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In oktober verschijnt er normaal gesproken een clubblad met daarin tevens de
aankondiging en agenda voor de najaarsvergadering. Dat is natuurlijk veel te kort na het
augustusnummer. Er was dan ook nog nauwelijks tekstuele inhoud binnengekomen bij de
redactie; alleen deel 1 van het reisverslag van Virginia en Wico.
OK: ik geef toe; de redactie is ook zelf wel een beetje laat op het idee gekomen dat het
behoorlijk ging mislopen met deze uitgave van het clubblad. Daarnaast bereikte ons ook
nog de onheilstijding dat onze drukker voor zeer lange tijd uitgeschakeld zou zijn. Nog
meer oponthoud. Nu dus uitvinden waar we dan wel ons drukwerk zouden kunnen
uitbesteden. En dan graag tegen vergelijkbare lage kosten.
Tijdens de najaarsvergadering is het nog kort ter sprake gekomen hoe nu verder te gaan
met het clubblad. Voorgesteld en goedgekeurd is om per jaar nog maar 4 bladen uit te
geven in plaats van 5. Uiteraard speelt de kostenreductie hier ook in mee!
Even terzijde: onze vereniging heeft in ieder geval nog een echt clubblad; op papier!
Overal om mij heen zie ik bij verenigingen en anderssoortige organisaties de gedrukte
publicaties verdwijnen en daarvoor in de plaats komen dan periodieke e-mailberichten.
Op termijn zullen wij daar ook wel niet aan kunnen ontkomen maar voorlopig houden we
nog even vol met een echte clubkrant.
In deze editie dus het eerste deel van het reisverslag van Wico en Virginia. En natuurlijk
weer eens een interview met een al of niet bekend clublid. De najaarsvergadering is
inmiddels geweest; de notulen zijn hier al te lezen. Verder de gebruikelijke
bestuursmededelingen. Let ook goed op het winterprogramma: om te beginnen de
vrijwilligersavond en begin volgend jaar de nieuwjaarsreceptie!!!!!
Tot ziens op de haven,
Hans Zijm

De volgende clubkrant verschijnt eind februari 2016. Kopij graag inleveren vóór 15 februari.

De temperaturen blijven hoog voor de tijd van het jaar. Het vaarseizoen loopt op een eind.
Desalniettemin zijn er nog diverse activiteiten op onze haven.
Zo zal de haven weer op de juiste diepte worden gebracht. Na een lange onderhandelingsperiode
met de gemeente zal er eindelijk gebaggerd worden om de gewenste diepte te krijgen. Het
baggeren zal rond medio november aanvangen.
Tevens worden de maten van de ligboxen aangepast.Tussen Kerst en Nieuwjaar zullen een aantal
vrijwilligers van onze vereniging de werkzaamheden zelf gaan uitvoeren. Het doel is om de boxen
efficiënter in te delen en om een breder aanbod van ligplaatsen te kunnen aanbieden.
Terugkijkend op de afgelopen periode mochten we ons tijdens de najaars ALV van oktober
verheugen op een grote opkomst. Hier hechten we veel waarde aan, omdat er besluiten worden
genomen waarbij uw inspraak als lid van groot belang is.
Begin november vond de Mosselavond plaats. Het was een drukbezochte avond waarbij de
mosselen en slibtong gretig aftrek vonden.
Het laatste evenement van dit jaar is op 12 december. Dan organiseert de vereniging een
Vrijwilligersavond om een ieder te bedanken die zich belangeloos heeft ingezet. Iedereen is van
harte welkom. Voorafgaand aan deze avond dient u zich wel eerst aan te melden bij de secretaris.
Dit kan telefonisch en per mail.
Om de administratiekosten te doen verminderen en de afwikkeling flexibeler te laten verlopen
ontvangen de leden vanaf begin 2016 voortaan de eerste nota van de contributie c.q. ligplaats,
digitaal.
In de eerste week van januari worden de nota’s per mail verzonden.
Vervolgnota’s ontvangt u wel per post.
Wij hopen op uw begrip en medewerking.
Onze commissariaat wedstrijden is vacant. Hierbij maak ik van de gelegenheid gebruik om een
oproep te plaatsen. Dit is een belangrijke post voor het coördineren van de wedstrijdactiviteiten. Ik
spreek dan ook de hoop uit dat deze vacature spoedig wordt ingevuld.
Namens het bestuur wens ik u alvast prettige feestdagen en een goed, gezond en sportief 2016.
Graag tot ziens op de haven.
Met vriendelijke groet,
Peter Oudhuis
Voorzitter W.V. Amstelmeer

NOTULEN
Algemene ledenvergadering van de
Watersportvereniging Amstelmeer
d.d. 23 oktober 2015
Opening
Voorzitter vraagt een minuut stilte voor de leden die dit jaar zijn overleden.
Voorzitter opent de vergadering.
Aanwezig:
51 stemgerechtigde leden.
Met kennisgeving afwezig: Gerard van Herk, Jan Hooiveld, Dorreke Wielenga, Fred van Heulen, Rob Dirven,
Marisa Sneekes, Marian Eeken, Saskia Helder-Van Eerden, Jan Boersma, Eric Goedel, Sjaak Meskers.
Mededelingen van het bestuur
- Gemeente begint over 2 à 3 weken met baggeren van de haven. Werk wordt gedaan door De Vries en
v/d Wiel. De haven wordt op 2,80 uitgebaggerd. Iedereen die nog een boot in de haven heeft liggen
wordt gevraagd de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen. Het Waterschap betaalt 55% van
de kosten en de Gemeente 45%. Het heeft 4 jaar geduurd en we gaan goed op de werkzaamheden
toezien, zodat we niet snel weer aan uitbaggeren toe zijn.
-

Dit jaar was een pittig jaar, een jubileumjaar, maar ook met veel bestuurswisselingen. Toch kans gezien
om een aantal van de aanbevelingen van de kascontrolecommissie op te volgen, zoals nog maar één
bankrekening, snijden in kosten van o.a. inkoop kantine en schoonmaak. Verdere details volgen in de
voorjaarsvergadering. Er is wel een terugloop in het ledental en dit is een landelijke trend. We moeten
daar als vereniging op blijven inspelen en bijsturen. Na 50 jaar is de WVA nog een woelig vaarwater. We
willen het graag zo houden dat iedereen welkom is bij de WVA. We willen graag activiteiten blijven
aanbieden en niet een vereniging met alleen maar ligplaatshouders worden. Hiervoor is de Commissie
2020 in het leven geroepen. Hierover straks meer.

-

Vorig najaar is de penningmeester afgetreden. Op de vacature is toen niet gereageerd. Anja Nederpelt
is bereid vanaf deze maand penningmeester te worden. Jos Halsema is begin dit jaar afgetreden als
Commissaris Havenzaken en Cees van Silfhout is bereid gevonden hem op te volgen. Michel Boersen
heeft aangegeven te willen stoppen als Commissaris Vloot. Jaap Wognum wil dit overpakken. Vanuit de
leden is geen bezwaar en alle drie de nieuwe bestuursleden zijn aangenomen. Verder heeft Rob Dirven
aangegeven te stoppen als Commissaris Wedstrijden en hiervoor is nu een vacature. Dit is een
belangrijk commissariaat, aangezien we watersportactiviteiten willen blijven aanbieden. Aan iedereen
de oproep om rond te kijken naar een opvolger. Anders moeten we ons in maart beraden op hoe nu
verder.

-

Elbert Volkers vertelt namens de Commissie 2020 dat dit een denktank is over de toekomst van de
WVA. De commissie bestaat uit Arjen Voogd, Roeland Otto, Cees Hos, Rob Buursink en Elbert Volkers.
Rob Buursink is van Buurtvereniging De Haukes en van het Hoogheemraadschap. Onderdelen
waarover nagedacht en gesproken wordt zijn o.a.:
o Er zijn steeds meer lege boxen en dan met name voor kleine boten. Omdat er een trend is van
grotere boten wordt gewerkt aan een nieuwe havenindeling. Het aantal ligplaatsen blijft gelijk, maar
voor de grotere plaatsen kan meer geld gevraagd worden.
o Camperplaatsen voor extra inkomsten
o Accommodatiebeleid van de Gemeente. De Gemeente wil sportlocaties privatiseren en de haven
valt daar ook onder. Belangrijk punt in de gesprekken met de Gemeente en de MWV is het
gelijktrekken van de pacht van de haven. Alle gesprekken vinden plaats in informele sfeer en niet
van bestuur tot bestuur.
o Het beter in de publiciteit brengen van de haven.
o Overleg met Hoogheemraadschap Hollands Kroon.
o Van Zoonen wil stoppen met hijsen en winterberging en alles staat te koop. Heel veel is van de
Gemeente maar we moeten in goed gesprek blijven met alle partijen om een en ander te kunnen
gebruiken. Er is een aspirant-koper die een winterberging wil beginnen, maar status is verder niet

bekend. WVA is er bij gebaat als een winterberging blijft, liefst door een particulier, want dit stukje
hoort bij de haven.
De Commissie 2020 adviseert het bestuur en het bestuur informeert de leden. Daarnaast wil de commissie
een goed contact met de leden houden en is blij met opmerkingen en input van de leden.
Notulen voorjaarsvergadering 10 april 2015
Geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Goedgekeurd.
Contributies 2016
Cursusgelden: Jeugdzeilen € 105,00 per cursus
Kielboot € 150,00 per cursus
Vaarbewijs € 80,00 per cursus
(alle bedragen zijn excl. lidmaatschapsgeld)
De ligplaatsgelden worden jaarlijks met 2% geïndexeerd, omdat de Gemeente dit ook doet met de huur van
de haven. Na stemming over indexering lidmaatschapsgeld en elektra is besloten dit niet voor 2016 te
indexeren.
Activiteiten winterseizoen
Mosselavond 7 november.
Vrijwilligersavond 12 december voor iedereen die zich voor de vereniging heeft ingezet. Een uitnodiging
volgt in het clubblad.
Cursus Vaarbewijs door Wico Stam; hiervoor zijn nog een paar aanmeldingen nodig om door te laten gaan.
Meteo avond; info volgt nog.
Marifooncursus door Gerard van Schalkwijk.
Nieuwjaarsreceptie 10 januari 2016
Presentatie door Quantum Sails in februari.
Voor 21 februari staat een clubactiviteit gepland, zoiets als een wandeling of snerttocht. Info volgt.
Concept wedstrijdkalender 2016
De koningsrace staat niet meer op Koningsdag gepland omdat er op die dag concurrentie is van heel veel
andere activiteiten. Het deelnemersveld loopt erg terug. Daarom op de zondag ervoor of erna; bij voorkeur
erna, omdat het seizoen anders erg vroeg start. Het is een probeersel, indien het geen gewenst effect heeft
wordt er opnieuw naar gekeken.
Pettemerton wordt niet meer door de HWN georganiseerd en Theo Souren vraagt of de WVA deze wil
adopteren. Sjoerd van de Werf had aangegeven een aantal activiteiten van Theo over te willen nemen en
Theo zal hem daarbij ondersteunen. Leden gaan akkoord met adopteren Pettemerton. Voorzitter geeft aan
dat hij blij is dat de leden dit willen, maar er is dan ook wel ondersteuning van de leden nodig. Het doet
deugd dat hier nog initiatieven worden opgepakt, terwijl het aantal wedstrijden in de kop van Noord-Holland
terugloopt. Daarom een oproep niet alleen voor deelnemers maar ook voor vrijwilligers. Misschien is het een
goed idee om eens met de groep actieve wedstrijdzeilers bij elkaar te komen.
De clubkampioenschappen zijn komend jaar gewoon weer op het Amstelmeer.
Volgens Theo Souren is de Dorus Rijkers definitief op 17 september en de West Wad Race is definitief 2
oktober. Rondje Bol zou 24 september moeten zijn, maar er is nog geen vereniging die dit wil organiseren.
De wedstrijdkalender is verder nog een concept.
Wilke van Muiswinkel: Wanneer is de 4 Havenwedstrijd? Cees Boersen: Op een dinsdagavond rond de
langste dag in juni.
Martin van Huizen: Kunnen de cursisten niet ingedeeld worden voor de sloepenrace? Hannie Meskers: Dat
kan alleen met een ervaren schipper erbij.
Begroting
Aan de inkomstenkant:
- De rente is historisch laag, dus zijn er ook minder rente-inkomsten.
- Inkomsten door opleidingen is in de begroting gehalveerd t.a.v. vorig jaar. Met name cursussen Vaarbewijs
en Jeugdzeilen lopen moeilijk.
- De animo voor wedstrijden en evenementen is lager en daardoor lagere inkomsten.
- Contributie: aantal leden daalt met ca. 5% per jaar
- Liggeld: er worden iets minder ligplaatshouders verwacht, maar door de indexering blijft dit bedrag
ongeveer gelijk.

- De post diversen is wat hoger door de verkoop van een splash.
Aan de uitgavenkant:
- Afdracht Watersportverbond. Wilke: Wordt er voor elk lid afgedragen, want niet elk lid neemt diensten van
het verbond af. Voorzitter: Als je bij het Watersportverbond bent aangesloten ben je verplicht per lid af te
dragen. Is niet alleen voor bijvoorbeeld wedstrijdlicentie maar ook voor landelijke behartiging. We gaan wel
onderzoeken of we een gradatie in lidmaatschap kunnen aanbrengen om voor “donateurs” geen afdracht te
hoeven betalen. We komen daar nog op terug. Theo Souren: Watersportverbond moet als een soort
vakbond gezien worden; zorgt voor solidariteit en belangenbehartiging om watersport te kunnen blijven
uitoefenen.
- Elektra is een stukje lager begroot en wordt in werkelijkheid misschien nog wat lager i.v.m. aanpassing
netwerk. De zonnepanelen hebben ca. 4600 kWh opgeleverd.
- Inkoop kantine wordt lager door plan opzeggen Buma Stemra; dat scheelt € 550 per jaar.
- Kosten opleidingen hoger door beter toewijzen van kosten. Hierdoor vallen de algemene kosten lager uit.
- Telefoon en internet lager doordat digitenne is opgezegd.
- Rente en bankkosten lager door nog maar één bank.
- Post voor aanpassing haven is onder voorbehoud van stemming over plan havenindeling. Het bedrag van €
15.000 is alleen voor de palen, niet voor aanpassen visbootsteiger , camperplaatsen en extra waterpunt.
- Verwacht negatief resultaat van € 14.000, maar wordt voornamelijk veroorzaakt door afschrijvingen, dus
moeten quitte kunnen spelen.
Toekomstvisie WVA / Havenindeling
Martin van Huizen: Waar komt plan camperplaatsen vandaan? Voorzitter: Hierover is vorig gestemd en daar
kunnen we dus niet op terug komen.
Gerard van Schalkwijk: Is de vraag naar grotere boxen concreet? Voorzitter: Dit is deels een verwachting en
deels concreet. We verwachten niet dat meteen het 1 e jaar alle grotere boxen vol liggen.
Wil Kaandorp: Wil graag weten wat totale plan kost. Voorzitter: We hoeven niet alles in 1 jaar te realiseren.
We moeten eerst nog vergunning krijgen en moeten alles ook in stapjes doen.
Hans Boersen: Als je instemt met het plan, stem je dan automatisch in met een mogelijk andere ligplaats?
Voorzitter: Je huurt een ligplaats per jaar en kan ieder jaar een andere ligplaats toegewezen krijgen. Dus je
hebt geen vaste ligplaats.
Jos Halsema: Heeft er moeite mee dat we van 10-15 grote boxen naar 30 gaan. Kunnen we die meteen wel
vullen, moet het zo rigoureus? Voorzitter: We zullen niet meteen alles kunnen vullen, maar als je het in kleine
stapjes gaat doen wordt de uitvoering te duur.
Jaap Wognum: Vraagt naar indeling ijzer bij ijzer. Voorzitter: Is inderdaad goed om naar te kijken, net als
wel/niet stroom nodig.
Stemming: Geen tegenstemmers, 1 onthouding van stemming. Plan nieuwe havenindeling is aangenomen
door de leden.
Rondvraag
Jaap Wognum: Is ijzeren palen wel verstandig i.v.m. pitcorrosie? Cees van Silfhout: De kosten en levertijden
van hout zijn een probleem. Om de ijzeren palen komt een omhulsel van plastic, waardoor het water tussen
de paal en het plastic dood slaat en geen corrosie plaatsvindt. Wil Kaandorp: Kunnen deze houten palen niet
worden hergebruikt? Voorzitter: Als dat kan gaan we dat zeker doen en we zullen zeker nog bij andere
havens gaan kijken wat zij voor palen hebben.
Jan Meilink: Stopt na dit jaar met de mosselavond.
Lammert de Haan: Kunnen de stroeve platen op de slipway ook op de steigers, want die zijn ook heel glad.
Voorzitter: Gaan we naar kijken.
Tjeerdo Wieberdink: Het Wieringer Skuutje ligt nu weer hier in de haven. 25 april jl. is de terugkomst gevierd
en we waren bij het jubileum. Komend jaar wordt een belangrijk jaar qua exploitatie. In januari wordt hiervoor
een plan gemaakt. Als iemand wil helpen bij reilen en zeilen dan graag. Er is een herinneringsmunt bij
Tjeerdo verkrijgbaar.
Boukje Bijpost: Is dringend op zoek naar mensen voor de wedstrijdcommissie en voor de rescueboten.
Afgelopen jaar was het zeer moeilijk om voor 4 wedstrijden vrijwilligers te vinden. Komend jaar zijn er 6

wedstrijden dus is er een dringende oproep aan de leden om te helpen. Voorzitter: Dit is een heel belangrijk
punt, want als we geen genoeg vrijwilligers voor de rescueboten hebben, gaat de wedstrijd niet door. We
moeten de veiligheid van de deelnemers kunnen garanderen. Martin van Huizen: Er waren toch zoveel
deelnemers aan de rescuecursus? Dan ben je er toch? Boukje Bijpost: Het zou eigenlijk verplicht moeten
zijn als je deelneemt aan deze cursus, maar niet iedereen wil vervolgens ook helpen. Jos Halsema: Als je de
open clubkampioenschappen verdeelt over 2 dagen, ene dag open boten en andere dag kajuitboten, dan
kunnen de kajuitbootschippers helpen in de rescues bij de open boten.
Hans Zijm: Er had een clubblad met de uitnodiging voor de ledenvergadering moeten zijn, maar om diverse
redenen is dat niet gelukt. De eerstvolgende komt nu in december, waardoor er dit jaar dus 4 i.p.v. 5
clubbladen verschijnen. Misschien is het een idee om voortaan maar 4 bladen per jaar uit te geven, omdat
de nummers in het najaar erg kort op elkaar zitten? Voorzitter: Is een prima idee.
Wout Meskers: Hoe werkt het nu met het vrijwilligersbeleid? Voorzitter: Als er werk is worden mensen
gevraagd en ingedeeld. Het beleid werpt zijn vruchten af, want bijvoorbeeld de schoonmaak wordt nu door
vrijwilligers gedaan en scheelt € 1200 aan kosten per jaar. We hebben nu nog niet altijd werk voor alle
vrijwilligers. Iemand die vooraf aangeeft dat hij geen vrijwilligerswerk wil doen, moet betalen. Iemand die wel
wil, maar niet wordt gevraagd, krijgt geen rekening. Als er iemand is die het vrijwilligerswerk wil coördineren
dan graag, want alles wordt nu bij het bestuur neergelegd, maar het is een probleem van de hele vereniging.
Theo Souren: Alles draait om communicatie en vergrijzing is een probleem. Hij bedankt de WVA voor dit jaar
en wenst veel succes voor komend jaar met goede communicatie. Voorzitter: De website is verbeterd, dus
neem graag een kijkje en geef input.
Voorzitter dankt de bestuursleden Michel en Rob hartelijk voor hun inzet en dankt verder ook alle vrijwilligers,
want we doen het met zijn allen.
Sluiting
Voorzitter sluit om 22.09 uur de vergadering.

Commissariaat Opleidingen biedt aan: cursus Basiscertificaat Marifonie
2016:
Er zijn drie certificaten van communicatie op nautisch gebied.
Te weten: 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: 12 januari – 26 januari – 9 februari – 23 februari (praktijk) 2016.
Het is een theoretische cursus waarbij zelfstudie een vereiste is, het is zinvol om voortijdig het
lesboek door te nemen.
De cursusleider is Gerard Schalkwijk. Hij heeft de nodige praktijk ervaring en deze zal hij
genoeglijk met u delen.
Tijdens de eerste les zal aandacht besteed 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 bestaantuit examenoefening en gelegenheid tot puntjes op de I.
Voor het Basiscertificaat Marifonie is geen praktijkexamen nodig.

Om een cursus bij ons te kunnen volgen, dient u lid te zijn van de Watersportvereniging Amstelmeer (WVA). Het lidmaatschap WVA loopt per kalenderjaar.
Informatie over lesmateriaal en andere zaken kunt u vinden op en het Inschrijfformulier Marifoon.
Deze kunt u downloaden via http://www.wvamstelmeer.nl/
De cursus Marifoon gaat van start bij minimaal vijf cursisten. Deelname op volgorde van
inschrijving.
Uiterste inschrijfdatum: 5 januari 2016
Voor vragen kunt u mailen naar opleidingenWVA@gmail.com of bellen 0223-632155; Hannie
Meskers-Warmerdam, Commissaris opleidingen WVA

vrijwilligersavond

De Werkgroep Havenvisie-2020
In de laatste ledenvergadering werd door Elbert Volkers het ontstaan van deze werkgroep
toegelicht.
De werkgroep bestaat uit onze voorzitter Peter Oudhuis, Rob Buursink namens de omwonenden,
Kees Hos, Roeland Otto, Elbert Volkers en Arjen Voogt.
De werkgroep moet een visie voor de haven ontwikkelen waarin ontwikkelingen waarmee onze
vereniging geconfronteerd wordt, een plaats krijgen. In de visie worden zowel onze eigen keuzen
als externe ontwikkelingen voor de komende jaren verwerkt.
Recente onderzoeken van Rabobank en Hiswa bevestigen dat het verdienmodel in de watersport
onder druk staat. Afnemend botenbezit, de veroudering van de vloot en de vergrijzing van de
doelgroep zijn belangrijke redenen om aan een visie voor de komende jaren te gaan werken.
De leegstand van boxen naast de vraag naar grotere ligplaatsen weerspiegelt dat de inrichting van
onze haven momenteel niet geheel aansluit bij de wensen van de gebruikers.
Begin 2015 werd op verzoek van de Commissaris Opleidingen, Hanny Meskers, een inventarisatie
gemaakt van de activiteiten van de WV Amstelmeer en de Marine WV. Door het gebruik van
dezelfde haven en hetzelfde vaarwater komen de belangen van de WVA en de MWV verregaand
overeen.
Beide verenigingen bieden ligplaatsen en cursussen aan.
Naast de verschillen in doelgroep, achtergrond en cultuur zijn er voldoende overeenkomsten voor
een “verkennend gesprek” over de toekomstplannen en de mogelijkheden die op elkaar af te
stemmen.
Een “verkennend gesprek” werd medio 2015 actueel toen de gemeente Hollands Kroon het
accommodatiebeleid op de agenda zette en daarbij voor jachthaven De Haukes de voorkeur
uitsprak om met 1 gesprekspartner aan tafel te gaan.
Hoewel van de 3 gebruikers de WVA het meeste bijdraagt aan de inkomsten van Hollands Kroon,
wil de WVA in overleg met de andere gebruikers de belangen inventariseren en bundelen.
Naast de bijdrage aan het gemeentelijk beleid heeft de WVA ook de verantwoordelijkheid voor een
goed gebruik van de haven waarbij de belangen van de leden centraal staan. Omdat de gemeente
de haven deze winter wil uitbaggeren is een voorstel gemaakt voor een herinrichting van de haven.
Ook dit voorstel is in de laatste ledenvergadering besproken.

In de eerste fase van de herinrichting willen we de boxen langs de Kangt vergroten zodat het
aanbod beter aansluit bij de vraag. Bij dit plan moet ook de waterbeheerder HHNK worden
betrokken.
In het herinrichtingsvoorstel zijn ook de camperplaatsen bij de ingang van de haven en een nieuw
watertappunt opgenomen. Voor deze laatste onderdelen is overleg met de gemeente en PWN
nodig.
De vraag naar meer stroomaansluitingen is vertaald in een plan het aantal kasten uit te breiden.
Op 10 november heeft de werkgroep met een delegatie van de MWV bestaande uit Hans Daams
(voorzitter) en Jos Laagland (beheerder van de MWV dependance op De Haukes) een eerste
gesprek gehad.
In informele sfeer werden o.a. de verlenging van het contract met de gemeente; de
nieuwbouwplannen van de MWV op De Haukes; de onderhoudstoestand van de haven; de
toekomst van de haven en de rol van de verenigingen daarin en de camperplaatsen besproken.
Tijdens het gesprek werd het belang van samenwerking erkend en benadrukt en afgesproken in
het contact met de gemeente de haven als geheel te presenteren.
Na akkoord door de besturen zal voor de gemeente een notitie worden opgesteld met de ambities
van de beide verenigingen die De Haukeshaven gebruiken.
Als de gemeente met deze notitie instemt, zal een werkgroep uit beide verenigingen gevormd
worden om de visie voor de haven uit te werken en in een concreet plan te vertalen.
Daarmee is door beide verenigingen de eerste stap gezet gericht op de toekomst van De
Haukeshaven.
Arjen Voogt

Winteractiviteiten
12 december vrijwilligersavond
Iedereen die in om het even welke functie dan ook in het afgelopen jaar iets voor de
vereniging heeft gedaan is uitgenodigd om deel te nemen aan deze feestavond in het
clubhuis "de Aak" aanvang 20:00. Als je komt graag wel even vooraf aanmelden bij de
secretaris; dit kan telefonisch of per e-mail. Let wel: er worden géén persoonlijke
uitnodigingen per post verstuurd
10 januari 2016 nieuwjaarsreceptie
Ook dit jaar bent u van harte uitgenodigd om tijdens de nieuwjaarsborrel in ons clubhuis
De Aak in De Haukes te proosten op 2016 en te genieten van heerlijke oliebollen!
De nieuwjaarsborrel is op zondag 10 januari 2016. U bent welkom tussen 15.00 en 17.00
uur.

? februari presentatie Quantum Sails
Nog niet geheel zeker maar het ligt in de bedoeling. Houd je e-mailbox in de gaten voor
een definitieve bevestiging.
21 februari WVA Snertdag
Geen activiteit op het water maar wel een activiteit om de sociale samenhang binnen de
vereniging op peil te houden. Gewoon met z'n allen eropuit rond de haven en na afloop
nagenieten in het clubhuis. Zorg jij voor snertweer? Dan zorgen wij voor .... juist!

Mosselenavond
Afgelopen zaterdagavond 7 november is in clubhuis De Aak weer de traditionele jaarlijkse
mosselenavond gehouden. Een flink aantal leden – ong. 30 – kwam op de overheerlijke
mosselen en sliptong af. Dit laatste voor diegene die niet van mosselen houdt. Er was
weer flink gewerkt door de verschillende dames en heren leden van de vereniging. Het
slaatje wat vooraf werd geserveerd was gemaakt van dezelfde morgen nog vers gerookte
zalm. De heerlijke salade was in goede handen van Virginia – die er ook voor zorgde dat
het financieel goed liep - , Bea en Henny. Jan Meilink tekende voor de heerlijke
mosselen, klein, maar o zo lekker!. Terwijl Libbe Herder als volleerde visbakker weer
zorgde voor heerlijke sliptongetjes. Als toetje kon men kiezen uit koffie, thee of een ijsje.
Kortom het was weer een gezellige avond die zeker moet blijven bestaan.

Interview
In een van de vorige interviews zei ik al dat de man die ik op het oog had niet te pakken
was te krijgen. Zo ook weer deze keer. Toen ik eindelijk iemand aan de telefoon kreeg,
bleek dit niet het juiste telefoonnummer van de kandidaat te zijn. Dus beste mensen
controleer in de eerste WVA uitgave van dit jaar nog even of je gegevens er in juist staan
vermeld. Na het telefoontje met de Kolibri zeiler was de afspraak snel gemaakt. De
volgende avond toog ik dus naar Schagerbrug, naar een van de oudste Kolibri zeilers van
de vereniging;
Siem Mars. Lang niet iedereen kent hem, verder in het
verhaal wordt verteld hoe dit komt. Bij binnenkomst blijk ik
ook Siem zijn vrouw Marga te kennen en dit zorgt weer voor
verhalen over vroeger. Na de koffie met koek beginnen we.
Wie is Siem Mars?
“Ik woon al mijn hele leven in Schagerbrug, hoewel ik op 14
september 1947 in het ziekenhuis in Alkmaar ben geboren,
ben dus zeggen en schrijven 1 dag “Kaaskop”geweest, als
zoon van Jaap Mars en Nellie Vries. Sommigen onder ons
kennen Jaap Mars nog wel als directeur van de Rabobank
in Schagerbrug. Ik heb een 1 ½ jaar jongere zus Nelleke. In
Schagerbrug heb ik de kleuterschool en de lagere school
doorlopen. Het hoofd van de school was meester Piet Weisz, ook al zo’n legendarische
figuur. Na de lagere school ging ik in Schagen naar de HBS, waar ik over 3 klassen 5 jaar
heb gedaan. Ik werkte net even te weinig, misschien was ik een beetje lui en ik had geen
studiehoofd maar eb wel mijn diploma gehaald. Na de HBS ben ik in Amsterdam naar de
ETS ( Electro Technische School ) gegaan. De 4-jarige opleiding in Alkmaar was vol,
vandaar. Ik heb op de ETS electrotechniek sterkstroom gedaan. Na de opleiding, ik was
inmiddels 22 jaar, ben ik nog 3 weken in militaire dienst geweest, waar ze mij vanwege 2
operaties aan een voetbalknie niet konden
gebruiken.In die tijd – 1969 - leerde ik op de Schagerbrugger kermis mijn vrouw Marga
Pauw uit Schagen kennen, zij heeft tegelijk met mij op de HBS gezeten”.
Wij zijn in 1972 getrouwd en hebben vanaf dat moment gewoond in het huis – wat ik
grotendeels zelf gebouwd heb, o.a fundering uitgezet en gegraven en beton gestort - waar
we nu nog wonen. We hebben samen 2 kinderen, dochter Marieke van 39 jaar en zij heeft
2 kinderen, jongen en een meisje van resp. 6 en 4 jaar. Zoon Daan van 36 heeft een
zoontje van 1 jaar. Volgende week in de herfstvakantie komen de oudste 2 een paar
dagen logeren en daar ben ik me nu alvast geestelijk op aan het voorbereiden”.
Hoe was jouw werkzame leven?
“Toen ik klaar was met mijn opleiding had Hoogovens mij nodig, iedereen kon in die tijd bij
Hoogovens komen werken. Ik werd electrotechnicus bij de in oprichting zijnde Koudband
walserij II en werkte in de dagdienst om de walserij op electrisch gebied in bedrijf te
stellen, samen met Amerikanen van de fabrikant/leverancier Westinghouse. Daarna ging ik
in 4 -ploegendienst in de storingsdienst werken. Later werd de 4- ploegendienst in een
veel gunstiger 5 -ploegendienst omgezet. Ik heb altijd bij Hoogovens - nu Tata Steel –
gewerkt.
Ik was 59 jaar toen ik 9 jaar geleden met prepensioen ben gegaan”.

Hoe is de liefhebberij voor het zeilen ontstaan?
“Via de KLM zeilvereniging, een oom was lid van deze vereniging, hij woonde in
Amstelveen maar had een boot op de Westeinder liggen. Ik ging regelmatig naar hem toe
om dan met mijn neef Jan en mijn oom in een 16 ² open zeilboot tochtjes van enkele
dagen te maken. In 1963 kreeg ik mijn eigen boot, ik woonde nog thuis en had een
bouwpakket van een Schakel besteld bij VeBa boten uit de Nieuwe Meer bij Amsterdam.
De directeur was meneer Van Veen, de naam staat nog op de gevel van het gebouw. Over
de bouw heb ik ongeveer een jaar gedaan. Toen de boot klaar was heb ik tot 1966 op het
kanaal gevaren, later werd ik lid van de WV Amstelmeer en de boot verhuisde naar De
Haukes, het clubhuis was nog aan de overkant waar nu de MWV zit. Mijn ligplaats was
destijds aan het Wierhoofd. De Schakel heb ik tot 1975 gevaren, daarna kocht ik bij v.d.
Brink in Stompwijk een bouwpakket van een Kolibri 560 met zeilnr. 648 . De romp was al
gebouwd en ik heb de boot zelf afgebouwd, mijn boot is redelijk uniek met zijn
zonnepaneel en een 1 pk electrisch buitenboordmotortje er achter. Vanwege de geringe
actieradius heb ik er ook nog een 2 pk benzinemotortje bij. De aanstichter om de boot te
bouwen was Siem Bakker, hij vaarde al in een zelf gebouwde Kolibri, maar ja, Siem was
vroeger timmerman van beroep. Ik vaar dus alweer 40 jaar met de boot. Vakantie vieren
deden we ook met en op de boot, een surfplank voor zoon Daan er achter en 4
vouwfietsen aan boord, dat was even vouwen maar het lukte ook nog”.

Heb je nog andere hobby’s ?
“Ik ben een recreatief racefietser. Toen ik nog werkte reed ik vaak de 50-60 kilometers
naar Hoogovens heen en terug. Ik fietste regelmatig 7000 km per jaar. Ook maak ik op
zondag of door de week nog wel eens een rondje Amstelmeer of andere stukjes van een
kilometer of 50. Ook pak ik de mountainbike wel eens”.
Dat Siem zuinig is op z’n spullen blijkt uit het feit dat ik eens in een groepje fietste waar
ook Siem in mee reed. Siem kreeg een lekke band en wat bleek; er zaten wel 11 plakkers
op de binnenband. Siem lachend: “Er zitten nu wel 15 plakkers op die band”.
“Verder doe ik in en om huis de dagelijkse klusjes die moeten gebeuren, alleen de tuin is
Marga’s terrein”.

“Tevens ben ik 22 jaar lid van de vrijwillige brandweer geweest. Ook doe ik aan kajakken,
ik ben met een vriend afgelopen Sail van Beverwijk naar Amsterdam heen en weer
gepeddeld. Aangekomen in Amsterdam werden we nog door de NOS geïnterviewd en
kwamen in het 8 uur journaal. Wat zou je denken van de tocht van Schagerbrug naar
Harlingen in 1 dag, gelukkig konden we met de auto terug, kajak op het dak.
In de zomer ben ik twee weken havenmeester op het Kreupeleiland in het IJsselmeer bij
Andijk, dit is ook de reden dat ik in de zomer met mijn boot naar de verenigingshaven in
Andijk verhuis, in een piepkleine box heb waar eigenlijk geen boot in past. Ook ga ik
regelmatig met een goede kennis een paar dagen varen op een Halberg Rassy”.

Ben je een zomer- of wintermens ?
“Ik heb veel geschaatst en ben nog steeds lid van de IJsclub in Schagerbrug. In het
seizoen ging ik regelmatig naar de ijsbaan in Biddinghuizen, tot dat er een pees in mijn
linker voet knapte. Ook heb ik veel grote toertochten gereden.
Maar toch heb ik een lichte voorkeur voor de zomer. Dit heeft met het mooie weer en de
langere dagen te maken”.
Wat is jouw idee over het niet doorgaan van het Wieringer randmeer ?
“Ik vind het goed dat het helemaal afgeblazen is, het blijft nu mooi en rustig op Wieringen.
Ik had wel gehoopt dat er een vaarverbinding met het IJsselmeer zou komen middels een
schutsluis in plaats van de sluis nu bij Den Oever”.
In plaats van het geplande “Siem heb je een uurtje? “ werd het een avond die 3 uur in
beslag nam en we waren nog niet uitgepraat! Siem vertelde onder het genot van een
Radler dat hij eens 21 uur achter elkaar met de Kolibri had gevaren, via de Randmeren en
over het IJsselmeer terug naar Andijk.
Siem bedankt voor het leuke gesprek en Marga voor de koffie en de aanvullingen op de
achtergrond !
Cees Dubbeld

Vakantie 2015
Een rondje Parijs van 7 mei t/m 7juli.

De voorbereiding:
De plannen zijn er al langer maar in 2015 besluiten we om in 8 weken tijd een rondje
Parijs te maken met onze zeilboot, de 2 de Hobby. In 2013 heb ik het al aangevraagd op
mijn werk. Toen het werd toegekend , zijn we in de winter van 2014 / 2015 begonnen met
de voorbereidingen. We hebben 2 boekwerken (pilots) aangeschaft over varen in België
en in Frankrijk en daaruit enigszins onze route bepaald. De bedoeling is om zonder mast,
op de motor via Antwerpen en Gent naar beneden richting Frankrijk te varen tot aan de
Seine en Parijs , dan via de oostkant weer omhoog via Reims, Luik, Maastricht terug naar
Utrecht om daar op 4 juli de start van de Tour de France mee te maken.
Globaal hebben we het wel in ons hoofd maar door alle informatie uit de pilots wordt het
steeds duidelijker. Om deze afstand af te leggen binnen 8 weken en om ook van de
omgeving en Parijs te genieten is het nodig om gemiddeld 25 vaaruren per week te
maken, dus ongeveer 5 uur per dag en 2 stilligdagen per week.
De wintermaanden worden gebruikt om een nieuwe houten mast te maken waar de
marifoon, TV antenne , de vlaggetjes en het toplicht op komen net als bij een “echte”
motorboot. Op Boot Holland hebben we alle waterkaarten aangeschaft zodat we de route
wat nauwkeuriger kunnen uitzetten . Er wordt een grote parasol aangeschaft want we
verwachten natuurlijk veel zon en als het regent kunnen we daaronder schuilen.
De reis:
Nadat we de boot volgestouwd
hebben met kleding en
etenswaren en we nog een
weekend met het bruine
vlootschip “De Strijd” naar
Terschelling zijn geweest, varen
we op donderdag 7 mei in de
namiddag de Haukes haven uit.
Onze eerste stop is in Waarland.
De volgende dag gaan we verder
over het Noord- Hollands kanaal,
via Purmerend naar Amsterdam
en daarna over de Amstel langs
Carré richting Uithoorn. We
maken een tussenstop bij Lillian’s
hotel om een bakkie koffie te

drinken. Met een kruiphoogte van 240 cm kunnen we nu zomaar overal komen, tot
midden in Amsterdam. Na de nacht bij Uithoorn, varen we via Gouda, de Hollandse IJsel
en de Noord naar Dordrecht. We lopen nog een rondje door de oude stad . De volgende
morgen, na een heerlijk ontbijt met eitje en “jus” vanwege Moederdag , varen we over het
Hollands Diep en de Volkerak naar Tholen voor de nacht. Daar fietsen we nog een rondje.
Gelukkig is het wat warmer, want de eerste nachten waren nog flink koud, rond de 8
graden, dus kacheltje aan en weer onder de dekens tot het wat warmer is. We varen nu
wel anders als met een mast, we letten bv niet meer op de windverwachting en het
zeevast zetten van spullen is alleen nodig bij drukke scheepvaart . Van Tholen naar
Antwerpen is voor ons helemaal nieuw. Het Schelde- Rijn kanaal en de Antwerpse haven
zijn druk met een wirwar van schepen. We volgen uit het boek (pilot) de route en strepen
zo de havens af om niet te verdwalen, giga container schepen en tankers. Na 15 km
komen we veilig aan in het Willemsdok ( de jachthaven). We genieten de volgende dag
van het prachtige Antwerpen.
Op 13 mei varen we met stroom
mee naar Gent ± 80 km. We
leggen aan in Merelbeke en
gaan de volgende dag op de
fiets (±15 min.) naar Gent. Wat
een bijzondere stad, vooral de
oude binnenstad maakt veel
indruk. Van Merelbeke varen we
over de Boven Schelde naar
Kerkhoven/Berchem en fietsen
daarvandaan nog even terug
naar Oudenaarden, het centrum
van de ronde van Vlaanderen,
met een prachtig stadhuis. s ‘Avonds een slechte douche, met sop in het ‘t haar en alleen
maar koud water brr , het werkt hier allemaal wat minder helaas. Dat ontdekken we de
volgende dag ook, als we steeds verder
moeten varen om een aanleg plaats te vinden.
De plaatsen op de kaart zijn er niet of heel
slecht. Bij Fresnes, op de grens van Frankrijk,
leg ik in mijn beste Frans (spreken geen
woord Ned. of Engels) uit dat we nog geen
vignet hebben . We krijgen een tijdelijke, tot de
4e sluis in Frankrijk. De volgende dag 17 mei,
krijgen we de echte en een afstandsbediening
om de sluizen te bedienen, een hele nieuwe
ervaring. Je hebt 2 knoppen op een kastje , 1
voor opvaart en 1 voor afvaart. Je drukt op
een knop zodra je bij een aanmeldpaal bent
en de sluis gaat op rood/groen en gaat in het
werk, dan vaar je de sluis in en duwt een
stang omhoog en de sluis gaat werken en weer open. Erg handig. We leggen in
Vallenciennes aan net na de sluis na een dag van 10 uur varen. We zijn in Frankrijk !

De Boven Schelde ( L’Escout ) is prachtig en in deze tijd van het jaar zien we wel 10 kleur
groen. De meidoorn bloeit, het graan
begint te groeien en het koolzaad bloeit.
Je vaart hier wel veel tussen de bomen.
We gaan de volgende dag naar
Chambray , 8 sluizen 24 mtr. omhoog.
Bij sluis 3 werkt de afstandsbediening
niet, dus via de intercom op de sluis
bellen. Dan komt er iemand om de sluis
te resetten, hij rijdt verder mee en kijkt of
alles goed gaat, erg vriendelijk. In
Chambray gaan we naar de Aldi en Wico
haalt met de jerrycan brandstof. En weer
een koude nacht. 19 mei varen we tot
net voor de tunnel in kanaal St Quinten,
onderweg een paar flinke hagelbuien en
17 sluizen waar we bijna 40 mtr. omhoog gaan. Er ligt al 1 spits voor de tunnel, de
volgende ochtend maken ze ons vast achter de spits en deze zit weer aan de elektrische
sleepboot die zich vooruit trekt doormiddel van een flinke ketting. Om 9.15 vertrekken we
en varen 2,5 km. p/uur door de tunnel, wat een ervaring is dit, het gaat heel gecontroleerd.
Er branden wel lichten en af en toe is er een luchtkoker door de berg omhoog. De tunnel is
5670 mtr. en in ruim 2 uur zijn we
erdoor, daarna nog een tunnel van
1km. die we zelf mogen varen. Dan
nog 5 sluizen, weer met afstand
bediening.
Vanaf Gent hebben we
47 sluizen gehad en zijn 84 mtr.
omhoog gegaan.
Donderdag 21 mei varen we naar
Chauny, eindelijk wat meer zon en
weer 13 sluizen, maar nu omlaag. Ik
stap even op de kant om een stuk te
lopen, prachtig door het fluitenkruid en
bij de volgende sluis stap ik weer op. s
’Avonds na een heerlijke douche even
skypen met thuisfront. We varen de
volgende dag via de L,Oise met veel
groene heuvels en leuke sluishuisjes
naar Compiegne. Tot nu toe zijn we
niet veel plezierboten tegen gekomen.
We ontmoeten hier een Nederlands
stel, Ada en Albert, die onderweg zijn
om ook via Parijs naar Lion te varen,
met hun nostalgische motorboot.
Compiegne is prachtig, we zien een
trouwerij met dames in prachtige jurken
en muziek en dans. We fietsen door
het park bij het paleis en vanaf een

heuvel hebben we een prachtig uitzicht. 1 e pinksterdag 24 mei verder de L,Oise af en bij
Creil proberen we aan de kant te komen, maar we raken vast. Na veel wrikken en
bewegen komen we los, dus dan maar verder varen naar Cergy, bijna op de hoek van de
Seine. Een prachtige haven met rondom terrasjes. Er is vlakbij een groot park met veel
water vertier; zeilen, surfen, wildwaterbaan, waterskiën, dit bezoeken we de volgende dag.

Het is zonnig en vanaf een uitkijkpunt zien we in de verte Parijs al liggen.
De volgende dag zijn we na een uur varen bij Conflans en draaien de Seine op, voor het
eerst hebben we 1 mijl stroom tegen. Mooie oevers, met huizen tegen de heuvels en
weinig scheepvaart. In Bougeval overnachten we net voorbij een brug, dus een onrustige
nacht met 4 baans weg boven ons hoofd. Veel aanlegplaatsen liggen bij of naast een
autoweg of spoor. De volgende ochtend 27 mei, komen we Ada en Albert weer tegen, die
varen ook naar Parijs, eerst is het nog rustig en veel groen, maar dan steeds meer
gebouwen en wolkenkrabbers. Langs de kant veel spitsen die zijn verbouwd tot woonboot
en in allerlei kleuren. Dan de vele bruggen, de een nog mooier dan de ander en
uiteindelijk voorbij een bocht in de Seine zien we de Eifeltoren, wat een speciaal moment
om daar langs te varen en daarna de Notre Dame. Het is druk met enorme rondvaartboten
die om je heen varen, wat een belevenis is dit. Om 1600 uur maken we vast in Het
Arsenaal, de jachthaven midden in Parijs. s ’Avonds lopen we naar de verlichtte Eifeltoren
en de Notre Dame, langs de Seine en genieten van het Parijse avondleven. Ons doel is
bereikt.

Donderdag 28 mei fietsen we via
het Louvre, over de Champs
Élysée naar de Arc de Triomph,
wat een belevenis en soms met
gevaar voor eigen leven. Lillian,
Stephen en Morgan komen s
’avonds aan en blijven 3 nachtjes
logeren. We stappen op de metro
en bezoeken met hun de Sacre
Coeur, Schilderswijk en wandelen
door de stad. s ’Avonds zitten we
nog lang buiten .Heerlijk om zo
met elkaar midden in Parijs te
logeren op je eigen boot. Zondag
vertrekken ze weer en gaan wij
nog even op de fiets. Er zijn
inmiddels veel fietspaden in Parijs
en zo kun je veel zien, maar soms
stopt het fietspad ergens en mag
je zelf uitzoeken waar je verder
fiets, op de weg of op de stoep
(iets veiliger ).
5 dagen Parijs, tot Parijs 95
vaaruren en 427 mijl, 74 sluizen –
61 mtr omlaag en 96 mtr omhoog.

Het nauwelijks twee maanden duurt voordat we weer uitkijken naar het voorjaar
Ik wel eens wilde dat ik een baan had; dan had ik meer vrije tijd dan nu
Een makelaar in Friesland eens een motorboot wel 4 uur in de verkoop heeft gehad
Deze boot van een WVA lid afkomstig was
Er volgens mij haast moet worden gemaakt met het realiseren van camperplaatsen op de
haven
Er diverse bootvaarders zijn die over gaan op een caravan / camper
De drukker van de WVA-krant: Ad van Oers, Ds. Finkensieperstraat 21, 1774AH in
Slootdorp ziek is en hij een kaartje wel leuk zal vinden
Hans Boersen pas weer een geweldige wedstrijd heeft gevaren
Het maar goed is dat Theo Souren geen eigen boot meer heeft
Hij het veel te druk heeft met alle bezigheden voor het Watersportverbond
Theo hier zelfs de halve wereld over reist
Deze winter weer diverse cursussen in het clubgebouw “De Aak” worden georganiseerd
Dit blad de laatste uitgave is in 2015 en in de oude stijl
Er weer veel interessants te lezen is, waar onder een mooi reisverhaal
Tijdens die reis wel 240 sluizen werden gepasseerd
Inmiddels de najaarsvergadering weer achter de rug is
Voor het verslag hiervan je geduld zult moeten hebben tot 2016
Je verder alles over de vereniging kunt lezen op onze website www.wvamstelmeer.nl
Je nooit te vroeg kunt zijn met “Prettige feestdagen en Gelukkig Nieuwjaar”
Wij elkaar binnenkort wel weer op de haven zullen zien / spreken

Overpeinzingen van de WVA filosoof
Voordat ik diep ga nadenken
( filosoferen) over wat er dit stukje moet
komen blader ik nog even door clubblad nr. 3 van dit jaar. Daarna filosofeer ik over het feit
dat niets over wat ik geschreven heb bij iemand iets heeft los gemaakt. Dan denk ik over
het aantal inzendingen van de fotowedstrijd. Minstens 1 iemand heeft ingezonden, heb ik
van de persoon gehoord, zal hij/zij dan in aanmerking komen voor de prijs? ( De in het
vooruitzicht gestelde reis is niet meer in de aanbieding, blijft dus definitief in de la liggen).
Verder over het prijsverschil in de consumpties buiten op het terras of staande aan de bar.
In Parijs schijnt het zo te zijn. Om dat te controleren ben ik een weekend naar Parijs
afgereisd. Ik moest er toch zijn vanwege een hardloopwedstrijd. En inderdaad: je kunt in
de studentenwijk een 3 gangenmenu kopen voor € 10,00, getuige het menubord op de
straat voor de ingang van het restaurant. Eenmaal binnen krijg je de menukaart voor je
waarop alleen de entree al voor meer dan de helft van de complete straatmenu prijs wordt
aangeboden. Op het moment dat wij – een groepje van 7 hardlopers – zeggen dat we het
`straatmenu`willen, blijkt de geadverteerde gekonfijte eend er niet meer te zijn, evenmin
als rood vlees in rode wijnsaus. De eend wordt een luxe hamburger en rood vlees wordt
varkensvlees in een onbestemde witte saus.
Het nagerecht willen we overslaan, tenzij we kiezen voor een 2 dagen eerder gemaakte
crème brulee of chocolade mousse. Wel was de karaf rode en witte wijn `Nederlands`
geprijsd. Op de rekening stond twee keer 1 liter. Hoeveel glaasjes wij uit een liter kregen,
ik denk wel vier! Daarom werd de wijn ook in een karaf geserveerd. Al met al smaakte het
ons toch wel, we filosofeerden gewoon dat we een dag eerder aan het eten waren.
We filosofeerden er ook over of wij ons hierdoor uit het veld zouden laten slaan en
kwamen tot eensluidende conclusie, nee dus! Wel over de prijs van een biertje van € 8,50
in een Cola glaasje. Daarom bestelden we gedurende Happy Hour een halve liter voor
€4,00.
Genoeg hier over gefilosofeerd, of….noem het maar zeiken, want we hoefden het toch niet
te nemen! Daarom namen we de volgende dag maar een lekker broodje tonijn voor € 3,50!
Nog even dan. Even diep nadenken over 1 meter. Soms is 1 meter erg lang en soms erg
kort. Maar het blijft nog steeds 1 meter. In het geval van de 20 kilometerwedstrijd in Parijs
is 1 meter peanuts, zo ook 1 meter op de snelweg. Een TV scherm van een meter is al
weer heel wat, dan maakt 10 of 20 cm weer een heel groot verschil. Zo kun je weer over
veel zaken filosoferen, zoals over die meter of over de corrupte Sepp Blatter of de
miserabele vertoning van AZ tegen Cambuur. Afijn vul het zelf maar in.
Ik ben benieuwd wat het bij u los maakt.
Voor vandaag weer genoeg gepeinsd, diep nagedacht en gefilosofeerd.

Zeilwedstrijden - Agenda
datum
Woensdag 27 april
Zondag 1 mei

naam
Koningrace
Opening zeilseizoen

Donderdag 5 mei
Zaterdag 28 mei
Zaterdag/ zondag
11/12 juni
Vrijdag/zaterdag
17/18 juni

Pettermerton
Pettermerton
Vereniging
sloepzeilen
Sloepzeilen
mensen met
beperkingen
Havenwedstrijd
Clubkampioenschapp
en

Dinsdag 21 juni
Zondag 26 juni

Zondag 3 juli
Zondag 10 juli

Uitwijkdatum
Clubkampioenschapp
en
Scharren race

Vrijdag/zaterdag
26/27 augustus
Zaterdag/zondag
3/4 september
Zondag 11
september
Zaterdag 17
september
Zaterdag 24
september
Zondag 25
september

24 uurs race

Zaterdag 2 oktober

Westwadrace

Sluitingswedstrijden

klassen
Jeugd
Lelie vletten
Open klasse
Kajuitjachten

organisatie
vervallen
WVA

Kajuitjachten
Sloepen

WVA
WVA(alternatief)
MWV

Sloepen

WVA / MWV

Alle klassen
Jeugd
Centauers
Open klasse
Kajuitjachten
-

WVA
WVA(jeugd)
MWV(overige
klassen)

Jeugd
Open klasse
Kajuitjachten
Kajuitjachten

WVA

Burg. postbokaal

Sloepen
Kajuitjachten
Centauers

Dorus Rijkers

Kajuitjachten

Round de Bol

Kajuitjachten

Palingrace

Jeugd
Open klasse
Kajuitjachten
Kajuitjachten

-

Ned. Vereniging van
Kustzeilers
MWV
WVA
KMJC

WVA
KMJC/WVA

