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Beste lezers, is het je opgevallen? Inderdaad de lay out van ons clubblad is veranderd.
Niet alleen voor de komende jaren een nieuwe omslag maar ook een gevouwen A3
formaat. Dit alles gedaan om een mooier en leesbaarder blad te maken. Reacties hierop
naar de redactie zijn natuurlijk welkom.
Een mooi vaarseizoen staat weer voor de deur. De vrijdag na Hemelvaartsdag
zat ik op een bankje in Woudsend en daar is het seizoen inderdaad al begonnen.
Ontzettend veel zeilboten en motorboten op het water! In maart – einde zomer in Nieuw
Zeeland – had ik het genoegen daar te zijn. Wat een mooi watersportland is dat! Volop
boten in de prachtige baaien en op de meren.
Inmiddels is het jaar van het 50-jarig jubileum van de WVA weer achter de rug en zijn we
in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. Wordt het niet te rustig?
Wordt het niet tijd om weer eens een familie weekend of een Pinkstertocht te organiseren?
Of kabbelen we als vereniging maar wat voort? Ik zou zeggen: Laat je horen!
In dit blad weer genoeg te lezen, zoals de Preekstoel, het in memoriam van Jarig
Schiphof, die op te jonge leeftijd is overleden, de notulen van de Voorjaarsvergadering, het
interview, de wist je datjes, mededelingen vanuit het Bestuur, verslag van de werkdag met
de bijbehorende foto’s, de overpeinzingen van de WVA filosoof , verslag van de gezeilde
Openingswedstrijd en vergeet vooral de agenda niet.
Kortom, genoeg om weer een gezellig een uurtje lezen en het blad te bewaren of door te
geven. De redactie wenst jullie in ieder geval een mooie zomer en genoeglijke
vaarmaanden toe.
Tot ziens op de haven!

De volgende clubkrant verschijnt in september 2016. Kopij graag inleveren vóór 1 september.

Op het moment van dit schrijven is mijn bui net zo onbestendig als het weer. Daarom kom
ik maar snel ter zake.
Voor u ligt weer een goedgevuld clubblad. Ook dit maal heeft menigeen tijd en inzet
gestoken in het aanleveren c.q. opmaken van ons blad. Hiervoor mijn dank. Wellicht heeft
u zelf ook informatie of ideeën. Schroom niet, want de redactie houdt zich van harte
aanbevolen voor uw bijdrage.
Begin mei is het clubseizoen geopend met de Openingsrace. Hiermee zijn ook andere
activiteiten van start gegaan, zoals het dinsdagavondzeilen en de opleidingen.
We zijn opgeschrikt door het incident tijdens een praktijkles op het Amstelmeer. De
instructeur en cursisten kwamen hierbij te water. Gelukkig kon de instructeur zelf de
hulpdiensten bellen en zijn ze door een andere WVA-instructeur uit het water gehaald en
naar de haven gebracht. Aldaar stonden brandweer, ambulance en politie te wachten.
Onze vereniging was 40 jaar behoedt voor een soortgelijke gebeurtenis. Het bestuur heeft
het incident geëvalueerd en is in contact met de Veiligheidsregio om de hulpverlening te
optimaliseren.
We hebben zojuist de Sloepraces achter de kiezen. Met een zeer goed resultaat mogen
we terugkijken op een geslaagd weekend.
Voor het eerst was onze jeugd vertegenwoordigd met een sloep. Hierover meer verderop
in het clubblad en op onze website www.wvamstelmeer.nl.
W.V.A. en M.W.V. (Marine Watersport Vereniging) hebben in een oriënterend gesprek met
gemeente Hollands Kroon geïnventariseerd wat de visie en wensen zijn van beide
verenigingen betreffende recreatie, accomodatie- en toerismebeleid. Daar waar mogelijk
zullen de verenigingen samen optrekken, mits dit niet ten koste gaat van onze eigen
waarden en identiteit.
Wordt vervolgd.
Nu het seizoen is begonnen wens ik u allen veel plezierige, sportieve en veilige vaaruren
bij onze eigen haven of elders op het water.
Graag tot ziens op de haven.
Met vriendelijke groet,
Peter Oudhuis
Voorzitter W.V. Amstelmeer

In memoriam Jarig Schiphof
Groot was de schrik toen wij maandag 4 april
vernamen dat de vrijdag er voor Jarig Schiphof
plotseling was overleden.
De gezondheid van Jarig was niet 100% maar dit
bericht kwam als donderslag bij heldere hemel.
Jarig is vele jaren lang, samen met Elly, de drijvende
kracht geweest achter de inkoop voor en achter de
bar van het clubhuis.
Goed was om te zien dat tijdens de crematie op 7
april in het crematorium in Schagen er enorme
belangstelling was, waar onder vele WVA leden.
Bestuur en redactie van de Watersport Vereniging
Amstelmeer wensen Elly, de kinderen en
kleinkinderen veel sterkte om dit smartelijke verlies
een plaats te geven.

Algemene ledenvergadering van de
Watersport Vereniging Amstelmeer
d.d. 25 maart 2016
1. Opening
Voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering.
Aanwezig: 43 stemgerechtigde leden.
Met kennisgeving afwezig: Cees Dubbeld, Rudolf Ernens, Eric Goedel, Jos Halsema, Siep van der Land.
2. Commissie 2020
Elbert Volkers vertelt dat de Commissie 2020 zich buigt over de toekomstvisie van de WVA en de vraag hoe
de haven aantrekkelijker te maken. We zijn de laatste jaren veel leden kwijtgeraakt, dus er moet iets
veranderen. Vorig jaar is de visie m.b.t. de nieuwe havenindeling gepresenteerd. Nu alles verder is
uitgewerkt bleek het nog maar een half plan te zijn en komt er meer bij kijken. Vorig jaar is er een begroting
van € 17.000,- voor alleen het (ver-)plaatsen van de palen neergelegd en daar is toestemming van de
ledenvergadering voor gegeven. Maar voor een goede toekomst moest de visie eerst verder ontwikkeld
worden, dus is de uitvoering van het plan gestopt en het plan eerst verder uitgewerkt. Omdat het meer gaat
kosten, willen we het plan opnieuw presenteren.
Kees van Silfhout licht de uitgewerkte plannen toe: Grotere ligplaatsen betekent ook een aanpassing van de
waterlaadplaats achterin de haven, waar we gratis water hebben. Een nieuwe waterlaadplaats voor in de
haven met water waar voor betaald moet worden is dan niet nodig.
In het nieuwe plan zijn er niet alleen grote plaatsen, maar ook middelgrote plaatsen. Kleinere boten kunnen
naar het Wierhoofd waar ook stroom komt. Er komen stalen palen met een kunststof mantel. De oude palen
worden hergebruikt voor steigers. Vingersteigers zijn een optie, deze kosten € 60 per jaar per box, gerekend
over een periode van 10 jaar. De genoemde kosten van € 28.100 voor de haven en waterlaadplaats en €
17.290 voor de vingersteigers betreffen alleen materiaal. Er zijn ca. 8 vrijwilligers nodig om het werk uit te
voeren. De Kangt is de 1e fase. Als het een succes is, dan gaan we over een paar jaar naar de rest van de
haven kijken.
Arjen Voogt heeft namens de Commissie 2020 het een en ander uitgezocht. Zoals een samenwerking met

de MWV i.v.m. de wens van de gemeente voor één aanspreekpunt. Dit is nog niet haalbaar gebleken.
Daarnaast zijn de mogelijkheden van subsidies onderzocht: van het Waddenfonds en van de Gemeente
Hollands Kroon. We hebben hiervan geen hoge verwachtingen, maar alles wat we kunnen ontvangen is
mooi meegenomen. Hans Boersen geeft de tip dat er een partij is die op no cure no pay basis subsidies
aanvraagt en bij succes 10% van het subsidiebedrag vraagt. Martin van Huizen meldt dat ook de Rabobank
sponsort.
Elbert Volkers vertelt dat het Hoogheemraadschap akkoord is met het verplaatsen van de palen, maar geen
geld ter beschikking stelt. Het baggeren is ook veel duurder uitgevallen, dus daar valt niets te verwachten.
De voorzitter vertelt op de vraag hoe met passanten is gesteld, dat dit de laatste jaren ook behoorlijk is
teruggelopen. Het Amstelmeer moet meer op de kaart gezet worden om de trend te doorbreken. De
Gemeente heeft recreatie als een speerpunt, maar er zijn nog geen concrete plannen. Het optimaliseren van
de haven past hier wel bij.
De trend is dat meer mensen meer luxe en dus ook een grotere boot willen. Een eerste stap om op deze
trend in te haken is gezet met het verbeteren van het sanitair in het Dijkmagazijn. We hebben de indruk dat
de wethouder heel graag wil. Mochten subsidies niet lukken, dan kan het plan in fases uitgevoerd worden.
Niet zo zeer qua werk, maar qua boekjaren.
Carolien Verschoor vraagt of het past bij wat de WVA in kas heeft. De voorzitter antwoordt dat er geen
financiële beperkingen zijn, maar we wel willen proberen subsidie te krijgen. Wilke van Muiswinkel geeft de
tip om in bijvoorbeeld in Friesland te gaan kijken wat ze gedaan hebben om subsidie te krijgen en wat hier in
het verleden subsidie heeft gekregen. Die kennis kan in het voordeel werken. Verder mist hij bij de begroting
een verwachting wat de nieuwe indeling op gaat brengen. De voorzitter antwoordt dat het glazen bol kijken is
wat het gaat opbrengen, maar afwachten is geen optie, want de opbrengsten gaan steeds meer achteruit.
Wilke van Muiswinkel vraagt of niet de helft gedaan kan worden. Kees van Silfhout antwoordt dat het niet in
delen kan, omdat de kosten dan hoger worden en dat je dan het probleem krijgt dat je sommige boten
nergens meer kwijt kunt. De enige optie is de vlindersteigers niet of later doen.
Stemming: meerderheid van de vergadering is voor, het plan is aangenomen.
3. Mededelingen van het bestuur
Het was spannend of we een nieuwe wedstrijdcommissaris zouden vinden, maar gelukkig heeft Sjoerd van
der Werf zich gemeld. De vergadering stemt in met zijn benoeming als bestuurslid en commissaris
Wedstrijden.
Verder heeft Evelien Witteveen aangegeven te willen stoppen als secretaris en wordt er een oproep gedaan
voor een nieuwe secretaris. De afgelopen tijd is er een behoorlijke vernieuwing in het bestuur geweest.
Volgend jaar heeft Hannie Meskers er 6 jaar op zitten en gaat dan ook stoppen als commissaris Opleidingen.
Vrijwilligers blijven dus altijd gezocht. Hannie Meskers haakt hier op in met een oproep aan leden om mee te
doen aan een workshop voor het werven van vrijwilligers. Deze workshop wordt in Den Helder door
Sportservice gegeven. Hannie en Sjoerd van der Werf zijn naar de informatiebijeenkomst geweest en
denken dat het erg zinvol is.
4. Notulen najaarsvergadering 23 oktober 2015
Geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Goedgekeurd.
5. Jaarverslag 2015
Geen opmerkingen en vragen; goedgekeurd.
De voorzitter meldt dat de zonnepanelen 5623 kWh hebben opgeleverd. Bij deze opbrengst kunnen we de
zonnepanelen in 5 jaar terugverdienen. We gebruiken ca. 6000 kWh, dus hebben we slechts 400 kWh via de
leverancier gekregen. Sjaak Meskers merkt op dat de vaste kosten van elektra toch gelijk blijven. Voorzitter
antwoordt dat de zwaarte van de hoofdzekeringen verlaagd zijn en dat dit € 140 per maand scheelt. Vier jaar
geleden betaalden we € 700 per maand aan energie en nu nog maar € 60. Peter Verschoor vraagt of de
kosten van elektra voor de ligplaatshouders naar beneden gaan. De voorzitter antwoordt dat eerst de
investering terugverdiend moet worden.
6. Financieel verslag 2015
De penningmeester neemt het financieel verslag door. Er is een klein positief resultaat, dankzij alle
besparingen.
In 2015 is de kantinecommissie opgericht om de in- en verkoop van de kantine beter te regelen. De

penningmeester dankt alle leden van de kantinecommissie en alle vrijwilligers achter de bar voor hun inzet.
De waarde van de gebouwen op de balans is verhoogd door de verbetering van het Dijkmagazijn.
Er staat nog een vordering op de balans waar we bezig zijn met incasso, maar de verwachting is dat hiervan
niets zal binnenkomen.
De rekening bij de ING Bank is opgezegd i.v.m. kostenbesparing.
Het jubileum heeft een opbrengst van € 6535 gehaald, bestaande uit € 4855 omzet plus een bedrag aan
sponsoring van € 1680. De kosten bedroegen € 5238. We kunnen dus stellen dat we heel blij mogen zijn met
de sponsoring.
Elbert Volkers vraagt waar de reservering van € 17000 voor de nieuwe havenindeling staat. De voorzitter
meldt dat deze er inderdaad niet op staat, maar dat het duidelijk te zien is dat er voldoende banksaldo is.
7. Verslag Kascontrolecommissie
Gerard van Herk meldt namens de kascontrolecommissie dat alles er prima uitziet en dat er decharge aan
de penningmeester is verleend.
Voor de kascontrolecommissie volgend jaar hebben zich aangemeld: Carolien Verschoor (onder voorbehoud
van vaarschema), Theo Souren en Kees Boersen is reserve.
8. Vaststellen wedstrijdprogramma 2016
Sjoerd vertelt dat het wedstrijdprogramma al in het clubblad en op de website vermeld staan. Er zijn dit jaar
op het Amstelmeer maar vier wedstrijden. De Koningsrace is vervangen door de Openingsrace op zondag 1
mei. Ook de Pettermerton wordt weer georganiseerd. Voor het verenigingssloepzeilen zou het leuk zijn als er
weer een mannenboot meedoet. Vorig jaar deed er alleen een vrouwenboot mee. Er zal dit jaar ook een
jeugdboot meedoen. Kandidaten kunnen zich bij de penningmeester opgeven.
De clubkampioenschappen zijn dit jaar op 1 dag, namelijk op 26 juni en alleen op het Amstelmeer. De
Scharrenrace is een simpele wedstrijd met de bedoeling introducés mee te nemen. Na afloop worden er
scharren gebakken en gegeten.
De voorzitter geeft aan heel blij te zijn dat de WVA de organisatie van een aantal wedstrijden op zich heeft
genomen. Hij doet de oproep om anderen van buiten de vereniging voor deelname uit te nodigen om de
terugloop in de deelname tegen te gaan. Sjaak Meskers meldt dat de boot van Arie de Vries te koop staat.
Hij doet de oproep om in de gaten te houden wie de boot koopt en de nieuwe eigenaar uit te nodigen. Elbert
vertelt dat Michiel Lok het idee had om als iemand een centaur verkoopt, deze voor de WVA te houden zodat
de jeugd hiermee kan zeilen.
9. Voorstel donateurschap
Omdat het aantal leden terugloopt is er nagedacht over een donateurschap. Mensen willen toch graag met
de WVA verbonden blijven of het clubblad blijven ontvangen. Hiervoor is het donateurschap voor € 25 per
jaar bedacht. Er wordt dan geen afdracht aan het Watersportverbond gedaan, een donateur heeft geen
stemrecht, ontvangt het clubblad, kan wel aan clubactiviteiten (bijv. opstappen bij wedstrijden en
winteractiviteiten) deelnemen, maar voor een ligplaats of cursus moet je lid worden. Gerard van Herk werpt
tegen dat we nu € 48 ontvangen en dan nog maar € 25. De voorzitter legt uit dat voor sommige mensen € 48
veel geld is en dan helemaal afhaken. Dan kunnen we beter € 25 ontvangen, waarvan we geen € 20 aan het
Watersportverbond hoeven af te dragen. Dan blijft per saldo nagenoeg hetzelfde voor de vereniging over.
Frans van der Doe vraagt of we donateurs ook niet aan cursussen kunnen laten deelnemen. De voorzitter
antwoordt dat de cursussen dan een commerciële activiteit in plaats van verenigingsactiviteit worden en dat
kan niet. Theo Souren is van mening dat we ons met het donateurschap op glad ijs begeven. De voorzitter
antwoordt dat mensen die € 48 teveel vinden nu afscheid nemen en met het donateurschap houden we ze
binnen de vereniging. Er wordt gestemd en een meerderheid is voor het donateurschap, dat per 2017
ingevoerd wordt.
10. Rondvraag
Cor Kaandorp vraagt of het signaal van de wifi sterker kan, want er is nu op het einde van de Kangt bijna
geen ontvangst. Carolien Verschoor antwoordt dat het net gereset is, dus nu misschien beter is. De
voorzitter antwoordt dat de modem verouderd is en binnenkort vernieuwd wordt, misschien wordt het dan
ook wel beter.
Kees van Silfhout vertelt dat er voor de gladde steigers antislipmateriaal is uitgezocht en besteld. Maar nu
kwam Jan Poortman met verzinkte stalen roosters die voor € 4 per m² te koop zijn. Wat is daar de ervaring

mee of mening over? Cor Walrave vertelt dat stalen roosters ook erg glad zijn en elders juist weggehaald
worden. Sjaak Meskers vraagt of de steigers dan nog schoon te houden zijn. Cor Kaandorp vraagt of de
vereniging aansprakelijk is voor mensen die uitglijden op de steiger. Kees van Silfhout antwoordt dat de
steigers van de gemeente zijn, dus die is aansprakelijk. Besloten wordt om niet de stalen roosters te
gebruiken.
Er wordt gevraagd wat er met het bedrijf van Van Zoonen gaat gebeuren. Elbert Volkers antwoordt dat
gegadigden voor het terrein zijn afgehaakt, omdat je er niet mag werken, alleen mag stallen. Bovendien
wordt de erfpacht voor de grond door de gemeente in de toekomst verhoogd. Dus commercieel is het
interessant. Mw. Van Zoonen moet de pacht betalen maar heeft geen inkomsten. Misschien is het een optie
om te huren voor bootstalling. De MWV heeft geen interesse om mee te denken over het terrein van Van
Zoonen. De voorzitter geeft aan, dat als er voldoende vraag vanuit de leden is, het bestuur wel wil
onderzoeken of huren tot de mogelijkheden behoort. In de vergadering steken circa 10 mensen hun hand op
die interesse hebben.
Wico Stam zag dat er weer een werkdag is en vraagt wat we verder met het vrijwilligersbeleid doen. De
voorzitter antwoordt dat het vrijwilligersbeleid blijft zoals het is, maar dat de werkdag ook een soort clubdag
is en vandaar weer zo ingepland is. Voor bepaalde werkzaamheden worden mensen nog steeds apart
benaderd. Wico wil graag weten wat het bestuur van het vrijwilligersbeleid vindt. De voorzitter antwoordt dat
de kantinecommissie, huishoudelijke dienst, de PR en het opknappen van het Dijkmagazijn mooie resultaten
van het vrijwilligersbeleid zijn. Dit werk gebeurde vroeger ook, maar het is nu gelukt om er meer mensen bij
te betrekken. Het kan natuurlijk altijd beter. Oproepen in het clubblad en op de website helpen helaas niet
echt, vrijwilligers moeten persoonlijk benaderd worden. Sjaak Meskers vraagt of er financieel resultaat is
gekomen van mensen die geen vrijwilligerswerk willen doen. Voorzitter antwoordt dat het € 675 heeft
opgeleverd en dat het beleid ongewijzigd blijft. Frebo Edens vertelt dat hij lid is geweest van een vereniging
die bij financiële problemen een obligatielening uitgaf. De Voorzitter antwoordt dat de WVA geen financiële
problemen heeft.
Gerard van Herk doet een oproep voor nieuwe ligplaatshouders, er zijn nog boxen vrij.
Frans van der Doe vertelt dat er morgen een proefvaart met mini lemsteraken is en dat daarbij pers
aanwezig is. Hij zal vragen of ze de WVA ook willen vermelden.
Hannie Meskers wil de huishoudelijke dienst, redactie, de website beheerders en alle andere vrijwilligers
bedanken voor hun inzet.
Theo Souren vindt dat het uitgewerkte plan voor de havenindeling vooraf in het clubblad gepubliceerd had
moeten worden, zodat mensen hadden geweten dat het voorgelegd zou worden en zich hadden kunnen
voorbereiden. Daarnaast vraagt hij of de wedstrijdoptimist vaarklaar gemaakt kan worden, zodat deze ook
weer gebruikt kan worden. Tenslotte dankt hij het bestuur en alle leden voor hun inzet.
De voorzitter antwoordt dat Theo gelijk heeft met betrekking tot publicatie van het havenplan en dat er
gekeken zal worden of er behoefte is aan een extra wedstrijdoptimist.
11. Sluiting
Voorzitter sluit 21.55 uur de vergadering.

Werkdag WVA Haukeshaven 9 april
2016
Afgelopen 9 april was op de haven weer de
jaarlijkse voorjaarswerkdag om de haven en alles
wat er om heen en aan vast zit weer klaar te
maken voor een nieuw en hopelijk zonnig en
warm vaarseizoen.
Om 9 uur werd zoals gewoonlijk begonnen met
koffie en koek en kon onze nieuwe Commisaris
Haven en Benodigdheden Cees van Silfhout ruim
20 enthousiaste vrijwilligers verwelkomen en de
taken verdelen.
Er was weer heel wat te doen zoals de
bij geplaatste foto’s laten zien.
Onkruid moest vanaf het clubhuis en de
dijkvoet tot aan de trap worden
weggestoken en afgevoerd.
De horren werden voor de pas
gewassen ramen gemonteerd.
Met behulp van enkele jeugdleden en
ouders werden de optimisten onder
handen genomen.
Gepoetst en van nieuw stoothoeken
voorzien.
De optimisten stalling werd van een
nieuw houten rek voorzien.
De Postboot steiger kreeg een antislip
loopmat opgeschroefd.
De uit de winterstalling aangevoerde rescue
Fun Yaks werden weer te water gelaten,
evenals de Centaur lesboot.
Het publicatiebord werd weer aan het clubhuis
gemonteerd. Ook het naambord kreeg weer
een plekje.
De boeien werden het Amstelmeer op gevaren
op de juiste positie in het water verankerd.
De zwemvesten van de Optimisten en Splash
leerlingen werden schoongemaakt en te
drogen gehangen.
Langs de Postboot steiger werd een nieuwe
voorziening gemaakt om de
elektriciteitsleiding onder water naar het Wierhoofd te leiden. Dit om straks ook op het
Wierhoofd een elektriciteitsvoorziening te hebben. Cees had destijds bij het uitbaggeren
van de haven al geregeld dat er een geul voor de leiding zou worden gegraven.
Het kabelgat werd opnieuw geschoond en ingedeeld.

Inventaris, zeilen, masten en beslag van de
Optimisten gecontroleerd en vaarklaar
gemaakt.
Ik zal vast wel wat vergeten zijn op te
noemen. Gelukkig dat vele handen het werk
licht maken.
Na de koffiepauze kon daardoor een goed
uur later de succesvolle werkdag worden
afgesloten.
Nu maar hopen op een mooie zomer!
Alle vrijwilligers worden weer heel erg
bedankt voor hun inzet!

Openingswedstrijd 1 mei 2016
Na jarenlang het watersportseizoen op Koninginnedag en Koningsdag geopend te hebben, is dit jaar
gekozen voor opening op zondag 1 mei.
We hebben een koud voorjaar achter de rug. Dit is ook aan de bezetting in de haven te zien. Er liggen
nog maar weinig boten in het water. Dit was ook terug te zien aan de deelname aan de
openingswedstrijd. In de kajuitklasse waren er 6 deelnemers, in de openklasse 2 deelnemers. Bij de
jeugd waren er 3 Optimist zeilers en 1 deelnemer in de Splash.
Het weer liet zich van z’n goeie kant zien. Het was zonnig en er stond een zwakke, soms matige, wind
uit noordwestelijke richting. Prima weer voor de start van het zeilseizoen.

Door het kleine aantal zeilers in de openklasse werd deze samengevoegd met de kajuitklasse. Hierdoor
waren er 2 starts. De wedstrijd had een tijdsduur van gemiddeld 1 uur en 20 minuten. De gecorrigeerde
finishvolgorde was
Kajuit - Veld 01
Race 1
Starttijd: 12:00:00,0
SW factor
Zeilno
Waarschip560 133
Waarschip710 3116
Dehler34 4412
Elan360 NED 8541

Naam
Michiel Lok
Ruud Bekema
Cees Boersen
Hans Boersen

1
2
3
4

1,0
2,0
3,0
4,0

DH-ToD

Gecorr.

Finish

DH-ToT
13:31:59,0
13:41:06,0
13:28:15,0
13:24:46,0

Tijd.
1:31:59,0
1:41:06,0
1:28:15,0
1:24:46,0

Tijd
1:21:24,1
1:29:52,0
1:34:23,1
1:38:20,2

Formule
=GT * 100 / 113,0
=GT * 100 / 112,5
=GT * 100 / 93,5
=GT * 100 / 86,2

Hanse355 108
Dehler35CWS 35

Jaap Wognum
Cees van Silfhout

Open klasse - Veld 02
Starttijd: 12:00:00,0

5
6

5,0 13:29:30,0 1:29:30,0 1:38:21,1 =GT * 100 / 91,0
6,0 13:31:05,0 1:31:05,0 1:40:05,5 =GT * 100 / 91,0

Race 1
SW factor
DH-ToD

Gecorr.

Finish

Zeilno
Naam
DH-ToT
Tijd.
Tijd
Formule
RandmeerNAT 238 Sjaak Meskers 1 1,0 13:40:33,0 1:40:33,0 1:35:45,7 =GT * 100 / 105,0
Efsixtour 1292
Peter Glim
dnf 3,0
Splash
1.

Marijn Goedel

Optimisten
1. Daniël Bloem
2. Tygo Halsema

Pettemerton race 2016
Jarenlang is er door de watersportvereniging HWN de Pettemertonrace georganiseerd.
Watersportvereniging HWN kan echter geen wedstrijd comité meer op de been krijgen. Zij
hebben de WVA gevraagd om de race over te nemen. Dit jaar was de organisatie van de
Pettemerton race voor het eerst in handen van de WVA.
Watersportvereniging HWN had de WVA gastvrij onderdak geboden. Op woensdagavond 4 mei
werd daar na het houden van 2 minuten stilte i.v.m. de doden herdenking het palaver
gehouden. Tijdens dit palaver werd gekozen voor een variabele starttijd. De starttijd werd
vastgesteld op de periode tussen 9 uur en 11 uur. Dit had te maken met stroom en grootte en
gewicht van de deelnemende jachten.
Na een hele lange tijd van harde wind, regen en sneeuw was het hemelvaartsdag 5 mei
prachtig weer. De wind blies met kracht 3 tot 4 uit oostelijke richting. Temperatuur nog wel laag,
maar dat mocht de pret niet drukken.
Door de variabele starttijd werden de seinen op de dijk gegeven, zonder dat er ook maar 1 jacht
in de buurt was. Voor het start comité een rare gewaarwording. Om 9:25 uur startte het eerste
jacht, de laatste startte om 10:48 uur. Na 5 uur en 17 minuten finishte het eerste jacht. De
laatste finishte na 6 uur en 20 minuten varen.
De totaaluitslag is als volgt:
Zeilno
DB2 7932
Beneteau_Fir 1060
Elan360 NED 8541
Waarschip710 3116
Bavaria37 37
Hanse355 108
Winner10 6636
Dehler34 4412
Dehler31 31
Dehler31 311
Catalina28 431
Dehler39SQ NED 7311
Passaat 222
Bavaria320 100
Windroos 10

Naam
René Reigel
Joost Wijngaarden Frou Frou
Hans Boersen Wave Impact
Ruud Bekema Meermin
Andele de Zwart Hanna Maria
Jaap Wognum Honderdacht
Frans Jansen Gulliver
Cees Boersen Kliever
Luc Riemers Njuta
Peter Engel Bojangles
Peter Meijers Lietse
Gerard Schalkwijk Greyhound
Frits van Driest Passaat
Marcel Boelsems Dolfijn
Onno Nieuman Windroos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
dnf
dnf
dnf

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
16,0
16,0
16,0

Starttijd
10:28:40,0
10:08:49,0
10:19:36,0
09:25:08,0
10:10:49,0
10:12:17,0
10:11:24,0
10:10:55,0
09:32:11,0
09:53:46,0
09:33:44,0
10:48:34,0

DH-ToD
DH-ToT
15:17:05,0
14:43:54,0
15:02:09,0
15:35:33,0
15:22:03,0
15:15:18,0
15:22:52,0
15:21:14,0
14:53:22,0
15:22:36,0
15:53:47,0
16:05:21,0

Gecorr.
Tijd.
4:48:25,0
4:35:05,0
4:42:33,0
6:10:25,0
5:11:14,0
5:03:01,0
5:11:28,0
5:10:19,0
5:21:11,0
5:28:50,0
6:20:03,0
5:16:47,0

Finish
Tijd
5:16:56,5
5:23:37,7
5:27:47,1
5:29:15,5
5:30:44,8
5:31:31,7
5:35:16,3
5:39:08,6
5:39:52,6
5:40:45,6
5:53:32,1
6:04:07,1

Formule
=GT * 100 / 91,0
=GT * 100 / 85,0
=GT * 100 / 86,2
=GT * 100 / 112,5
=GT * 100 / 94,1
=GT * 100 / 91,4
=GT * 100 / 92,9
=GT * 100 / 91,5
=GT * 100 / 94,5
=GT * 100 / 96,5
=GT * 100 / 107,5
=GT * 100 / 87,0

Combi Zuiderzee jeugdwedstrijden
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Uitslag Laser4.7
No Zeilno
Naam
Punten
1 196999 Tamara Mourik
5,0
2 193572 Tristan Melgers
7,0
Uitslag Open

1
1
2

2
1
2

3
1
2

4
2
1

1
1
2
3

2
1
3
2

SW factor

No
Zeilno
Naam
Punten
1 Laser4.7 1969990 Tamara Mourik
5,0
2 Laser4.7 1935720 Tristan Melgers
8,0
3
SplashB 24920
Marijn Goedel
11,0

3
1
2
3

4
2
1
3

Uitslag OptimistB
No Zeilno
Naam
Punten 1
1
2409
Reinier Stumpel
6,0
ret
2
3135 Gwendolyn Melgers
7,0
1

2
1
2

3
1
2

3
1
2
3
4

4
1
2
3
4

4
1
2

Uitslag OptimistC
No Zeilno
Naam
Punten
1
7
Tygo Halsema
4,0
2
1
Didier Smits
8,0
3
4
Joeri Boersma 14,0
4
3
Sil Halsema
14,0

1
1
2
4
3

2
1
2
4
3

Verenigings sloepwedstrijden 2016
11 en 12 juni waren de sloepwedstrijden gepland. Dit jaar waren er 9 sloepen ingeschreven,
waaronder 3 sloepen voor de WVA. De WVA sloepen waren voor de WVA vrouwen, de WVA
mannen en dit jaar voor het eerst de WVA jeugd.
Gepland waren 2 wedstrijden op zaterdag en 2 wedstrijden op zondag. De weersverwachting, en
dan vooral de windverwachting was niet zo best. Een windkracht van 2 tot 3 Beaufort op zaterdag
en een windkracht 1 tot hooguit 2 Beaufort op zondag. Vooral de windverwachting voor zondag
bracht de wedstrijdcommissie ertoe om op zaterdag 3 wedstrijden te laten varen.

De kwaliteit van de sloepen liet nogal te wensen over. De meeste boten zaten vol met pokken,
waardoor ze nogal traag waren. Bij het tuigen van de boten kwamen er ook veel problemen voor.
Boten die niet compleet waren. Het tuigen was daardoor een goede conditietest. Veel heen en

weer naar de kantine van de MWV om de boten compleet te krijgen.
Na een teleurstellend jaar 2015 voor de dames, was het dit jaar weer erg goed met ze gesteld. De
dames sloep wist na 3 wedstrijden de eerste plaats in de wacht te slepen. Heel verrassend was
het optreden van de jeugd. Zij zeilden onder begeleiding van Eric Goedel en Peter Verschoor naar
een fantastische tweede plaats. En nee…, de sloep werd niet gestuurd door één van de heren,
maar door de jeugd, waarvan Maartje Volkers het meest gestuurd heeft. Een voortreffelijk debuut
van de WVA jeugd.
De mannensloep moest genoegen nemen met een 6e plaats. Door een verloren protest in de
eerste wedstrijd eindigde de mannensloep op de 6e plaats.
Zondag waren er geen wedstrijden meer. De windkracht kwam niet boven kracht 1 Beaufort uit,
waardoor varen van wedstrijden in de sloepen geen zin had.

Verslag vanuit de winnende vrouwensloep:
Aan mij de eer om als “nieuweling” een stukje te schrijven over de sloepzeilwedstrijd van 2016.
De pret begon al op maandag 6 juni bij het openen van onze groepsapp Sloepzeilen Dames WVA.
Ik werd steeds enthousiaster bij het lezen van de vele berichten die voorbij kwamen, al had ik bij
de meeste geen gezicht voor me die in de groep zaten.
Vrijdagmiddag 10 juni begon het bij het uitzoeken van de juiste sloep door Cor Walrave onze
schipper, die middag is de sloep opgetuigd door Anja, Sylvia, Diana en Cor met hulp van de

mannen Ruud en Nico voor het omhoog zetten van de masten. In de avond is er een oefenrondje
gevaren door Cor, Fiona, Sylvia en Marisa.
Op zaterdag verzamelde we om half 9 in het clubhuis de Aak waar de koffie en thee al klaar stond.
Er werd druk gespeculeerd over de windverwachtingen etc.
Om 9:15 uur waren we bij het clubhuis van de Marine Watersport Vereniging voor de briefing van
deze dag maar helaas was deze al om 9:00 uur gehouden, hetgeen ons niet bekend was.
Nadat iedereen haar en zijn zeilpak had aangetrokken gingen we in de sloep en werden we door
een klein sleepje van de rescue boot uit de haven geloodst.
Nu werd het voor mij spannend want wat werd er van mij verwacht?
Gelukkig gaf Cor duidelijke uitleg aan iedereen wat haar taken waren en zat de sfeer er goed in!
Voor in de sloep zaten Sylvia en Fiona die de fok onder hun hoede hadden en het hijsen of laten
zakken van de gaffel. Daar achter zaten Carlijn en ik, onze taak was het midzeil overzetten van
bakboord naar stuurboord en visa versa, het hijsen of laten zakken van de gaffel van het midzeil
en de vaarboom uithouden als dat nodig was bij de voor de windse rakken. Achter ons zaten
Marisa en Yvonne, hun taak was het bedienen van de schooten van het midzeil. En als laatste
zaten Anja en Cor, zij zorgde voor het grootzeil en navigeerde de juiste koers die was uitgezet, een
olympische baan!

Na een vliegende start lieten we vrij snel het hele deelnemersveld achter ons en gingen we als 1ste
over de finishlijn. Daarna voeren we naar de haven terug, op naar het clubhuis om daar onze eigen
lunchpakket te nuttigen met koffie en thee en werden er nog kroketten en frikandellen gefrituurd.
Er werd besloten door de wedstrijdleiding om die middag twee wedstrijden achter elkaar te varen
omdat de wind voorspellingen voor zondag windkracht 1 was.
Bij de tweede wedstrijd was wederom de start goed maar we werden scherp in de gaten gehouden
door andere sloepen. Zo was er meer strijd tijdens de hele wedstrijd maar door de juiste koers en
goede trimmen van de zeilen zijn we uiteindelijk weer eerste geworden, een heerlijk gevoel!
De derde wedstrijd werd gestart nadat de laatste waren gefinisht. Voor ons was dit een slechte
start en moesten we van een zesde plaats een inhaal race gaan varen, hetgeen zwaar was omdat
de wind steeds meer afnam. Aan boord van de sloep gaf dit fanatieke momenten op en goed
opletten op de sloepen die we achter ons konden laten. Uiteindelijk eindigde we op een derde
plaats, in het kielzog van nummer twee. De jeugd was nummer 1 en hadden een super race
gevaren.
Om terug de haven in te komen kwamen de roeispannen goed van pas, dit gaf een extra dimensie
aan het einde van de dag.
De einduitslag van de zaterdag was 1, 1 en een 3de plaats, een mooie stand, op naar zondag.
Zondag waren we wederom om half 9 bij het clubhuis, na de koffie en thee gingen we met z’n allen
naar de MWV voor de briefing. Helaas kregen we daar te horen dat de wind niet meer werd dan 1
beaufort en werden de wedstrijden afgelast. Om 10:00 uur was de prijsuitreiking bij de MWV en
werden wij 1ste yeahhhhh, een mooie aquarel met een getuigde sloep erop hangt weer in het
clubhuis, de beker moet nog worden gegraveerd en komt later naar ons toe!
Ik zie uit naar de sloepzeilwedstrijden 2017 met dit leuke team!
Patricia Smits Schouten- Florussen

Opleidingen Jeugdzeilen 2
Het team JZ 2 heeft genoten van de jonge zeilers tijdens de praktijk- en theorie lessen.
Ook dank aan de ouders voor al hun inzet.
Zeilinstructeur Ruud Beers riep vanaf den beginne al dat hij ‘roze koeken’ graag lust.
Na afloop van de laatste les deelde hij deze dan ook royaal uit aan de ouders en 'die goozers'
Als dank voor hún inzet kreeg het team JZ 2 een pak roze koeken overhandigd!
Vier cursisten hebben certificaat JZ 2 ontvangen. Het team JZ 2 en de WVA hoopt van harte dat de
'volhouder van 2016' volgend jaar weer aanhaakt bij JZ 2.

Jeugdzeilen 2 cursisten: Wouter - Dennis - Jelte - Stijn - en Nick
Teamleden JZ 2 en begeleiding aanwezig op foto: Ruud Beers - Jasper Bloem en Paul Bijleveld.
Teamleden JZ 2 afwezig op foto: Desiree Bogert en Boukje Bijpost.

NB: Opleiding JZ 1 is op dit moment nog niet afgerond.

Interview
Alsof het 3 weken terug was dat ik een interview had met Renze Montsma, maar het was
al 3 maanden geleden. Nu stond ik weer voor het feit wie te kiezen voor een interview. En
het moest snel gebeuren want 1 mei was de deadline voor de krant welke nu uitgekomen
is. Ik had al direct iemand in gedachten. Snel een mailtje gestuurd en gewacht op
antwoord wat maar niet kwam. Ik had ook in de mail geschreven: Misschien ben je wel
met de Openingswedstrijd op de haven.
En jawel hoor, daar was ze! En met ze bedoel ik onze nieuwe penningmeester
Anja Nederpelt.
“Sorry hoor maar mijn computer is stuk en ik kan geen mail ontvangen”. Dus
gelijk met Anja afgesproken om na de wedstrijden bij elkaar te gaan zitten voor een
praatje. En aldus gebeurde.
Wie is Anja Nederpelt?
“Mijn geboortenaam is
Halfweeg en ik ben geboren in
Sijbekarspel op 17 december
1960, als dochter van een
kruidenier en zijn in de winkel
meewerkende echtgenote. Ik
heb 2 broers, de een jonger en
de ander ouder dan ik. Mijn
vader had een
kruidenierswinkel en een
zelfbedieningswagen. Mijn
moeder hielp mee in de winkel.
In Sijbekarspel ben ik ook naar
de lagere school geweest.
Daarna ging ik naar de RSG in
Hoorn, waar ik mijn Havo
opleiding heb afgemaakt.”
Hoe is/was jouw werkzame leven?
“Op 16-jarige leeftijd ging ik werken en heb vanaf dat moment diverse kantoorbanen
gehad. In die tijd heb ik ook in de avonduren de Detailhandelsschool in Alkmaar gevolgd
en afgemaakt. Inmiddels was ik 24 jaar oud en ben ik gaan werken bij een importeur in
gereedschappen. Hier heb ik 10 jaar gewerkt en werd ik leidinggevende op een
commerciële afdeling van Elektra Bekkum in Hoorn wat later verhuisde naar
Heerhugowaard.”
Van Noordholland ben ik naar het Westland verhuisd. Mijn man komt daar vandaan. Ik
heb hem voor het eerst ontmoet in het vliegtuig boven Amsterdam toen ik op weg was
naar mijn vakantiebestemming in Kusadasi- Turkije. Hij zat naast mij in het vliegtuig. Wij
hebben samen 2 zoons van 16 en 17 jaar oud.
Mijn man werkte in het familiebedrijf wat een importeur in tuinbouwglas is.
Ik vond een baan als leidinggevende op de boekhoudafdeling van een chemische fabriek
in kleurstoffen met veel connecties in de havens, waaronder die in Rotterdam.
Door omstandigheden is mijn man destijds uit het familiebedrijf gestapt en zijn we als

gezin verhuisd naar Wieringen, waar we een nieuw huis hebben laten bouwen aan de
Westerlanderweg in Westerland waar we nu nog wonen. Ik werk nu bij een importeur van
nieuwe metalen, met de nadruk op nieuwe!”
Hoe is jouw watersportverleden?
“Tijdens een aantal vakanties in Turkije heb ik aan flottielje zeilen in de Egeïsche gedaan
wat ik erg leuk vond en daar door enthousiast werd voor het zeilen.
Zelf ben ik in het bezit van een Centaur zeilboot maar door omstandigheden is de boot al 3
jaar niet in het water geweest. Meest al vaar ik mee in een boot.
Bij de WVA heb ik onder leiding van zeilinstructeur Hans Boersen samen met Diana de
Haan mijn Kielboot 1 en 2 certificaat gehaald. Ongeveer een jaar geleden werd ik door de
WVA gevraagd voor de kantinecommissie en later in het jaar werd ik door het bestuur
gevraagd voor de functie van penningmeester als opvolgster van Jos van de Land. Hier
moest ik over nadenken of ik dit allemaal kon inpassen en sinds 1 oktober 2015 heb ik het
penningmeesterschap op mij genomen .”
Lees je het clubblad ?
Zonder aarzeling klinkt het: “Ja, met veel plezier. Ik lees het helemaal, ben eerst
geïnteresseerd in de agenda, dan de rest, de reisverhalen,- mooi verhaal van Wico en
Virginia overigens - het interview enz. Ik leen het blad zelfs uit aan kennissen die
geïnteresseerd zijn.”
Heb je nog andere hobby’s ?
“Ik hou van paard rijden, heb zelf ook een eigen paard, staat niet thuis maar in een
paardenpension. Ik hou verder van fietsen, maak regelmatig een rondje over Wieringen en
probeer dan alle paadjes te ontdekken die ik nog niet ken. Ook probeer ik mijn grote tuin
knap te krijgen en te houden. Vanwege de vele konijnen die er rond lopen ben ik gestopt
met mijn groentetuin.”
Ben je een zomer- of een wintermens ?
“Een zomermens”, klinkt het stellig. “Sneeuw en ijs vind ik oké, maar met regen en harde
wind heb ik niets. Ik ben weer blij als het februari is want dan gaan we wat seizoenen
betreft weer de goeie kant op.”
Wat vind je van het niet doorgaan van het Wieringer Randmeer ?
Bij deze vraag voel ik wat twijfel. “Voor de recreatie en de watersport vind ik het jammer
dat het niet door gegaan is, het zou Wieringen een aardige “boost”geven. Verder vind ik
het moeilijk om er over te oordelen.”
Dank je wel voor het interview Anja!
Heerlijk gezeten in het clubhuis tijdens de aftrap van het watersportseizoen op deze
zonnige eerste dag in mei.
Graag zou ik van jou horen wie jij een geschikte kandidaat vind voor het volgende
interview. Hij / zij moet natuurlijk wel wat leuks en interessants te vertellen hebben en nog
niet eerder voor de krant zijn geïnterviewd. Ik ben benieuwd!
Cees Dubbeld

Overpeinzingen van de WVA filosoof
In het eerste clubblad van 2016 memoreerde ik dat volgens mij de economische crisis nog
lang niet over is. Als je het stukje nog eens leest kom je tot de conclusie dat V&D
inmiddels het loodje heeft gelegd. Droevige zaak. Ik ben enkele weken geleden op een
vrijdag naar V&D in Amsterdam geweest en je houdt het niet voor mogelijk wat daar aan
de hand was. Oorlog! Ik kocht 2 boeken met een korting van 95% van de laagste prijs.
Boek was afgeprijsd van € 16,95 naar € 5,00. Aan de kassa moest ik pinnen en 30
eurocent afrekenen!
Niet de hele Chinese economie zit overigens in het slop, in Nieuw Zeeland stierf het van
de Chinese toeristen, maar op een paar miljard Chinezen waren het er misschien niet
veel.
Nu is het weer hommeles bij "de Blokker". Hoeveel banen gaan er hier niet verdwijnen ?
Wat moeten we denken van de lage rentestand ? Klaas Knot, het opperhoofd van de
Nederlandse Bank, vindt het niet gezond. Ik overigens ook niet, aangezien ik maar 0,5%
van de Rabo krijg. Misschien wordt het nog erger en moeten we straks gaan betalen om
ons geld op onze spaarrekening te krijgen. Dan gaat het misschien ook wel een
betaalrekening worden.
Waar ik wel eens over filosofeer is over berichten in de krant. In een en hetzelfde artikeltje
werd de naam van een Russische hoogwaardigheidsbekleder drie keer anders
geschreven. Waarschijnlijk heeft de schrijver gedacht dat vast wel een van de namen goed
zou zijn.
Hoe vaak lees je kromme zinnen of niet afgemaakte zinnen. Zou er niemand het stukje
eerst doorlezen alvorens het te plaatsen? Ik pretendeer niet dat ik altijd juiste zinnen
maak, maar ik ben dan ook geen krantenschrijver…..of toch wel?
Hier ga ik nu maar eens over filosoferen.
Oh ja, dat van die magere melk dat klopt. Zelf geprobeerd!
Gegroet!

De zomer is begonnen, dus ook het vaarseizoen
Hemelvaartsdag in Woudsend wel Bouwvakvakantie leek
Er volop boten de haven in worden getakeld
Iedereen nu weer een knappe ligplaats heeft
De haven flink uitgebaggerd is geworden
Ook het Wierhoofd nu een walstroomvoorziening krijgt/heeft
Er een mooie anti-slip loper op de Postbootsteiger ligt
De Pinkstertocht niet door ging wegens gebrek aan belangstelling
De Openingswedstrijd onder mooie omstandigheden werd gevaren
Dat vanwege de overweldigende belangstelling het even duurde
voordat de uitslag bekend was
Het lange wachten goed was voor de bar omzet
De deelnemers liever wat meer wind wilden hebben
Ook de Pettemerton Race inmiddels is gevaren
Er hierbij ook een flinke opkomst van WVA schepen was
Arie de Vries zijn Kolibrie heeft verkocht
Betty korting heeft gegeven om de boot op de haven te houden
Het flink wat duiten heeft gekost, “maar dat scheelt me niks” zei Arie
We nog niet weten hoe het zit met de camperplaatsen
De redactie graag reacties krijgt op de nieuwe lay out van het clubblad
Sjoerd, Hans en Hannie hiervoor alle credits krijgen
We elkaar binnenkort op de haven zien

Nieuws van het Wieringer Skuutje WR60
Donderdagavond 9 juni, 19:00u; "Historische Hoek" haven Den Oever.
Het is prachtig zeilweer: dunne hoge bewolking waar de zon nog net
doorheen schijnt; aangenaam temperatuurtje; noordenwind ca. 3 bft; het is
bijna laagwater. We zijn met 5 personen: Gerrit, Willem, Marc, Monique en
Hans; allemaal nog geen super ervaren skuut-vaarders maar we leren snel.
Tjeerdo, Kees en Dieks; de "bazen/schippers" van de WR60 hebben
besloten zich even op de achtergrond te houden en ons lekker te laten
aanmodderen. We hebben daarbij wel het vermoeden dat Tjeerdo ons via
de webcam in de gaten houdt. Maar wij modderen niet en hebben de skuut in een mum van tijd
vaarklaar. Losgooien; klapje achteruit op de motor en we varen de haven uit. Nagekeken door de
bemanning van de WR173, die zijn vandaag met een grote groep dus het palaver vooraf duurt
daar dan ook langer.
Ruim buiten de haven zeilen hijsen en bakboord uit aan de wind het Visjagersgaatje in. We
hebben enige stroming van de Stevinsluizen mee en er loopt nog een restje ebstroom. Voorlopig
gunstig; maar niet voor lang. Om het Visjagersgaatje te bevaren zullen we moeten kruisen; en niet
zo'n beetje ook; korte slagen; het vaarwater is daar smal; zeker bij laag water. Wij zijn luie
toerzeilers dus we willen het wat gemakkelijker. Het Wieringer Diep in dan maar? Dat helpt ook
niet want na een korte afstand buigt dat ook af recht tegen de wind in. Bovendien is het daar
ondieper en de betonning is niet zo rijkelijk als we gewend zijn.
Achter ons zien we de WR173 de haven uitvaren en koers zetten parallel aan de Afsluitdijk. Goed
bekeken van ze; wij gaan dat ook doen. We zijn al ruim buiten de strekdammen en besluiten tot
een voor ons onbekende route: afsnijden achter de "banaan" langs en dan dezelfde koers
oppakken als de WR173 doet. (NB "de Banaan" is de leidam voor de haveningang en het
sluizencomplex. Zit helemaal vol met broedende Lepelaars en Aalscholvers).
Inmiddels staat dankzij Marc en Willem ook de kluiver bij. Gerrit aan het roer is daar blij mee;
zonder kluiver is de skuut soms nogal loefgierig en nukkig te besturen. Vlakbij liggen de
zeehonden op de drooggevallen plaat loom naar ons te loeren. Monique en Marc delen koffie en
koek rond. Lekker bakkie bij onspannen vaartochtje.
Hoewel; ontspannen??? Het is hier behoorlijk ondiep, in ieder geval niet wat de zeekaart ons
belooft. Het zwaard hobbelt over de zeebodem. Hans denkt even slim te zijn door met de pikhaak
te peilen en ja hoor; het lukt hem om de pikhaak te verliezen. Geen nood; "man over boord"manoeuvre en de pikhaak is weer gered.
Ondertussen gniffelen we over Tjeerdo die met verbazing onze capriolen via de webcam
bekijkt...........
We komen in het vaarwater langs de Afsluitdijk en hopen nu op iets dieper water maar dat blijft
tegenvallen. Zo nu en dan komt het zwaard helemaal omhoog en eenmaal voelen we dat we de
zeebodem raken; even is de snelheid er uit. Of was het die grote vis van de Staatsloterij met jeuk
aan z'n rugvin? Gerrit wijst op de wolken modder in ons kielzog: we zijn duidelijk aan het ploegen.
Gek idee wel als je weet dat je zelf maar ca. 50 cm diepgang hebt; je zou bijna naast de boot mee
kunnen wandelen.
We varen door tot aan het monument op de Afsluitdijk. Cornelis Lely keurt ons geen blik waardig
en blijft stoïcijns met z'n rug naar ons toe staan. Wat zou er toch in die aktentas onder zijn arm
zitten?
De WR173 is inmiddels omgekeerd en vaart ons tegemoet en voorbij. Wij gaan ook overstag en
volgen; we willen natuurlijk inhalen.. We lopen inderdaad iets op maar er voorbij en glorieus als
eerste weer terug in de haven zit er toch echt niet in. We hebben geen last meer van ondieptes; de
vloed loopt en dat merk je. We nemen ruim de tijd om voor de havenmond de zeilen netjes te
bergen. En we kijken uitgebreid naar de kolkingen en golfpatronen in het water vanwege de

botsende stromingen aldaar. Ondertussen worden wij weer bekeken door een nieuwsgierig
rondzwemmende zeehond.
Ruim voor zonsondergang liggen we weer afgemeerd in de haven. We kijken terug op een
schitterende en zelfs een beetje avontuurlijke vaartocht.

Meemaken? Op de donderdagavonden wordt er met het Skuutje gevaren; tenminste als het weer
meewerkt; bij harde wind (6bft en meer) of dreigende (onweers-)buien varen we natuurlijk niet.
Belangstellenden kunnen mee. Kost niks maar we hebben wel een fooienpot! Het skuutje is
overigens ook te huur voor kleine gezelschappen op langere (dag)tochten. Let wel: het Skuutje is
klein; met 8 à 9 opvarenden is het echt vol. En ook belangrijk: er is geen modern comfort, dus
geen gerieflijke zitplaatsen; geen catering; geen sanitair en geen WiFi. Gewoon authentiek
spartaans, zoals dat honderd jaar of langer geleden gebruikelijk was.
Graag vooraf even bellen: Tjeerdo 06 20135337; Gerrit 06 51054536; Hans 06 10515835;
Zie verder www.wr60.nl en facebook.
Blijf je liever op het land? Bezoek dan de thematentoonstelling "Onder de Hemelboender" in het
Wieringer Eilandmuseum Jan Lont.

Mini Aakjes

Eind maart hebben ze in onze haven voor het eerst kennis gemaakt met groot water, nadat ze op
de afgelopen HISWA gepresenteerd waren.
zie voor nadere gegevens: http://northshore-holland.nl/mini-aak-ma-27

Gratis app KNRM helpt
watersporters met goede
voorbereiding vaartocht
De app KNRM Helpt biedt watersporters een hulpmiddel waarmee zij zich gaandeweg bewust
worden van een goede voorbereiding. De app vereenvoudigt het gebruik van weer- en
waterinformatie en het maken van een vaarplan voorafgaande aan vaartochten. Met de geboden
actuele nautische kaarten kan de watersporter zijn vaartocht volgen en in een logboek bewaren. In
de bijbehorende website kunnen eigen checklists worden gemaakt en vaartochten worden
teruggekeken. Gebruikers van de app worden geregeld op de hoogte gehouden van alle
mogelijkheden en vernieuwingen van de app.
Snelle hulpverlening
De KNRM zet tevens in op verbetering van de hulpverlening op het water door ook zelf direct
bereikbaar te zijn voor niet spoedeisende hulpvragen op het water, binnen haar werkgebied. Vanuit
de app kan de watersporter tijdens een vaartocht hulp vragen in geval van nood of bij minder
spoedeisende gevallen. Daarvoor heeft de KNRM een eigen alarmcentrale ingericht, die de niet
spoedeisende hulpvragen kan afwikkelen in het werkgebied van de KNRM.
Omdat de gegevens van het schip bij registratie van de app worden vastgelegd, beschikt de
KNRM in geval van nood of assistentie direct over de positie van de hulpvrager, de scheepsnaam,
het aantal opvarenden en eventuele thuisblijvers. Dit kan hulpverlening enorm bespoedigen.
1500 hulpvragen per jaar
De app KNRM Helpt is bestemd voor de Noordzee en de ruime binnenwateren, zoals IJsselmeer,
Randmeren, Waddenzee en Zeeuwse wateren, waar de 45 KNRM reddingstations gevestigd zijn.
Ieder jaar doen watersporters zo’n 1.500 keer een beroep op hulp van de KNRM. Soms vanwege
levensbedreigende situaties, zoals een man-over-boord, maar vaak voor kleiner ongemak, dat met
goede voorbereiding of onderhoud aan het schip te voorkomen was geweest.
De app is beschikbaar in de App Store van Apple en in de Play Store van Google en is gemaakt
voor gebruik in smartphones met die besturingssystemen. Aan de app is een website gekoppeld,
waarin gebruikers van de app hun gegevens kunnen beheren.
Lees meer over de app:

https://www.knrm.nl/helpt

Of download de app meteen:
Download Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=safetrx.knrm
Download iOS: https://itunes.apple.com/nl/app/knrm-helpt/id940642344?ls=1&mt=8

AGENDA
datum

naam

klassen

organisatie

Dinsdag 21 juni
Zondag 26 juni

Havenwedstrijd
Clubkampioenschapp
en

WVA
WVA(jeugd)
MWV(overige klassen)

Zondag 17 juli

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

Alle klassen
Jeugd
Centauers
Open klasse
Kajuitjachten
Jeugd
Open klasse
Kajuitjachten
Kajuitjachten

Zaterdag 2 oktober

Westwadrace

Sluitingswedstrijden

WVA
Ned. Vereniging van
Kustzeilers
MWV

Burg. postbokaal

Sloepen
Kajuitjachten
Centauers

Dorus Rijkers

Kajuitjachten

KMJC

Round de Bol

Kajuitjachten

KMJC

Palingrace

Jeugd
Open klasse
Kajuitjachten
Kajuitjachten

WVA

WVA

KMJC/WVA

