lidnummer.
Jubileumshirt
Speciaal ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum is er een mooi
geborduurd poloshirt voor Watersport Vereniging Amstelmeer gemaakt. Dit
poloshirt kost € 25,- per stuk en een exemplaar hiervan kan bekeken
worden in het clubhuis. Je kunt dit jubileumshirt bestellen door een mail te
sturen aan wvamstelmeer50jaar@gmail.com onder vermelding van naam,
lidnummer, maat (dames/heren S, M, L, XL, XXL en heren ook XXXL) en
aantal (uitgesplitst naar maat) of door de bestellijst in het clubhuis en op de
website in te vullen. Je kunt je bestelling tijdens het
jubileumweekend in het clubhuis ophalen.
Het is ook mogelijk om je eigen bootnaam extra op het shirt te laten
drukken. De prijs van het shirt wordt dan € 35,- per stuk. Als je dit wilt, geef
de bootnaam dan op bij je bestelling.
( NB; voor een "papieren" bestelling vindt u achterin dit clubblad een formulier welke u
ingevuld kunt opsturen naar de secretaris)

Hulp gevraagd
Voor, tijdens en na het jubileumweekend is er veel te doen om het jubileum tot een geslaagd
evenement te maken. En daarbij geldt: vele handen maken licht werk.
We zullen dan ook de leden vragen te helpen bij het op- en afbouwen, begeleiden van activiteiten,
bemannen van de kantine, schoonmaak, etc. Mocht u dit weekend en/of de avond ervoor/erna
verhinderd zijn, laat dit dan per mail weten aan wvamstelmeer50jaar@gmail.com. Dit voorkomt dat
u wordt ingedeeld terwijl u niet aanwezig kunt zijn.
Wij verheugen ons erop met iedereen te genieten van een mooi jubileumweekend.
Tot ziens op de haven!

Met vriendelijke groet,
De Jubileumcommissie
Watersport Vereniging Amstelmeer

Fotowedstrijd
De Jubileumcommissie nodigt u uit mee te doen met de
fotowedstrijd met als thema het jubileum van de WVA.
Er is uiteraard een mooie prijs te winnen
Foto's kunnen tot 21 juni 2015 ingestuurd worden naar
wvamstelmeer50jaar@gmail.com o.v.v. naam en
telefoonnummer.

Lintjesregen 2015:
Cees Dubbeld gedecoreerd als lid in de Orde van Oranje-Nassau
200 Jaar geleden is het dat Koning Willem I twee staatsorden instelde; de Militaire Willemsorde en
de Orde van de Nederlandse leeuw. Destijds bedoeld voor personen die op het slagveld moed
hadden getoond of zich anderszins voor het pas ontstane Koninkrijk der Nederlanden verdienstelijk
hadden gemaakt. In 1892 kwam daar de derde staatsorde bij; de Orde van Oranje-Nassau.
Medio 2014 werd gevraagd of er vanuit het bestuur van de WVA een aanbevelingsbrief kon
worden geschreven over Cees Dubbeld om hem in aanmerking te laten komen voor de
onderscheiding lid in de Orde van Oranje –Nassau. Cees werd hiervoor voorgedragen door zijn
buren, in verband met zijn vele vrijwilligerswerk voor diverse organisaties. Daar heeft de WVA
gehoor aan gegeven. Cees heeft een behoorlijke staat van dienst binnen de WVA en andere
organisaties, zoals bleek op de 24e april jongstleden.
Cees werd de 24e april
onder het mom van
‘een reünie’ naar het
voormalige
gemeentehuis te
Tuitjenhorn gelokt.
Cees vond de
aanvangstijd -start
reünie 09.30 uur- wel
wat aan de vroege
kant, maar gezien het
in de tuinderswereld
dan schafttijd is, was
het in Cees zijn
beleving niet zo’n rare
tijd.
De WVA werd die dag vertegenwoordigd door voorzitter Peter Oudhuis en commissaris
opleidingen Hannie Meskers-Warmerdam. Ook ons is het gelukt om de totale geheimhouding
intact te houden.
Cees was zichtbaar verrast. Diverse keren kregen degenen die in het complot zaten te horen:
‘jullie zijn een stelletje….’
Burgemeester Marjan van Kampen stond tijdens haar toespraak uitgebreid bij eenieder stil.
Na de lintjesregen, de groepsfoto en de borrel in het voormalig gemeentehuis kreeg Cees nog
meer te verduren: als afsluiting van deze dag werd geopperd om even te gaan lunchen met de
naaste familieleden en partner ergens in Schagen. Blijkt het ‘Oude Slot’ toch open te zijn! Daar
binnen gekomen wachtte Cees nog een verrassing: diverse genodigden waaronder familieleden,
buren, vrienden, leden van de verschillende verenigingen en organisaties, deelden met de
gedecoreerde de lunch én tot slot werd er uitbundig getoast op Cees.
Cees, van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding. Wij hopen dat je je als
vrijwilliger nog lang wilt blijven inzetten voor de Watersport Vereniging Amstelmeer.

Verslag cursus Rescuevaren
Zaterdag 25 april 2015: ‘Opfriscursus Rescue Varen’ WVA.
Cursusleiders:
Jan Boersma en Hans Boersen
Aantal deelnemers: 9
‘Slachtoffer’:
Jacco Verschoor
09.00 Uur was de aftrap in het clubhuis. De dag was zeer goed voorbereid. Er werd weinig tot niets
aan toeval overgelaten.
Zaterdag 11 april hebben Jan en Hans een ochtend bij de KNRM doorgebracht. Veel informatie en
documentatie hebben zij de 25e april over kunnen dragen op de deelnemers.
Zo is onder andere een reddingvest opgeblazen om te laten zien hoe een dergelijk vest werkt,
vuurwerk bekeken, de werking van een EPIRB uitgelegd, maar ook conform de laatste stand der
techniek een laser flair gedemonstreerd. Onderkoeling en pacing kwamen aan de orde. Uitleg van
bediening boot en motor.
Theorie momenten werden omgezet in praktijkoefeningen waaronder: boothandeling
manoeuvreren, aan- en afmeren, bochten draaien, aan- en afmeren in een box. Boot gevoel
krijgen: versnellen, snelle bocht maken, direct stoppen.

Jacco Verschoor was ‘vrijwillig’ slachtoffer. Hij heeft, als drenkeling, diverse malen ‘de dompel
methode’ aan den lijve mogen ondervinden.
De kantine commissie kreeg een 10+! Zij hadden tijdens, de door de deelnemers zelf
meegenomen lunch, gezorgd voor een warme hap.
De evaluatie van die dag heeft diverse aandachtspunten opgeleverd voor rescue vaarders en
commissariaten waaraan gewerkt gaat worden.
Jan en Hans; dank jullie wel voor jullie inzet en verzorgen van deze dag.

Opleidingen jeugdzeilen van start
Omslaan Zwembad
19 April jongstleden hebben de jeugdzeilers eerste jaar kennis kunnen maken met hun les boot
tijdens het omslaan met de Optimist in het zwembad Den Krieck te Breezand. Hierbij werden ook
de nieuwe reddingsvesten getest. Wederom werd ervaren dat een optimist onmogelijk kan zinken
en dat het lastig is om te zwemmen met een reddingsvest aan. Het omhooghalen van de
omgeslagen optimist vergt veel kracht! Het team Jeugdzeilen 1 heeft er vanaf vrijdagavond 15 mei
aanstaande weer zin in om de jeugd de beginselen van het zeilen bij te brengen.

1e lessen Jeugdzeilen 1 & 2
Die eerste lessen hebben inmiddels ook plaatsgevonden. Het enthousiasme spetterde er vanaf!
Na de instructie op het droge over het optuigen van de boot werd er direct gevaren. Mogelijk

groeit er uit deze groep beginners een aantal zeilers die in de toekomst het voortbestaan
van de vereniging veilig zal stellen!

Werkdag 4 april
Onderstaande foto zegt genoeg: er is weer veel werk verzet; Centauers opgetuigd;
wedstrijdboeien gelegd en nog veel meer karweitjes geklaard. We zijn klaar voor het
seizoen!

Koningsrace 2015
Maandag 27 april is het watersportseizoen geopend met de Koningsrace. De Koningsrace is onder
fantastische omstandigheden gevaren. Waren de vooruitzichten voor maandag ronduit slecht, de
waarheid was anders. Een zonnige dag met een mooie wind, kracht 4, uit het noorden. De
noordenwind zorgde ervoor dat er een baan gevaren kon worden met 2 kruisrakken er in.
Voor de wedstrijd hadden totaal 11 boten ingeschreven, verdeeld over 9 in de kajuitklasse en 2 in
de open klasse. De beide klassen waren samengevoegd in 1 start. Van de 11 ingeschreven boten
verschenen er 10 daadwerkelijk aan de start. De bemanning van de Froufrou was vanuit Den
Helder naar het Amstelmeer gekomen, maar waren vergeten om de zeilen mee te nemen. Ze
kwamen daar op het Amstelmeer pas achter. De overige boten gingen wel van start, maar 1 boot
gaf vroegtijdig op.
Na ongeveer anderhalf uur zeilen werden de boten gefinisht. De uitlag was na de SW berekening
als volgt:
Kajuitklasse:
Open klasse:
1 Michiel Lok
6 Peter Engel
1 Peter Verschoor
2 Ruud Bekema
7 Hans Boersen
2 Peter Glim
3 Cees Boersen
8 A. Kroon (DNF)
4 Andele de Zwart
5 Jaap Wognum

Excursies naar natuurgebied de Kreupel

Beste zeilende natuurliefhebber,
De komende maanden organiseert FOGOL een aantal vogelexcursies naar vogeleiland de
Kreupel in het IJsselmeer nabij Medemblik. De Kreupel is een indrukwekkend vogelgebied en
alleen per boot bereikbaar. Elke maand is weer anders en daarom heeft elke excursie een ander
thema, met een interessante lezing aan boord:
14 juni
4 juli
8 & 29 aug
15 augustus

11:00u
12:00u
17:30u
17:30u

Voor vrijgezelle 'natuurliefhebbers'
Zeilen naar de grootste visdiefkolonie van Europa
Zeilen naar de grootste zwarte stern slaapplaats van Europa
Voor vrijgezelle 'natuurliefhebbers'

Het hele programma is ook te bekijken op www.fogol.nl.
De excursies worden met name duurzaam ondernomen, zeilend leggen we de route af en het eten
aan boord is biologisch.
Als u nog vragen heeft dan hoor ik het graag.
Vriendelijke groet,
Debby Doodeman
06-30021816

Interview
Deze keer een interview met iemand die al 12 jaar geen boot meer heeft maar een caravanner is
geworden. Toch altijd nog lid van de WVA en zeer geïnteresseerd in het wel en wee op de haven.
Hoe dit is gekomen leest u straks in het onderstaande verhaal. Nadat
ik een aantal mensen voor een interview had benaderd bleken deze
leden al in het verre verleden aan de beurt geweest te zijn.
Jeetje, doe ik het al zo lang? Maar na een telefoontje met Peter
Jansen van Jorksveld, want dit is zijn officiële achternaam ging ik op
een avond naar de Plevierstraat in Schagen met het idee in mijn
achterhoofd dat het wel eens een latertje kon worden. We hebben
samen zo’n lang watersport verleden! Aangekomen werd al gauw de
koffie met stroopwafel geserveerd en kwamen de foto’s op tafel met de
mededeling: “Zoveel heb ik niet te vertellen, ik vaar al zo lang niet
meer”. We zullen zien, hieronder het verhaal.
Wie is Peter Jorksveld?
“Ik ben op 1 maart 1946 in Alkmaar geboren en ik heb een jongere
zus, heb in Alkmaar de kleuterschool gevolgd en nog een week of zes
de lagere school bezocht, voor dat wij naar Zaandam verhuisden.
Mijn vader kon werk krijgen bij de Verkade fabriek en heeft eerst een paar jaren met de trein heen
en weer gereisd. Mijn moeder zorgde voor het gezin.
Ik was inmiddels zes jaar en heb in Zaandam de lagere school afgemaakt. Na de lagere school
ben ik naar de lagere landbouwschool in Assendelft gegaan, ik zag het boerenleven wel zitten”.
Hoe was jouw werkzame leven?
“Deze 4-jarige landbouwschool heb ik afgemaakt, inmiddels was ik zeventien jaar toen ik op de
proefboerderij van Wessanen kwam te werken. Wessanen was / is een grote fabriek van
veevoeders in de Zaanstreek. Na een jaar hier gewerkt te hebben beviel dit toch niet meer en ben
ik bij Verkade gaan werken want ik wilde vrachtwagenchauffeur worden, maar ben daar op de
heftruck begonnen. Na een half jaar op de heftruck heeft Verkade mijn rijopleiding betaald en ben
ik vijf jaar vrachtwagenchauffeur geweest. Inmiddels had ik ook Gerrie, mijn eerste vrouw, leren

kennen. Zij werkte in de kantine bij Verkade en ik kwam daar tussen de middag wel eens een
broodje eten. Na verloop van tijd beviel ook dit werk mij minder. Een broer van mijn moeder was
machinist bij de Spoorwegen en nodigde mij uit om eens een dagje mee te gaan en dit vond ik
prachtig. In 1970, inmiddels was ik 24 jaar, ging ik naar Utrecht om te solliciteren bij de
Spoorwegen. Onder voorbehoud van allerlei keuringen en testen werd ik aangenomen. Kreeg een
uitgebreide interne opleiding over regels, seinenstelsels, techniek van treinen enz. en leerde ik
rangeren met een dieselloc op het Hoogoventerrein, later rijden met goederentreinen met een
dieselloc er voor.
Na zeven jaar interne cursussen in Utrecht te hebben gevolgd mocht ik elektrische treinen met
personenvervoer besturen. Dit werk heb ik vanaf mijn 31e tot mijn 60e jaar gedaan. Daarna ging ik
met vervroegd pensioen.
In die periode is er op het persoonlijke vlak wel het een en ander gebeurd. Na 8 jaar huwelijk ben
ik gescheiden, een jaar alleen geweest, getrouwd met Mariska, die een aantal oudere WVA-leden
zich nog wel herinneren, in 1992 gescheiden, weer een jaar alleen en kreeg ik een relatie met
Jeannette waar ik tot 2004, het jaar waarin zij na een lang ziekbed overleed, mee heb samen
gewoond. Sinds die tijd woon ik alleen”.
Hoe is jouw watersportverleden?
“Als 12-jarige jongen had ik een
paar jaar een kano die ik in
Zaandam voor de deur in de Gauw
had liggen, daarna kwam er een
roeiboot met een buitenboordmotor
er achter.
In die tijd heb ik van een juwelier uit
Zaandam een 2 jaar oude
Compromis 720 kajuitzeilboot
gekocht, de boot was van bouwjaar
1973 en ik heb hier 27 jaar mee
gevaren. Deze boot heeft 5 jaar in
de verenigingshaven van de ZWVU
in Uitgeest gelegen, daarna had ik 5
jaar een ligplaats in de Buijshaven in
Enkhuizen. In 1985 kwam ik op De
Haukes.
Zeilen was eigenlijk nooit mijn
grootste hobby, ik gebruikte hem meer als varende caravan. Ik kwam wel graag op de haven
vanwege de gezelligheid, het was vroeger een grote familie. In deze periode zijn we elke zomer
wel met een heel stel boten vakantie wezen houden. Friesland, het IJsselmeer en de Randmeren.
In 2003 heb ik de boot verkocht. Wel ben ik altijd nog lid van de WVA gebleven. Jeannette vond
zeilen niet leuk en we wilden eigenlijk altijd al een caravan kopen. Dit werd een gebruikte
Caravallair. Na het overlijden van Jeannette heb ik die caravan na een aantal jaren ingeruild voor
een nieuwe. Inmiddels ga ik al weer voor het 10e jaar alleen op pad.
Ben inmiddels in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg geweest. Ik ga hem binnenkort
voor een aantal weken in Koudum aan de Fluesen neerzetten`.
Lees je het clubblad?
"Ja`, klinkt het volmondig, altijd, ik heb altijd nog belangstelling voor hetgeen er op de haven
gebeurt, ik heb een te mooie tijd gehad met alle mensen`, en Peter noemt een aantal namen van
leden en ex leden, `ik lees de verslagen, de wist je datjes en de interviews".

Heb je nog andere hobby´s?
"Ja, ik ga twee a 3 keer per week naar de sportschool, spinnen, cardio en krachtoefeningen doen,
verder wandel en fiets ik regelmatig zo´n 50 kilometer en mijn caravan is mijn grootste hobby. Ook
ga ik regelmatig, een keer of vier per jaar, mee op het binnenvaartschip van mijn neef, richting
Antwerpen, Gent, Vlissingen, Rotterdam maar ook de Rijn op. Dan doe ik aan boord allerlei
klussen. Het bulkschip is 86 meter lang en 12 meter breed. Zijn vorige schip was zelfs 115 meter
lang maar is verkocht vanwege de op handen zijnde regelgeving voor dubbelwandigheid van
schepen".
Ben je een zomer of wintermens?
"Meer een zomermens, ik hou van de zon, van fietsen en kamperen. Hoewel ik geen hekel heb
aan de winter".
Wat vind je van het niet doorgaan van het Wieringer Randmeer?
"Ik heb er natuurlijk niet meer mee te maken omdat ik geen boot meer heb, maar ik hoopte dat het
niet door zou gaan. Ik zag het hele plan niet zitten".
Inmiddels zijn we een paar uur en de nodige koffie, koek, rode wijntjes, borrelnootjes en blokjes
kaas verder. We halen nog veel herinneringen op over de mooie oude tijd bij de vereniging en
memoreren het familieweekend, de bejaardentocht, de Pinkster toertocht en de gezellige
zaterdagavonden met Joop en Marjan Manshanden in het clubhuis. Na een paar biertjes kwam
altijd de mondharmonica te voorschijn. Hoe doe je dat Peter? `Gewoon zuigen, zuigen en blazen,
blazen`, was dan het antwoord.
Bedankt Peter voor het mooie verhaal en we hopen je in het weekend van 13 en 14 juni tijdens het
50 jarig bestaan van de WVA te kunnen begroeten.
Cees Dubbeld

Overpeinzingen van de WVA filosoof
Ja, er is altijd veel om over te peinzen. Eigenlijk een raar woord dat “peinzen”.
Toch gebruiken we het vaker dan de denken en waarom? Je denkt er niet bij na op het moment dat
je het zegt. Bij voorbeeld: “Ik peins er niet over”. Je zegt bijna nooit “ik zal er eens over peinzen”.
Met andere woorden “ik zal er eens over denken”. Volgens mij heeft de wethouder bij de
Gemeente Hollands Kroon ook tegen de voorzitter van de WVA gezegd “ik zal er eens over
peinzen” en misschien later nog eens in zichzelf gemompeld “ik peins er niet meer over”, toen het
uit baggeren van de haven ter sprake kwam. Nou, ik peinsde er vanmiddag wel over, toen ik mijn
boot de box in wilde varen. Ik kon gas geven wat ik wilde maar mijn boot peinsde er ook niet over
om nog maar een decimeter vooruit te gaan. Wel makkelijk, zo’n diepgang van 115 cm. Je staat
wel lekker stevig in de box.
Afijn, genoeg over dat gepeins. Oh…eh…nog even dan: Misschien komt de betreffende wethouder
wel op de jubileumreceptie van ons 50-jarig bestaan en zegt hij in zijn felicitatiespeech: ”Ik heb er
nog eens over gepeinsd, maar we gaan voorlopig de haven niet uitbaggeren”. In dat geval, als ik
op die dag kantinebaas zou zijn, zou ik er niet over peinzen om hem/ haar een tweede glaasje aan
te bieden. Geen tweede dus, het eerste glaasje had hij/zij natuurlijk al op voordat de wethouder
met zijn peinzend verhaal kwam.
Belgen zeggen het nog weer anders: “Ik peins dat ik morgen een kater heb”, is
in Belgie hetzelfde als ik denk dat……,of “ik peins dat hij ziek is”.Maar ja Belgen zeggen, denken
en doen veel dingen anders dan wij Hollanders. Je zult het wel gelezen hebben in de kranten. De
teksten op melkpakken worden gewijzigd. In plaats van “Hier openen”, komt er nu op te staan:
“Thuis openen”. Flauwe grap, maar toch, als je zulke opschriften letterlijk gaat opvatten, dan is er
taalkundig nog wel wat aan de hand.
De Dikke van Dale zegt bijvoorbeeld dat een inwoner van Jemen een Jemeniet heet, zou dan een
kleine Jemeniet een Jemini heten?
Nog even over een advertentie op internet. Wordt een hardloopshirt aangeboden met de
mededeling “Gratis 20% korting”. Ja, waar hebben we het nu over?
Goed, beste WVA watersporters, ik stop weer met filosoferen. Ik ga er eens over peinzen hoe wij
met zijn allen het jubileum weekend een super weekend moeten gaan laten worden. Of dit laatste
taalkundig klopt weet ik niet, maar…het zijn wel vier !! werkwoorden.

Ik gedroomd heb dat deze zomer een recordzomer gaat worden
Wij watersporters dit natuurlijk erg leuk vinden
Wij vinden dat de zaterdagse viswedstrijd weer ingevoerd moet worden
Ook de Pinkstertoertocht in ere hersteld moet worden
Wij ook terug verlangen naar het familieweekend
Wij een wat groter evenement deze zomer op de haven missen
Deze zomer toch heel wat te beleven valt op de haven
Wij rekenen op een gigantisch mooi jubileum weekend
De Kaandorpjes Florida definitief achter zich hebben gelaten
In dit blad een interview met een “caravanner” staat
Deze persoon toch 23 jaar met zijn zeilboot heeft gevaren
Hij varen met de mast plat leuker vond dan zeilen
Het hele verhaal in dit blad te lezen is
Gerard A. ( Postbootsteiger 1 ) van 20 mtr terug is naar 8 mtr
Renze en Addy K. de motorboot hebben geruild voor een camper
Er nog enkele leuke zeilboten in de haven te koop liggen
Boten net vrouwen zijn; ze kosten je handen vol geld
Vrouwen op boten lijken; een kwastje verf doet wonderen
Dit laatste natuurlijk als grap bedoeld is
Het meer met Hemelvaartsdag bevolkt was met Lelyvletten
De douches in het Dijkmagazijn super de luxe worden
Wij elkaar binnenkort weer op de haven zien

Nieuws van het Wieringer Skuutje WR-60
Weerweeromkomst
Wieringer skuutje, je waar veert van huus
Van heinde en veert weer op Wieringen thuus
Wieringer 60, je vertrok en je kwam weer weerom
25 april is onder feestelijke omstandigheden en een grote opkomst van belangstellenden
het skuutje de haven van Den Oever binnengevaren. Hiermee is de regio weer een
historisch object rijker. In de weken er op volgend zijn inmiddels een paar kleine
kinderziekten verholpen. Het skuutje is nu volledig vaarklaar.
Zie voor het laatste nieuws en andere wetenswaardigheden www.wr60.nl

Meevaren met het Wieringer Skuutje?
Het skuutje komt ook naar het jubileumweekend op de Haukeshaven 13 en 14 juni.
Het is mogelijk om als opstapper mee te varen tijdens de overtocht vanuit Den
Oever en weer terug.
Het is als volgt gepland:
Donderdag 11 juni overvaren van Den Oever naar Den Helder.
Vrijdag 12 juni is het skuutje aanwezig tijdens het Botter-evenement in Den Helder
en in de namiddag/avond wordt er overgevaren naar De Haukes.
Maandag 15 juni vanuit de Haukes, via Den Helder terug naar Den Oever.
Wil je met een van deze etappes (of allemaal?) meevaren neem dan contact op met
Tjeerdo Wieberdink 0227 512304 of email naar tjeerdo@wieberdink.nl
Denk er aan; het skuutje is niet zo groot: Vol is Vol!

< advertenties >
Te Koop:
Huitema Schouw, bouwjaar 1976
lengte 7,20mtr; breedte 2,60 mtr;
diepgang 0,35 mtr.
accomodatie voor 5 personen; grote
kuip.
BB-motor (15 pk) in bun.
Bruine zeilen: grootzeil, fok en kluiver.
Mast, giek, gaffel en kluiverboom Agrenen.
losse watertank
inclusief bootkar
Nooit op zout water gevaren!
Vraagprijs € 9000,-

Inlichtingen bij Boukje de Haan 0227 511621

Het Alumaat zeiljacht van Hans Kleinsman is
nog steeds te koop; zie voor details clubblad 52014.

Ook de Schouw van Fred van der Steeg is nog steeds te
koop; zie het vorige clubblad (1-2015).

AGENDA
Verenigings Sloepzeilen (MWV)

zaterdag/zondag 6-7 juni 2015

WVA 50 Jaar, 4 havenwedstrijd

zaterdag 13- juni 2015 start 14.00 uur

Zeilen voor mensen met beperking
(MWV/WVA/KM)

vrijdag/zaterdag 19-20 juni 2015

Open clubkampioenschappen MWV
Combi Openclubkampioenschappen
open klasse WVA
Amstelmeer(organisatie MWV)

zaterdag/zondag 27-28 juni 2015

Open kampioenschappen Kajuitklasse
Marsdiep (organisatie WVA)

zaterdag/zondag 27-28 juni 2015

Scharrenrace(WVA)

zondag 5 juli 2015

24 uurs race(Ned. Ver. Kustzeilers)

vrijdag/zaterdag 28-29 augustus 2015

MVW/WVA burg. Post Bokaal(MWV)

zaterdag/zondag 22/23 augustus
c.q. 29/30augustus (wordt nader bepaald)

Sluitingswedstrijden Marsdiep (MWV)

zaterdag/zondag 5-6 september 2015

Dorus Rijkerstocht KMJC

zaterdag 12 september 2015

Palingrace( WVA)

zondag 20 september 2015

Rondje BOL ( HWN)

zaterdag 26 september 2015

Westwadrace (KMJC/WVA)

zaterdag 3 oktober 2015

Bestelling Polo shirt
Watersportvereniging Amstelmeer
Prijs polo met WVA logo is 25 euro
Meerprijs standaardafdruk bootnaam op shirt: 10 euro
Naam
Straat
Woonplaats
Telefoon nr
Bootnaam duidelijk in blokletters

Heren
Aantal

S

M

L

XL

XXL

Dames
Aantal

S

M

L

XL

XXL

XXXL

