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Beste leden,
Voor je ligt al weer het eerste clubblad van een veelbelovend jaar 2017.
Wat gaat een jaar toch snel voorbij. Zo geniet je van een mooi watersportseizoen, zo ben
je bezig om je boot winterklaar te maken en nu zijn we bijna zover dat de boten weer het
water in kunnen.
Voor wat de redactie betreft is er wel het een en ander gebeurd. Lieten we eerst de krant
vervaardigen door Ad van Oers, nu wordt de krant in een mooiere opzet met heldere foto’s
gedrukt bij een werkvoorzieningschap in Den Helder.
Sjoerd, Ruud en ik hebben het afgelopen zeilseizoen in Kroatië met een week verlengd.
Het verslag hiervan heb je in de laatste krant van 2016 kunnen lezen.
Verder valt er in deze krant weer veel nieuws te lezen. De veranderingen op de haven, de
notulen van de najaarsvergadering en verslagen van de diverse commissies, de
uitnodiging voor de voorjaarsvergadering.
We hopen dat we 24 maart een “volle bak” krijgen. Verder de wist je datjes,
overpeinzingen van de WVA-filosoof. Een heel mooi verhaal van Ad Bogert over de
restauratie van een UFO zeilboot. Dit verhaal komt deze keer in plaats van een interview.
De bijdrage “Uit de Preekstoel” van onze voorzitter. Kortom een zeer lezenswaardige
eerste uitgave.
De redactie hoopt voor de volgende edities van de WVA-krant echt op bijdragen van leden
/ lezers. Stuur je watersportbelevenissen naar ons en laat ook de andere leden mee
genieten. Wij – de redactie – zullen er alles aan doen om er weer een mooi jaar van te
maken.
Namens de redactie,
Cees Dubbeld

De volgende clubkrant verschijnt in juni 2017. Kopij graag inleveren vóór 1 juni.

Vanuit de preekstoel
We staan weer aan het begin van een nieuw watersportseizoen. Bij het schrijven van dit stukje
regent het pijpenstelen. Hopelijk is dit geen voorbode voor komende maanden en kunnen we
daarentegen een warme periode tegemoet zien met optimale windcondities om te zeilen.
In december was een grote groep enthousiaste vrijwilligers begonnen met het uitvoeren van
werkzaamheden in de haven. Zo zijn de maten van ligplaatsboxen aangepast en vingersteigers
aangebracht. Het streven was om zoveel mogelijk oude materialen te recyclen. Bruikbare
meerpalen zijn weer verwerkt in de vingersteigers.
Op Wierhoofd was er tot voor kort nog geen walstroom beschikbaar. Om aan de toenemende
vraag van stroom te voldoen is de electrische installatie uitgebreid met meerdere schakelkasten.
De installatie is dusdanig uitgevoerd om, indien nodig, in de toekomst nog verder uit te breiden.
Diverse ligplaatsen beschikken daar nu dus ook over stopcontacten. Een welkome aanwinst voor
de ligplaatshouders.
De nieuwe faciliteiten bieden de ligplaatshouders meer keuzemogelijkheid. Voor ieder wat wils.
Het geheel is half februari afgerond. Al met al is er weer een mooi project gerealiseerd door
vrijwilligers die in hun vrijetijd belangeloos een fantastisch resultaat hebben neergezet.
Graag wil ik u hierbij uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 24 maart,
aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur begint de inloop. Meer informatie over de ALV vindt u op de
website en verderop in dit clubblad.
We mogen ons verheugen op een financieel gezonde vereniging. Echter het vervullen van de
posities binnen het bestuur staan onder grote druk. Zo treden de komende ALV de commissaris
opleidingen en de penningmeester af. Voor beide functies zijn we nog op zoek naar kandidaten.
Gelukkig heeft een kandidaat zich wel aangemeld voor de functie van secretaris.
Wat vliegt de tijd, want dit gezegd hebbende, na een periode van vijf jaar is mijn laatste jaar als
voorzitter ingetreden.
Er staan binnenkort de nodige activiteiten op stapel. Te denken aan de Voorjaarswerkdag, de
Openingswedstrijd, de dinsdagavondwedstrijden. Kortom teveel om nu te benoemen, maar
natuurlijk allemaal terug te vinden op www.wvamstelmeer.nl.
Graag tot ziens op de haven.
Met vriendelijke groet,
Peter Oudhuis
Voorzitter W.V. Amstelmeer

Mededelingen vanuit het bestuur
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering 2017
De ALV van Watersportvereniging Amstelmeer vindt plaats op vrijdag 24 maart 2017
in clubhuis ‘De Aak’ in de Haukes, aanvang 20.00 uur. Inloop is vanaf 19.30 uur.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen bestuur
3. Notulen ALV 28/10/2016
4. Jaarverslag 2016
5. Financieel verslag 2016
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Aftreden bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden
8. Vaststellen wedstrijdprogramma 2017
9. Uitvoering nieuwe havenindeling
10. Vrijwilligersbeleid
11. Rondvraag
12. Sluiting
Nieuwe bestuursleden gezocht: commissaris opleidingen en penningmeester.
In verband met het vertrek van onze commissaris opleidingen zijn wij dringend op zoek
naar een nieuwe bestuurder voor deze functie. Indien deze functie vacant blijft, zullen we helaas
geen opleidingen meer kunnen organiseren.
Daarnaast heeft de penningmeester aangegeven te stoppen. Ook voor deze bestuursfunctie
zoeken we een vrijwilliger.
Bent u geïnteresseerd in om één van deze belangrijke spilfuncties binnen WV Amstelmeer te
vervullen of kent u een mogelijke kandidaat om deel uit te maken van ons bestuur? Dan kunt u
zich aanmelden bij de voorzitter, Peter Oudhuis: tel. 0226-413632, e-mail:
voorzitterWVA@gmail.com.

Werkdag 8 april 2017
De voorjaarswerkdag is op zaterdag 8 april. Er staat het nodige te gebeuren om de haven
en de gebouwen weer klaar te maken voor het nieuwe vaarseizoen. Vanaf 8:30 uur is
iedereen welkom voor een kopje koffie in het clubhuis om daarna de handen uit de
mouwen te steken.
De jeugd gaat voortaan op 2 zondagen in het jaar hun vloot klaar maken:
9 april:

Voorjaarswerkdag jeugd: 2e zondag in april alleen team JZ 2 en JZTR

1 oktober:

Najaar werkdag jeugd: 1e zondag in oktober alle teams JZ.

Jaarverslag 2016 van Watersportvereniging Amstelmeer
De samenstelling van het bestuur voor 2016:
Voorzitter: Peter Oudhuis
Secretaris tot 24 oktober 2016: Evelien Witteveen
Penningmeester: Anja Nederpelt
Commisaris Opleidingen: Hannie Meskers
Commissaris Haven/opstallen: Cees van Silfhout
Commissaris Vloot: Jaap Wognum
Commissaris Wedstrijden: Sjoerd van der Werf
Per 31 december 2015 telde de vereniging 274 leden.
Op 31 december 2016 telde de vereniging 269 leden. Ereleden: W. Veeling, J.N. Kossen, H. de
Koning en W. Stam.
In 2016 zijn 4 clubbladen uitgebracht door de redactie.
Bestuursverslag
Het bestuur heeft in 2016 maandelijks vergaderd en heeft haar beleid gericht op de doelstellingen
zoals vermeld in de Statuten. Op 25 maart en op 28 oktober zijn leden in algemene
ledenvergadering (ALV) bij elkaar geweest en hebben daar van gedachten gewisseld over het wel
en wee van de vereniging en zijn er besluiten genomen.
Voor behandelde zaken tijdens beide ledenvergaderingen wordt verwezen naar de verslagen die in
de desbetreffende clubbladen gepubliceerd zijn.
Algemene zaken
Afgelopen jaar zijn we erin geslaagd om de openstaande functies te vervullen. Er is een nieuwe
Commissaris opleidingen aangesteld, de heer Sjoerd van der Werf.
In 2016 is veelvuldig overleg gepleegd met gemeente Hollands Kroon over accommodatiebeleid,
onderhoud haven en nieuw huurcontract. Niet alle thema’s zijn afgerond, maar we kunnen stellen
dat er vruchtbare resultaten geboekt zijn. Met name betreffende het nog uit te voeren
havenonderhoud. Ingenieursbureau Sweco (voormalig Grondmij) heeft twee onderhoudsrapporten
opgesteld; een inspectie- en een hersteladviesrapport. Beide rapporten heeft Sweco in een
gesprek met MWV en WVA toegelicht.
Begin 2016 zijn we opgeschrikt door een vaarincident waarbij een Centaur met instructeur en twee
leerlingen omsloeg. Dit heeft geresulteerd in het niet meer inzetten van onze eigen Centaurs.
Tevens is er overleg geweest met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor een andere
invulling en toepassing van het protocol aangaande de hulpdiensten. In Q1 volgen er gesprekken
over de concrete uitvoering.
Op het gebied van onderhoud zijn er de nodige werkzaamheden uitgevoerd. Aanpassing van een
elektrische installatie op Wierhoofd, er is nu een uitgebreid wifi met vijf steunzenders, de maten
van de ligplaatsboxen zijn aangepast, vingersteigers zijn aangelegd. Al met al zijn er grote stappen
gezet om onze haven te moderniseren en voor een bredere scala aan ligplaatshouders te
interessant te maken.
Ons doel is om onze geliefde haven en club toegankelijk en betaalbaar te houden voor een breed
publiek. Hopelijk zal alle getoonde inzet in 2016 een vruchtbare bijdrage eraan leveren.

Opleidingen
JZ 1 en JZ 2: JZ 1(twaalf cursisten) De eerste kennismaking met een optimist was, medio april
tijdens ‘het omslaan’ in zwembad Den Krieck te Breezand. De praktijklessen voor JZ 1 en JZ 2 (vijf
cursisten) zijn voorspoedig verlopen. Jeugd heeft meegedaan aan Scharrenrace zowel ’s morgens
en ’s middags. Leuke ervaring en voor herhaling vatbaar. De Terugkomdag was veel wind maar
gezellig inclusief Captains diner. Dit jaar ‘toevallig’ goodies. Alle JZ1 cursisten zijn geslaagd. JZ 2
hoopt dat een cursist 2017 terug te zien, andere vier zijn geslaagd. CWO normen aandachtspunt.
Jeugdzeiltrainingen: negen deelnemers! Niveau verschil wederom aanwezig maar wordt
opgevangen door team. Aandachtspunt 2017: overgang JZ 2 naar de JZTR gaan meer op elkaar
afstemmen. Een aantal jeugdzeilers hebben deelgenomen aan de Sneekweek.
Op een zondag in september spontaan een zeilmoment georganiseerd.
Kielbootzeilen: aan begin van praktijklessen, mei, heeft incident plaatsgevonden op het
Amstelmeer. De lesboten zijn uit de vaart genomen. Dankzij en met dank aan de MWV, waar de
WVA een lesboot mocht gebruiken, zijn alle lessen afgerond. KB I(acht cursisten). Twee cursisten
hebben in seizoen 2016 KB I en KB II afgerond. KB II geen cursisten. KB Herhalingslessen (twee
cursisten) helaas ‘in het water gevallen’ doordat een cursist geblesseerd raakte, wordt in 2017
afgerond. Vanuit cursisten evaluatie avond KB naar voren gekomen. Daar is gehoor aan gegeven
en is in goede aarde gevallen.
Klein Vaarbewijs (KVB) I en II cursus: start november (acht cursisten). KVB II start januari (negen
cursisten).
Marifoon: ondanks vier cursisten, toch doorgang januari 2017!
Jaarverslag commissaris haven:
Inspectie geweest tbv groot onderhoud clubhuis. Werkzaamheden haven en lopende zaken
gerealiseerd.

Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie positieve inzet!

Vrijwilligersbeleid
Zoals u wellicht gehoord heeft, gaat de WVA binnenkort een grote vrijwilligerswervingsactie op
touw zetten. Gelukkig beschikt onze vereniging al over een aantal vrijwilligers.
Deze vrijwilligers, het fundament van onze vereniging, zorgen er onder meer voor dat wij onze
accommodatie en organisatie betaalbaar kunnen houden. De WVA streeft naar meer vrijwilligers,
omdat vele handen licht werk maken. Met ‘alle hens aan dek’ wordt de vereniging sterker, kunnen
we continuïteit handhaven en van daaruit mee bewegen met de tijd.
Tijdens de eerste weken van maart willen wij zo veel mogelijk WVA leden persoonlijk benaderen
over de mogelijkheden binnen de werkzaamheden. U kunt aangeven waar uw voorkeur naar
uitgaat. Er zijn ook werkzaamheden die beperkt tijd vragen, waardoor een ieder de mogelijkheid
heeft zijn steentje bij te dragen.
Vrijwilliger zijn bij de WVA biedt uitdaging, geeft een goed gevoel en helpt om de kosten voor alle
leden te drukken. De inzet van WVA vrijwilligers wordt zeer op prijs gesteld en gewaardeerd.
Mocht u nog geen vrijwilligerswerk verrichten, dan hopen wij dat u ook gaat aanhaken.

Berichten van de havencommissie
Een tijdje geleden is door het bestuur voorgesteld om grotere boxen in de
haven te gaan maken. Dit is naderhand tijdens de ledenvergadering door de
leden geaccepteerd.
Dit heeft tot gevolg dat aan de KANGT van de oorspronkelijke 37 boxen er
30 overgebleven zijn.
De boxen zijn ook veel groter geworden. Dit houdt in dat alle kleine
boten, die nu aan de KANGT liggen, een andere ligplaats krijgen.
De afmetingen van de boxen zijn nu 9.50 x 3.25 meter oplopend naar 12.25
x 4.50 meter geworden.
Als je na betaald te hebben het toewijzingsformulier krijgt, kijk dan goed
naar de nieuwe ligplaats die is aangegeven.
We hebben geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen
van de ligplaatshouders
Wanneer je voor de eerste keer gebruik gaat maken van stroom is het
belangrijk eerst contact op te nemen met Lammert de Haan.
Dit omdat er m.b.t. de stroompunten ook e.e.a. is veranderd.
Ook belangrijk is dat de stekker van een slot is voorzien.
Mochten er nog vragen zijn neem dan contact op met
Gerard van Herk
0224-213720

Jeugdzeilen in een optimist bij
Watersport Vereniging Amstelmeer
Heb je ‘WSV de Optimist’ op de televisie gezien en wil je leren zeilen?
Als je tussen de 8 en 15 jaar bent en in bezit ben van zwemdiploma A kun je bij Watersport
Vereniging Amstelmeer (WVA) terecht om te leren zeilen in een optimist!
De WVA gaat vanaf mei weer zeillessen voor de jeugd geven. Voorafgaand aan de zeillessen is er
een eerste kennismaking met de boot en water: op zondagmiddag 7 mei gaan jullie als
jeugdzeilers onder deskundige begeleiding omslaan in een zwembad.
Waar zeilen jullie in en op welke plek doen jullie dat?
Jullie zeilen in een éénmansboot: de optimist. De WVA stelt deze voor jullie beschikbaar, net als de
andere benodigdheden zoals een zwemvest Als eerstejaars cursisten zeilen jullie vooral in de
havens van De Haukes aan het Amstelmeer.
Van wie krijgen jullie les en wat leren jullie?
Jullie krijgen les van CWO-gecertificeerde zeilinstructeurs, die lesgeven samen met
zeilinstructeurs in opleiding. Verder zijn er vrijwillige begeleiders en begeleidsters. Jullie leren hoe
je de optimist optuigt, bedient en je leert ergens heen te zeilen. Spelenderwijs leer je de benaming
van de onderdelen aan boord. Ook leer je hoe je knopen en steken moet leggen om iets vast te
maken en wat de belangrijkste verkeersregels op het water zijn.

Locatie en tijden
We verzamelen altijd bij Clubgebouw De Aak, De Haukes 2 1778 KD te Westerland.
Jullie krijgen zes keer op de vrijdagavond les van 18.45 uur tot ongeveer 21.00 uur en twee keer
op een zondag. Op de zondagen worden er twee zeillessen achter elkaar gegeven.
In verband met de weersgesteldheid wordt flexibiliteit van alle partijen gevraagd.
Kosten
Voor 2017 bedraagt het cursusgeld voor Jeugdzeilen niveau I of II per deelnemer € 115,00.
Per kalenderjaar wordt lidmaatschapsgeld gevraagd. Het WVA familielidmaatschap 2017 (inclusief
kinderen tot 18 jaar) bedraagt € 50,00 Het WVA jeugdlidmaatschap 2017 (tot achttien jaar)
bedraagt € 25,00
Meer informatie of inschrijven: www.wvamstelmeer.nl
Of bel of mail met Hannie Meskers-Warmerdam commissaris opleidingen WVA via
telefoonnummer 0223-632155 of mailadres opleidingenwva@gmail.com

Bent u zestien jaar of ouder? Kom leren zeilen op het Amstelmeer!
Krijgt u met Sail Den Helder 2017 in het verschiet ook de kriebels om te leren zeilen?
Bij Watersport Vereniging Amstelmeer (WVA) kunt u terecht om te leren zeilen in een open kielboot
. Deze boot en andere benodigdheden zoals een zwemvest stelt de WVA voor u beschikbaar.
De theorie avonden KB I 2017 cursus zijn:
woensdag
22 maart steken en knopen
woensdag
29 maart les 1 theorie
woensdag
5 april les 2 theorie
donderdag
13 april les 3 theorie
woensdag
19 april les 4 theorie
woensdag
26 april klein examen.
Plaats: clubhuis De Aak, De Haukes 2, 1887 KD te Westerland. Aanvang 19.30 uur.
Vanaf 26 april starten de tien praktijklessen van twee uur en tijdens deze lessen zeilt u op het
Amstelmeer. Alle lessen worden gegeven door landelijk gecertificeerde CWO (commissie
watersport opleidingen) zeilinstructeurs. Deze zeilinstructeurs zijn allen vrijwilligers. De WVA is
een bij het watersport verbond (WSVB) aangesloten vereniging.
Voor 2017 bedraagt het cursusgeld voor Kielboot I € 150,00 per deelnemer. Exclusief
lesboek ± € 20,00. Het WVA familielidmaatschap 2017 (inclusief kinderen tot achttien jaar)
bedraagt € 50,00. Het WVA jeugdlidmaatschap 2017 (tot achttien jaar) bedraagt € 25,00.

Over de veranderingen in onze haven is al het nodige gezegd.
Op onze website staan mooie foto's, gemaakt tijdens de werkzaamheden en van het
resultaat.
Hieronder ten overvloede nog een kleine fotocollage....

OPROEP SAIL DEN HELDER
Geachte Kajuitzeilers,
Graag wil ik jullie aandacht vestigen en uitnodigen voor activiteiten tijdens de Sail Den
Helder van 22 t/m 25 juni.
De directeur Sail, Evert van der Broek, heeft mij gevraagd om vanuit de watersport enige
activiteit te organiseren.
Daar kon ik natuurlijk geen nee opzeggen en ben dus aan de slag gegaan met een
concept wat in de vorige editie,s ook plaats heeft gehad en ook geslaagd kan worden
genoemd.
Daarom wil ik jullie uitnodigen om op zaterdag 24 juni deel te nemen aan een lampionvaart
langs de deelnemende tall ships waarbij de bedoeling dat uw schip versiert is in een
thema en daar zal ook een waardering voor worden gegeven.
Op zondag is de sail out van de Tall ships en dat gaat gepaard met een Parade of Sail die
wordt afgenomen door een autoriteit aan boord van een fregat van de Kon. Marine ter
hoogte van( vermoedelijk)
de T3 . Kajuitzeiljachten maar ook motorjachten wil ik indelen in eskaders gerelateerd
aan hun watersportvereniging aan de Parade of Sails te laten deelnemen.
Indien U besluit om deel te nemen aan de lampionvaart en aan de Parade dan kan na de
lampionvaart afgemeerd worden op een nog nader te bepalen steiger in de buitenhaven
en kan vandaar uit ook het vuurwerk worden gadegeslagen. Dit heeft tot voordeel dat er
op zondagmorgen geen schutting van deze vloot hoeft plaats te vinden. Er bestaat wel
een kans dat dit een steiger wordt waar u niet van boord mag dus houd daar rekening
mee.
Wat ook gaat gebeuren is een serie jeugdzeilwedstrijden in de Nieuwe haven vanaf 17.00
uur en dat is al voor 99% zeker.
Heeft u kinderen die daar al toe in staat zijn schroom dan niet om die op te geven. Dit
evenement is een uit de serie van de Combi Zuiderzee ( gevormd door WVAmstelmeerWV Almere uit Enkhuizen en de WV Hoorn) Men kan door de dag al hun boot al in de
buurt van de Marineclub stallen en eerst gaan genieten van alles wat Sail heeft te
bieden.Het moge duidelijk zijn dat het hier gaat om jeugdboten dus Optimist, Splash,
Laser en RS Feva.
Om de interesse te peilen verzoek ik jullie mij dit te melden via mijn email adres
tljsouren@quicknet.nl
Theo Souren
0615256257

Project UFO
Op een mooie zaterdag in 2012 was ik met onze beide zoons, Lucca en Mycka, en de hond, Stip,
een rondje aan het wandelen en daarbij liepen we langs het Amstelmeer en kwamen we over de
Haukeshaven. Op dat moment was er een klasje kinderen bezig met optimist zeillessen. Dat leek
de jongens ook wel wat! En toen is het begonnen.....
Ik raakte er in gesprek met Sjaak Meskers, die kende ik via mijn werk, en hij legde uit dat je ten
minste lid van de WVA moet zijn en dat de jongens dan ingeschreven moeten worden voor het
jeugdzeilen (maar de volgende cursus start pas het volgende seizoen....). Dat was voor de
mannen enigszins teleurstellend want die dachten dat ze misschien gelijk en anders toch wel de
volgende week al mee konden doen. Enfin, eerst nog maar een poosje gewacht om te zien of de
animo bleef. Die bleef en dus in het najaar van 2012 lid geworden van de WVA en gelijk de
mannen ingeschreven voor jeugdzeilen 1. Omdat we nu toch lid waren heb ik zelf gelijk de koe bij
de horens gevat om het vaarbewijs te gaan halen, dat was al een tijdje de wens maar het kwam er
maar steeds niet van. De hele winter onder leiding van Wico de theorie gevolgd en in het voorjaar
van 2013 in Alkmaar examen gedaan. Nu
de trotse houder van vaarbewijs 1 en 2. In
die zelfde periode zijn de jongens dan
eindelijk en vol enthousiasme gestart met
het jeugdzeilen. Dat ging prima en in de
zomer hebben ze hun diploma jeugdzeilen
1 behaald. Vervolgens gelijk ingeschreven
voor jeugdzeilen 2 voor het jaar erop. In de
periode na de zomervakantie hebben ze
nog wel een paar keer meegedaan aan de
wedstrijdtraining en natuurlijk de
terugkomdag. In die tijd kunnen we ook een
Tabur Marine 320 van kennissen
overnemen. Lucca oefent er met enige
regelmaat zijn opgedane zeilkennis mee.
Mycka vind zo’n grotere boot toch wat
spannend en houd het bij meevaren met
z’n grote broer (zeilen is leuk zolang je
maar niet al te scheef gaat...). Omdat het
behalen van het vaarbewijs zo lekker ging
heb ik via mijn werk in het najaar de cursus
MARCOM-A gedaan en behaald. In
combinatie met het vaarbewijs kun je dan
aardig uit de voeten. Toen ook gelijk maar
besloten om naast het jeugdzeilen van de
jongens mezelf in te schrijven voor de kielbootcursus. En zo zat ik in de winterperiode weer in de
WVA schoolbank voor de theorie van het zeilen. Dat is allemaal heel leerzaam maar het leukste is
toch wel met een boot, in dit geval een Centauer, op het water zijn. Dat ging uiteindelijk dan ook
gebeuren samen met klasgenoot Peter Meijer onder de bezielende leiding van Cees van Silfhout.

Na een aantal lessen bleek dat we er wel wat kijk op hadden en dat de vorderingen dusdanig goed
waren dat we gelijk onze Kielboot 2 behaald hebben. Tegelijkertijd waren de jongens bezig met het
jeugdzeilen 2. Ook dat ging voorspoedig en die hebben in de zomer van 2014 hun diploma
jeugdzeilen 2 gehaald. Al met al waren 2013 en 2014 twee intensieve jaren op het gebied van
opleidingen, zeillessen en ondersteuning want Desiree had ondertussen de rol van enthousiaste
vrijwilliger bij het jeugdzeilen opgepakt. Dat gold voor mij overigens ook want na het behalen van
het vaarbewijs wist men mij ook snel te vinden voor het bemannen van de rescueboot. 2015 was
wat dat betreft een rustiger jaar. Mycka heeft met zijn vriend Didier een zeilkamp in Friesland
gedaan maar heeft daar net niet zijn jeugdzeilen 3 gehaald. Door het tegenvallende weer konden
niet alle oefeningen gedaan worden dus werd ook niet alles afgetekend. Lucca is in dat jaar
doorgegaan met wedstrijdtraining en heeft zelfs nog een combi wedstrijd in Hoorn meegedaan. Dat
was niet zo'n groot succes en de animo voor de Optimist nam af. Mede doordat Lucca
ondertussen een min of meer vast bemanningslid geworden was aan boord van de Gulliver van
Cees. Dat trok hem meer dan het zeilen met een Optimist, splash of de eigen Tabur. Het afgelopen
jaar is er nauwelijks met de Tabur gevaren en besloten is om die van de hand te doen. Met de
lengte van Lucca en Mycka is het ook niet meer prettig varen in die boot. Dus als er iemand
belangstellend is of een belangstellende weet, de Tabur kan zo door naar de volgende "generatie".

Na deze uitgebreide inleiding om jullie een beeld te schetsen van wie we zijn en wat onze
nautische (zeil) achtergrond is (voor Desiree is dat ook nog 12 jaar en voor mij 39 jaar Koninklijke
Marine), dan nu naar het onderwerp van dit stuk: het project UFO. Zoals zoveel dingen komt er iets
onverwacht op je pad waar je niet specifiek naar op zoek bent. In dit geval zag Desiree dat Nico en
Diana de Haan hun boot, een UFO, te koop hadden gezet. Die boot is bij veel WVA'ers wellicht wel
bekend. Hij is geweest van een oud WVA lid (Stephan Sijs, overleden in 2013) en waarvan de
boot eerder al voor een symbolisch bedrag ter overname lag. Op dat moment was ik nog niet in het
bezit van vaarbewijs, MARCOM of kielbootdiploma en, niet geheel onbelangrijk, enige zeilervaring
(de jaren geleden opgedane windsurf ervaring buiten beschouwing gelaten). Dus daar toen ook
niet verder op gereageerd. Nu, een paar jaar later met wel een stukje achtergrond in de rugzak in
de vorm van wat opleidingen en de minimale ervaring opgedaan in de kielbootcursus die nodig is
om een zeilboot zodanig te besturen dat je niet omvalt of de zaak op een steiger versplinterd, ook
niet bezig met het aanschaffen van een eigen boot (overigens is er over dat omvallen ook nog wel

een aardige anekdote te vertellen wat Lucca en mij is overkomen met een Centauer tijdens de
Palingrace....). Er was wel een groot enthousiasme voor het zeilen ontstaan, mede door de leuke,
gevarieerde en gedegen lessen van Cees. En ja, nu deed deze gelegenheid zich voor. Wat te
doen? Eerst maar eens bij de boot wezen kijken, wat is er allemaal bij en hoe ziet het geheel er uit.
De UFO is goed vergelijkbaar met een Centauer, de afmetingen en zijlvoering zijn grotendeels
gelijk en dat sloot dus mooi aan op de kielbootcursus met de Centauer. Het bleek dat Nico al aan
de boot bezig geweest was, het onderwaterschip was volledig van nieuwe anti-fouling voorzien.
Verder had hij er weinig tot niets aan gedaan, zelfs voor een betrekkelijke leek die ik op dat gebied
ben was zichtbaar dat er nog behoorlijk wat werk aan de winkel zou zijn. Er zat voor het
overnamebedrag zelfs een boottrailer bij. Nu is dat wel een groot woord voor een oud caravan
onderstel met twee steunen maar het zag er betrekkelijk stevig en functioneel uit. Uiteindelijk
besloten om de koop te sluiten en zodoende waren we eigenaar van de UFO inclusief
vervoermiddel. Dit alles speelde
zich twee weken voor de
zomervakantie van 2014 af.
We zouden er de rest van dat
vaarseizoen ook niets meer aan
doen maar er alleen nog maar
mee varen en van genieten. Het
vervolg zouden we in de
winterperiode wel zien. Ver in het
najaar van 2014 is de UFO uit het
water gegaan, op de “caravan”
gezet en voor het huis
geparkeerd. In de winter voor het
huis er aan werken bleek geen
goede optie dus dan maar op zoek
naar een geschikte binnen locatie.
Dat kon op mijn werk (het
Marinebedrijf) maar voordat e.e.a. geregeld was met toestemming etc. was het uiteindelijk maart
2015……! Ik had daar een prima plaats in een grote ruime loods met alle faciliteiten maar daardoor
was ik wel beperkt in de tijd die ik er aan kon besteden: op werkdagen alleen in de middagpauze
maar niet in de avond of het weekeind!
Al snel bleek dat met de grondigheid
van de renovatie die ik voor ogen had
en de hoeveelheid werk die er in het
verschiet lag er van varen in 2015 niet
veel meer zou komen. En ik vond dat
de kwaliteit niet ten koste mocht gaan
van de snelheid dus als het een jaar
zou gaan duren dan moest dat maar.
Als eerste de romp ontdaan van alles
wat er op of aan geschroefd zat. Dat
gaf al een stuk meer overzicht en
daardoor had ik ook een goed beeld
van welke onderdelen nog bruikbaar
en welke aan vervanging toe waren.
De volgende stap was het schuren van
de gehele romp, zowel van binnen als
van buiten, met uitzondering van het
onderwaterschip want dat werk had Nico immers al gedaan en zag er nog prima uit. Aan de

buitenzijde zaten er een behoorlijk aantal lagen op dus dat nam behoorlijk wat tijd in beslag, de
binnenzijde daarentegen was voor een groot deel al nagenoeg kaal dus dat ging redelijk snel.
Vervolgens het repareren van een paar aan het licht gekomen grotere beschadigingen en het
dichten van gaten die niet meer gebruikt zouden gaan worden. Tevens allerlei kleine scheurtjes,
putjes en krasjes met plamuur bijgewerkt.
Na lang plamuren, plakken
en heeeeel veel schuren
was het moment
aangebroken om te gaan
schilderen. Daarbij gekozen
voor double-coat. Dat geeft
een prima bescherming en
mooie afwerking maar moet
relatief snel verwerkt worden
omdat het vanwege de twee
componenten samenstelling
snel droogt. Gelet op de
beschadigingetjes aan de
zijkant waar kennelijk de
waterlijn lag zag het er naar
uit dat de anti-fouling te laag
stopte. Daarom de anti-fouling met een goede 10 cm opgetrokken en aan laten sluiten op de
nieuwe lak. We hadden besloten om de binnenzijde en het dek lichtgrijs te laten maar de romp
donkerblauw te maken. Die kleur geeft een klassieker
uiterlijk. Hoe dat uitpakt moet je maar afwachten maar het
eindresultaat mag er zijn.
Dit is allemaal snel opgeschreven maar ondertussen was
het juli 2016! De UFO lag dus meer dan een jaar binnen
en het werd nu toch wel de hoogste tijd om weer eens te
water te gaan. In dat jaar naast de schuur-, herstel-,
plamuur- en schilderwerkzaamheden ook gaandeweg heel
veel zaken voor de wederopbouw aangeschaft en tegen
het einde allemaal, natuurlijk met RVS bouten en moeren,
gemonteerd. Rondom nieuwe stootrand aangebracht en
een mooie RVS bescherming op de neus. De oude
hardweefsel lieren waren op de assen dusdanig versleten
dat vervanging noodzakelijk was, daar staan nu mooie
aluminimum exemplaren voor in de plaats en gelijk
gekozen voor en links en rechts draaiende variant. Alle
kikkers vervangen door exemplaren van gelijke afmeting
en op het achterdek er gelijk twee extra bij geplaats.
Nieuwe fokkenschoot ogen met een RVS binnenoog
geplaatst. In de oude situatie zat er bij de liertjes een
kikker om de fokkenschoot op te beleggen (alternatief was
de schoot in de hand houden maar dat wordt, als je alleen
wilt varen, wat lastig i.c.m. de grootschoot en het roer), dit
nu vervangen door veerklemmen, dat werkt een stuk
praktischer en zodoende kun je nu ook alleen varen. De
vlonders vervangen door nieuwe en uit de goede stukken

van de oude vlonders luiken voor het voor- en achterruim gemaakt. En dat vanzelfsprekend ook
allemaal in de lak gezet samen met de houten randen van de stuurboord en bakboord bergvakken.
Uiteraard allemaal nieuwe lijnen en ook nieuwe spanners voor het staande want. Ook een nieuw
kuipzeil laten maken want dat was er niet bij. En in de tussentijd thuis de mast, giek en
aanverwante artikelen schoongemaakt, gepoetst en waar nodig gerepareerd of vervangen. Als
kers op de taart, maar in dit geval de mast, een windvaan geplaatst. Kort na de zomervakantie was
het dan zover. De banden van de caravan opgepompt en de zo goed als nieuwe UFO in het
daglicht gereden. Ik was, al zeg ik het zelf, best wel trots op het resultaat.
Vervolgens de tocht naar Wieringen ondernomen en de boot op de oprit geparkeerd. Daar de
laatste hand gelegd aan het vaargereed maken. Het kuipzeil af gemaakt met elastieken en haken
om het over de kuip op te spannen. Anti slip matjes pas gemaakt voor de stuurboord en bakboord
bergvakken. Etc. Uiteindelijk was dan het grote moment daar, met de hulp van Lucca en Paul
Bijleveld de tewaterlating op 28 augustus 2016. Desiree was er bij om e.e.a. op de gevoelige
digitale plaat te vereeuwigen. Daar lag de UFO dan in haar element te stralen aan de steiger. Ruim
een jaar na de start van het renoveren. Het geheel opgetuigd en de volgende dag een proefvaart
gemaakt. De boot voelt goed en stabiel aan en alles voldoet zoals het bedacht is want ook dat
moet je maar afwachten als je het "droog" bedenkt. Het was heel veel werk maar het eindresultaat
is er dan ook naar en dus was het dat waard. Hopelijk gaan we er heel veel zeilplezier aan beleven
en we zullen dan ook met regelmaat op de dinsdagavonden of andere evenementen van de WVA
van de partij zijn. Als de boot bij het starten van het vaarseizoen weer te water gaat begint ook
gelijk het volgende project, het renoveren van de "caravan" annex boottrailer.

C

Alle foto’s staan in een album op
Myalbum.com.
Typ deze link in de adresbalk van je
webbrowser en je kunt deze foto’s
zien.
klik op een foto en je kunt een diashow
starten.https://myalbum.com/album/Zd
3OZsfxtNK

We binnen de kortste keren weer met prachtig mooi weer op onze boot zitten
De winter eigenlijk weinig voorstelde en nu wel voorbij zal zijn
Je maar nooit weet wat voor narigheid er in de maand maart nog kan komen
We wat winteractiviteiten een matige winter periode hebben gehad
Er wat activiteiten betreft dit seizoen een schepje bovenop moet worden gedaan
Er een mooi evenement in het vooruitzicht is
In de maand juni er weer een Sail evenement in Den Helder is
Veel watersporters hier al verlangend naar uit kijken
Ik zeker de gehele week in Den Helder van de partij zal zijn
De Nieuwjaars bijeenkomst weer zeer geslaagd was
De oliebollenbakkers weer ontzettend hun best gedaan hebben
Jammer genoeg de puzzelprijs niet werd geclaimd
Er zelfs
GEEN ENKELE OPLOSSING
werd ingezonden
Wij ons afvragen of het clubblad wel wordt gelezen
De haven behoorlijk op de schop geweest is
Onder leiding van Cees van Silfhout er veel werk is verzet
De vrijwillige medewerkers weer ontzettend worden bedankt
Er veel nieuwe palen en vingersteigers zijn geplaatst
Enkele ligplaatshouders uit hun vertrouwde box moeten verhuizen
Zij hier niet onverdeeld blij mee zijn
Wij elkaar “en masse” op de voorjaarsvergadering zien

Advertentie
Te koop: Huitemaschouw 8m
bouwjaar 1977
Motor: Yanmar 2QM 15
Complete inventaris, zeilen enz. 3
slaapplaatsen.
Prijs notk.
Fred van der Steeg 0227 592042
Elka van der Steeg 06 22546355

Overpeinzingen van de WVA filosoof
Tja, waar zullen we het nu eens wel niet over hebben. Dit begint al goed.
Hebben we het er wel over of hebben we het er niet over. Dit even los gezien van het
onderwerp. Te pas en te onpas komt je dit in kranten tegen. Ik las bijvoorbeeld: “Wat haalt
hij wel niet in zijn hoofd”. Haalt hij nu wel wat in zijn hoofd of niet. Het zelfde als dat van
die lege fles wijn, een fles wijn is vol en anders is het een lege wijnfles, of een lege krat
bier, een lege bierkrat of een krat met lege bierflesjes. Afijn…..laat u maar zitten. Hier
hebben we het al eerder over gehad. Niet we , nee, IK !
Ik merk ook dat ik op sommige vlakken hopeloos achterop raak. Lees regelmatig over BNers die twitteren, snapchatten, vloggen en bloggen, wel of niet via hun i-phone of
smartwatch. Tot voor kort wist ik zelfs niet wat “messenger” was en dat je via Facebook
met “Sloopdecrisis.nl” en “Budgetenergie.nl” kunt “chatten”.
Als ik bij dit soort zaken of problemen bij mijn dochters aan klop en vraag om een uitleg
klinkt er eerst uitgebreid een diepe zucht, wat zoveel betekent als: “Pap weet je dat nu nog
niet? “
Toch is het wel handig, dat je via je mobiele telefoon niet alleen kunt bellen - daar is zo’n
ding toch voor - maar ook berichtjes kunt verzenden zonder te betalen, via “What’s app”
bij voorbeeld, sterker nog: je kunt zelfs bellen via What’s app. , ook zonder te betalen! En
foto’s maken die mooier worden dan met je fotocamera van € 499,95 Probeer het maar
eens. Versturen naar de Zuidpool is zelfs geen probleem. Ik zit er wel eens over te
filosoferen hoeveel fictieve straaltjes er over de wereld gaan van al die telefoontjes,
berichtjes, foto’s, zou dat geen invloed hebben op ons milieu? Op de radio hoorde ik dat
het op de Zuidpool pas nog 17,5 graden Celcius was, terwijl het normaal gesproken 30 tot
60 graden zou moeten vriezen! Dit geeft toch wel te denken, of niet??
Ik heb net een aanhangwagen geleend om mijn boeken naar de kringloop te brengen,
want ik heb nu een e-reader en een tablet, ook mijn digitale fotocamera, filmcamera en
HiFi radio gaan naar de stort, want doe alles nu met de smartphone- en watch. Ook mijn
dikbuikige televisie breng ik weg, doe nu toch alles op de laptop, mijn dunne, platte
gebogen en randloze van “PanzerGlass”voorziene digitale ultra HD TV met geïntegreerde
soundbar en draadloze subwoofer hou ik nog een jaartje, hoewel hij al – is 1 ½ jaar oud op leeftijd begint te raken.
Als we hier nu eens met z’n allen over gaan nadenken en mij dit laten weten dan hebben
we in de volgende krant weer wat over te filosoferen.

Gegroet, uw filosoof

AGENDA
Wedstrijdkalender 2017 WV Amstelmeer:
dinsdag
zondag
dinsdag

11 april
30 april
2 mei

maandag
dinsdag
donderdag
dinsdag
zondag
zondag
dinsdag
zondag
zaterdag

22 mei
23 mei
25 mei
20 juni
16 juli
10 september
19 september
24 september
7 oktober

SW vergadering
Openingswedstrijd
1e dinsdagavondwedstrijd
alle dinsdagavonden in de maand juni:
Clubkampioenschappen
òf
HT race
Pettemerton race
4-havenwedstrijd (telt mee voor clubkampioenschappen)
Scharrenrace
Burgemeester Postbokaal MWV vs WVA
laatste dinsdagavondwedstrijd
Paling- / ponenrace
Westwadtocht

Wedstrijdkalender 2017 Marine Watersportvereniging:

weekend
zaterdag
weekend
zondag
zaterdag

18 t/m 21 april
18 en 19 mei
10 en 11 juni
12 t/m 14 juni
1 juli
2 en 3 september
10 september
23 september

KM sloepzeilen Marsdiep (4 dagen ipv 5)
Open militaire kampioenschappen Centaur Amstelmeer
Verenigings Sloepzeilen Amstelmeer
KM Aanmoedigingswedstrijden Amstelmeer
Clubkampioenschappen Amstelmeer
Sluitingswedstrijden Marsdiep
MWV - WVA Centaurwedstrijden Amstelmeer
Marcandi Bokaal Amstelmeer

Overige wedstrijden:
vrijdag
zaterdag
zaterdag

25 augustus
26 augustus
16 september

én
24 uursrace Medemblik (NVvK)
Dorus Rijkerstocht (KMJC)

23 en 24 juni Ronde om Noord Holland. Zie https://saildata.net

De inschrijving is open!

