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Beste lezer,
Wie vaart er mee het Marsdiep op om de grote groene kerstboomvormige ton T1 (zie
voorpagina) te voorzien van glimmende gekleurde ballen en slingers? Geen aangenaam
karweitje met het weer van deze dagen. Daarom blijven we maar lekker bij de kachel met
deze nieuwe editie van het WVA-clubblad. Ook deze keer zoals gebruikelijk de vaste
rubrieken zoals notulen; mededelingen; de filosoof; interview en wistudatjes en nog veel
meer.
Extra aandacht vraag ik voor het verhaal met de belevenissen in de vrouwensloep tijdens
de sloepenrace; geschreven door Fiona. Dit had al in de vorige clubkrant moeten staan,
maar door onduidelijkheid rond het mailadres en enige digibetische onhandigheid van de
redactie was het artikel buiten beeld gebleven.
Het mailadres zoals nu vermeld < clubblad@wvamstelmeer.nl > is getest en het werkt
uitstekend. Dus we gaan er van uit dat er voortaan geen zaken meer zoek raken. En
daarmee nodigt de redactie u uitdrukkelijk uit eens een sappig verslag van uw
vaaravonturen op papier (beter de e-mail) te zetten zodat de hele vereniging weer wat te
lezen heeft in een volgend clubblad. Graag met foto's! Wat die foto's betreft: we zijn
voornemens om meer kleurenfoto's te gaan plaatsen. De extra drukkosten lijken mee te
vallen.
Zo zie je maar weer; in een relatief korte tijd is het clubblad ge-evolueerd van een
eenvoudig stenciltje tot een professioneel gedrukte full-color uitgave. Maar die stenciltjes
van vroeger kan je ook nog doornemen; ze staan keurig gedigitaliseerd op de website!
Het clubblad blijkt ook nog een zekere aantrekkingskracht te hebben bij commeciële
adverteerders; er komen er steeds bij! Daarmee kunnen de extra kleurendruk-kosten
mogelijk verder bestreden worden.
Tot slot wenst de redactie u nog een feestelijke en gezellige decembermaand toe en wenst
u het allerbeste toe voor het komende jaar.
Veel leesplezier,
Hans Zijm

________________________________________________________________________
Het volgende clubblad verschijnt half maart 2018. Uw bijdrage graag aanleveren vóór 1 maart.
______________________________________________________________________________

Vanuit de preekstoel
Binnen is het droog en lekker warm. Ik kijk uit het raam naar een winters tafereel. Als dit
de voorbode is voor de feestdagen dan krijgen we een witte kerst.
December; een periode van samenzijn, terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitkijken
naar het nieuwe.
Als laatste festiviteit van het jaar mogen we terugkijken op een zeer geslaagde
Vrijwilligersavond. Hoewel niet alle vrijwilligers present waren konden we van een
gezellige avond genieten.
Afgelopen jaar kunnen we weer terugblikken op een sportief seizoen. Onze agenda was
rijkelijk gevuld met evenementen die doorgaans druk bezocht zijn.
Een daarvan zijn de jeugdopleidingen. Gelukkig lijkt de jeugd nog altijd geïnteresseerd in
ons aanbod. Ook de cursus vaarbewijzen voor volwassenen werd goed bezet.
Na alle aanpassingen aan onze haven mogen we nu al concluderen dat er meer animo is
om bij W.V.Amstelmeer een ligbox te huren. We hopen uiteraard dat deze trend zich in
2018 voortzet.
De onderhandelingen met gemeente Hollands Kroon over ons huurcontract 2017 zijn nog
in volle gang. Het is een moeizaam traject, maar we blijven hoopvol gestemd om voor
onze vereniging tot een passende overeenkomst te komen.
De nieuwjaarsreceptie is op zondag 7 januari. Bij deze is een ieder van u van harte
uitgenodigd om samen te toosten op 2018. Details vindt u in dit clubblad en op de website.

Graag maak ik gebruik van deze mogelijkheid om u namens het bestuur heel hartelijk te
bedanken voor een geslaagd en sportief waterseizoen. Wij wensen u prettige feestdagen
en het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Hopelijk tot ziens op de Nieuwjaarsreceptie.
Met vriendelijke groet,
Peter Oudhuis
Voorzitter W.V.Amstelmeer

Algemene ledenvergadering van de
Watersportvereniging Amstelmeer
d.d. 27 oktober 2017
Opening
Voorzitter Peter Oudhuis opent om 20.00 uur de vergadering.
Aanwezig: 36 stemgerechtigde leden.
Met kennisgeving afwezig: Eric Goedel, Jan Boersma, de familie Zevenhek en Leo
Bijlsma.
Mededelingen van het bestuur
Van de voorzitter
Momenteel beschikt de WVA niet over een geldig huurcontract. Sinds 2015 is het bestuur,
bijgestaan door een paar deskundige leden, bezig om de ongelijke behandeling die wij van
de Gemeente ondervinden (vergeleken met de Marine Watersportvereniging) ongedaan te
maken. Elbert Volkerts geeft op verzoek van Peter een toelichting; na veel gedoe over de
huurprijs per m2 en het al of niet btw-plichtig zijn, heeft de Gemeente ons nu een contract
voorgelegd waarin we ook zouden moeten betalen voor kades en de dijk, resp. bezit van
de Gemeente en Rijkswaterstaat. Grootste bottleneck is dat het aan ons aangeboden
contract een looptijd heeft van 1 jaar. Dit is voor ons onacceptabel, want maakt
noodzakelijke investeringen een hachelijke aangelegenheid. Helaas heeft de MWV wèl
een nieuw huurcontract voor 1 jaar getekend, wat samen optrekken onmogelijk maakt.
Onze inzet is om een huurcontract tegen de laagst mogelijke vergoeding af te sluiten (en
tevens een restitutie te ontvangen van de betaalde btw over de laatste jaren). Desnoods
dienen we een procedure in op grond van onbehoorlijk bestuur. Het is uiteraard niet onze
inzet om ons recht op huur van de haven te verliezen, maar we denken, mede gezien ons
goede huurgedrag gedurende 50 jaar, sterk te staan. Als we gedwongen zouden worden
een huurcontract voor 1 jaar af te sluiten, komen we terug bij de leden.
Daarnaast: We weten (uit een rapport van Sweco) dat de Haukeshaven in 2018 voor een
bedrag van €600.000,- moet worden geoptimaliseerd, waarvan €300.000,- voor
baggerwerkzaamheden. In het kader van haar accommodatiebeleid stuurt de Gemeente
op allerlei terreinen aan op privatisering van haar bezittingen. Voor de WVA daarover wil
nadenken, willen we eerst weten welke “bruidsschat” de Gemeente heeft meegekregen
toen ze destijds de haven overnam. Om daarachter te komen hebben we een WOBverzoek (Wet Openbaarmaking Bestuur) ingediend.
De Commissies vertellen
Commissaris Vloot Jaap Wognum deelt mee tevreden te zijn over het afgelopen jaar. Het
onderhoud van de Optimisten wordt vrijwel volledig gedaan door Jos Halsema en Richard
Elzinga. Er zijn alleen nieuwe zeiltjes aangeschaft en de optimistentrailer is nagekeken.
Onze Kielbootinstructeurs zijn tevreden over de kwaliteit van de centaurs, die we voor de
lessen huren van de MWV. Onze oude centaurs zijn verkocht en liggen nu in Friesland. De
Fun Yaks overwinteren in de schuur van Andele de Zwart.
Wico Stam vraagt of we niet, net zoals vroeger, om de zoveel tijd een nieuwe optimist
zouden moeten aanschaffen (verversing van het bestand). Peter Oudhuis en Jaap
Wognum antwoorden, dat automatische vervanging niet meer nodig is: er is nu minder
animo voor lessen, er zijn relatief weinig vaarmomenten per jaar, en het Optimistenhotel
voorkomt snelle veroudering.
Commissaris Haven Cees van Silfhout vertelt een relatief rustig jaar achter de rug te

hebben, zeker vergeleken bij 2016. Wico Stam en Lammert de Haan handelen de lopende
zaken af. In de planning staat om komende winter de wat wiebelende vingersteigers te
voorzien van steuntjes.
Voordracht en benoeming nieuwe Penningmeester
Sinds april bekleedt Caroline Verschoor de functie van Penningmeester ad interim.
Caroline stelt zich aan de leden voor. De vergadering beantwoordt haar kandidatuur met
applaus, waarmee haar benoeming een feit is. Overigens hadden zich geen
tegenkandidaten gemeld.
Nieuwe bestuursleden gezocht
Per direct is er behoefte aan een Commissaris Opleidingen. Deze winter worden na het
aftreden van Hannie Meskers de opleidingen niet meer vanuit het bestuur gecoördineerd.
De cursussen die bij voldoende animo wel doorgaan (Marifonie en Klein Vaarbewijs I en II)
worden nu door de cursusleiders zelf gecoördineerd. Wat er met de Jeugdopleidingen en
Kielbootlessen gaat gebeuren is hoogst onzeker. De nog zittende bestuursleden hebben
aangegeven de opleidingen er niet bij te kunnen doen. Hiermee dreigt er aan 40 jaar
WVA-opleidingen een einde te komen. Elbert Volkers vertelt dat de WVAJeugdzeilinstructeurs Maartje Volkers en Jasper Bloem de verschillende Jeugdgroepen bij
elkaar willen halen en vandaaruit de portefeuille opleidingen willen verdelen over
meerdere personen. Een aantal leden (Eric Goedel, Jos Halsema en Wilke van
Muiswinkel) ondersteunt dit initiatief en ook Hannie Meskers wil het opstarten
ondersteunen. Peter Oudhuis is blij met deze ontwikkeling en zegt nogmaals dat hulp over
de volle breedte van de Vereniging zeer gewenst is.
Per voorjaar 2018 moet volgens het Reglement onze Voorzitter aftreden. Er zijn wel wat
ontwikkelingen op dit gebied, maar concreet heeft zich nog geen potentiële voorzitter
gemeld. Ook hier dus (nogmaals) een oproep aan de leden.
Notulen ALV 24 maart 2017
Er zijn geen tekstuele opmerkingen. Naar aanleiding van de passage dat leden, die de
verhoging van het liggeld aan de Kangt niet zien zitten, kunnen verhuizen naar het
Wierhoofd of de Postbootsteiger, vraagt Cees Dubbeld bij wie hij zich dan moet melden.
Antwoord: bij de Havencommissie.
Naar aanleiding van het stukje over de verkoop van de centaurs vraagt Cees Dubbeld
waarom de Splashes zijn verkocht: was het niet verstandig om ze aan te houden als
“vervolg-lesboten”, voor kinderen die de Optimisten zijn ontgroeid? Antwoord van Peter:
Nee, anders dan in de tijd dat we de Splashes kochten, is het nu voor de jeugd makkelijk
om via Marktplaats zelf een bootje aan te schaffen. Daarnaast: de Verenigings-Splashes
werden al lang niet meer gebruikt en ook waren er geen vrijwilligers voor het onderhoud.
Vandaar dat besloten is tot verkoop, zoals overigens in de ALV van vorig jaar al is
besproken. Cees Dubbeld vraagt verder waarom de boten niet eerst aan de leden zijn
aangeboden. Peter Oudhuis antwoordt dat dit wel is gebeurd, de boten hebben in het
clubblad te koop gestaan. Overigens heeft de Vereniging besloten om de trailer voor de
Splashes te behouden. Mochten de jeugdzeilers besluiten om gezamenlijk in hun eigen
boten aan wedstijden deel te nemen, dan wil de Vereniging door middel van die trailer het
vervoer faciliteren.
Cees Dubbeld vraagt tenslotte of het vlot, dat verdwenen was, is teruggevonden. Peter
Oudhuis meldt dat Sjaak Meskers erachter aan is gegaan en dat zijn inspanningen ertoe
hebben geleid dat we nu van de Marine een nieuw vlot in bruikleen hebben gekregen,

vastgelegd in een contract.
De notulen worden goedgekeurd en de Secretaris bedankt.
Contributies en vergoedingen 2018
Penningmeester Caroline Verschoor licht het overzicht van contributies en vergoedingen
voor 2018 toe.
Het lidmaatschapsgeld blijft € 50,- voor senioren/families en € 25,- voor jeugdleden. Voor €
25,- kan men donateur worden.
De cursussen die de WVA aanbiedt gaan ieder € 5,- omhoog: Marifonie naar
€ 65,-, Klein Vaarbewijs I/II naar €85,-.
De indexering van de liggelden bedraagt 1,5%. Ligplaatshouders aan de vingersteigers
betalen een toeslag van € 60,-.
Alle andere bedragen (zoals consumpties in de kantine, of vastrecht voor stroomgebruik)
blijven hetzelfde als in 2017.
Begroting 2018
Caroline Verschoor neemt de begroting voor volgend jaar door. Zowel de inkomsten als de
uitgaven van de opleidingen zijn gebaseerd op de cijfers uit het verleden, en zullen gezien
de teruglopende interesse mogelijk lager uitvallen.
Wat betreft de relatief grote post investeringen: het plaatsen van de slipmatten op het
Wierhoofd (€ 5000,-) hangt af van de looptijd van het contract van het nog af te sluiten
huurcontract. De buitenboordmotor (€ 4250,-) betreft een van de Fun Yaks. Jan van
Wieren plaatst vraagtekens bij de aanschaf van een mobiel pinapparaat van € 1000,gezien de omzet van de kantine van € 5.500,-. Antwoord: Dat lijkt veel, maar het gaat om
een eenmalige investering, waardoor het veel duidelijker wordt wat er op een avond
precies binnenkomt. Tevens hoeven we minder vaak geld bij de bank te storten, waaraan
ook iedere keer kosten zijn verbonden.
Jos Halsema vraagt waar de energiekosten onder vallen. Antwoord: onder “Onkosten
onderhoud/haven”.
Cees Dubbeld vraagt of de opbrengst uit de advertenties in het clubblad wordt verrekend
met de kosten van het clubblad. Caroline zegt toe dit uit te zoeken.
Cees Dubbeld vraagt ook of adverteerders inmiddels weer betalen voor hun advertentie.
Peter Oudhuis antwoordt dat dat nu weer in orde is en men om vier keer per jaar achter op
het clubblad te kunnen staan €125,- betaalt.
Elbert Volkers vraagt of de opname van de Haukeshaven in het zgn. Sloepennetwerk de
WVA geld gaat opleveren. Peter Oudhuis verwacht van niet, omdat de WVA de
sloepvaarders weinig te bieden heeft, in tegenstelling tot de MWA met haar kantine.
Wedstrijden 2018
Commissaris wedstrijden Sjoerd van der Werf presenteert het wedstrijdprogramma 2018.
In de kalender, die in PowerPoint wordt gepresenteerd, zijn de afgelopen dagen nog een
paar wijzigingen aangebracht:
- Het sloepzeilen voor mensen met een beperking wordt gehouden op vrijdag 22 juni en
zaterdag 23 juni (in plaats van 15 en 16 juni);
- De sluitingswedstrijden (MWV) worden gehouden op 7 en 8 september;
- De Burgemeester Postbokaal wordt gehouden op zondag 16 september;
Sjoerd vraagt wat de leden vinden van een omdraaiing van de data van de
Pettemertonrace en de Westwadtocht. Reden: bij die laatste tocht kan vanaf meerdere
plaatsten worden gestart. Mits gehouden op 10 mei (met aansluitend enkele vrije dagen!)

loont het voor deelnemers vanuit IJselmeerhavens om aan deze wedstrijd deel te nemen.
De WVA–leden gaan akkoord met dit voorstel, met als gevolg dat:
- De Westwadtocht wordt gehouden op donderdag 10 mei (i.p.v. 29 september);
- De Pettemertonrace wordt gehouden op zaterdag 29 september (i.p.v. 10 mei).
Cees Dubbeld vraagt of de wedstrijd om de Burgemeester Postbokaal een andere, meer
aansprekende naam zou kunnen krijgen. Wie was eigenlijk die Burgemeester Post?
Misschien dat met een pakkende naam zich wèl liefhebbers voor deze wedstrijd melden.
Peter Oudhuis en Wico Stam kennen de geschiedenis: toen wij ons huidige clubhuis
betrokken en de MWV op onze vorige stek zijn intrek nam, was de heer Post
Burgemeester van Wieringen. Ten tijde van de eerste wedstijd tussen teams van de WVA
en de MWV verscheen hij op het moment van de prijsuitreiking met een bokaal voor de
winnaar. Sindsdien draagt deze wedstijd zijn naam.
De leden discussiëren over de teruglopende belangstelling voor wedstrijden in de
Noordkop. Sjoerd van der Werf brengt in herinnering dat het wedstrijdcomité buiten
hemzelf nog bestaat uit Theo Souren en Jan Bethbeder. Ook Gerard Alleman en Cees
Dubbeld werken af en toe mee. Dit is te weinig om over het seizoen een goed
wedstrijdprogramma te kunnen aanbieden. Bovendien is er geen verjonging in zicht. Peter
Oudhuis vertelt over het initiatief van Theo Souren om vanuit de Noordkop-verenigingen
jonge mensen enthousiast te krijgen voor het organiseren van wedstrijden. De
belangstelling viel uiteindelijk erg tegen.
Sjoerd van der Werf vertelt van het verzoek van de Sharpieclub Nederland om in 2018 met
hulp van de WVA op het Amstelmeer het NK te kunnen zeilen. Mogelijk zou een jaar later
zelfs het EK kunnen volgen. Sjoerds mening is dat de WVA dergelijke grote evenementen
niet aankan (hoe houden we 5 dagen de kantine bemenst, voor de 50 Sharpiezeilers en
begeleiders/fans?). Hooguit zouden we een klasse-evenement kunnen organiseren, dat in
een weekend wordt gehouden. Jan Bethbeder zegt dat er tevens een gebrek is ontstaan
aan capabele mensen, die weten hoe ze wedstrijden moeten organiseren en leiden. De
knowhow van vroeger is met de jaren verdwenen. Elbert Volkers zegt dat daarentegen de
organisatie van de Combi-Zuiderzee wel goed verliep. Het betrof hier echter jeugd,
waarvan de ouders gemobiliseerd konden worden. Dat ligt dus anders bij een Sharpiekampioenschap. Hans Boersen weet dat er bedrijven (bijv. Holland Regatta) zijn in te
huren, die een volledig wedstrijdcomité kunnen leveren en hij is bereid daarnaar te
informeren. Maar dan nog heb je wel veel vrijwilligers nodig voor allerlei hand- en
spandiensten, plus het draaiend houden van de kantine.
De discussie gehoord hebbend, concludeert Peter Oudhuis dat we de capaciteit niet
hebben om op de vraag van de Sharpieclub in te gaan. Wat je vooral mist is een
kartrekker, iemand die de eindverantwoordelijkheid kan en wil nemen. En laten we met
andere verenigingen samen optrekken, ook elders is de belangstelling voor wedstrijden
immers teruggelopen.
Jan Bethbeder oppert nog om aan de Sharpieclub de organisatie van een
klassenevenement aan te bieden, maar op de twee weekends die de Sharpieclub volgens
Sjoerd daarvoor beschikbaar heeft, zijn er andere wedstijden gepland.
Activiteiten winterseizoen 2017-2018
Leden, die afgelopen jaar veel voor de Vereniging hebben gedaan, zijn weer van harte
uitgenodigd op de Vrijwilligersavond (18 november 2017). Zij kunnen zich via de mail
aanmelden bij de secretaris of zich ter plekke intekenen op de aanwezige lijst.
Cursusleider Wico Stam meldt dat voor de Cursus Klein Vaarbewijs I (nov./dec. 2017) zich
op dit moment 2 personen hebben aangemeld, en dat datzelfde geldt voor de Cursus Klein

Vaarbewijs II (jan./febr. 2018). Daarmee is het doorgaan van de cursussen onzeker, beide
gaan alleen van start bij een minimale deelname van 5 cursisten. Aangezien de
Meteoavond gekoppeld is aan de Vaarbewijscursussen is ook hiervan onzeker of hij
doorgaat.
Onbekend is hoeveel liefhebbers zich al hebben aangemeld bij cursusleider Gerard
Schalkwijk voor de Marifooncursus (jan./febr. 2018).
De Nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op 7 jan. 2018.
Rondvraag en sluiting
Cees Dubbeld is blij met clubblad no.3 (september), met daarin de mooie verhalen van
twee schrijvers (resp. Cees Dubbeld en Herman Koopman). Zonder dergelijke inzendingen
is het blad echter erg mager. Cees roept de leden op om hun vakantieverhalen of
beschrijvingen van tochten in te sturen. De ervaring leert dat met dergelijke kopij het blad
beter gelezen wordt.
Wico Stam vraagt hoe het mogelijk is dat de Wifi op de haven telkens uitvalt, terwijl er toch
vijf palen zijn. Ook passanten stellen vaak deze vraag. Peter Oudhuis heeft dit probleem al
een aantal maal aangekaart bij de Gemeente Hollands Kroon, maar tot op heden is er
geen oplossing gevonden.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inzet op tal van terreinen gedurende het
afgelopen jaar, en voor hun aanwezigheid bij en inbreng tijdens deze ALV. Vervolgens sluit
hij de vergadering om 21.35 uur.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de
Nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari a.s, van
15.00-17.00 uur in ons Clubhuis.
Onder het genot van heerlijke oliebolen, gebakken
door Ruud Bekema en Cees van Silfhout, proosten
wij dan op een nieuw mooi vaarseizoen.

JEUGDZEILEN 2
Het is alweer het einde van het vaarseizoen. De optimisten liggen gesopt in de loods en
de zeiltjes opgerold in het dijkmagazijn, klaar voor volgend jaar.
Een regenbui trekt net over en ik ben weer blij dat ik binnen zit.
We hebben met jeugdzeilen dit jaar best mooi zeilweer gehad, waar ik erg blij mee ben.
Hoewel ik de watersport fantastisch vind, houd ik er niet van om een hele avond op het
water in de regen te zitten.
Gelukkig konden we alle verplichte oefeningen aftekenen en hebben we alle cursisten hun
Jeugdzeilen 2 diploma’s uitgereikt. Nogmaals hartelijk gefeliciteerd allemaal!
Ook hebben Maartje en Jasper hun instructeursdiploma’s in ontvangst genomen dit jaar.
Leuk om de volgende generatie trainers aan het werk te zien en ik kijk er naar uit om te
zijner tijd het stokje over te dragen.
Tenslotte wil ik namens het team Jeugdzeilen 2 Hannie hartelijk bedanken voor haar inzet
voor het jeugdzeilen. Hoe alles volgend jaar gaat lopen, weet ik nog niet, maar als het net
zo’n voorjaar als dit jaar wordt, komt het helemaal goed.
Groeten namens het team Jeugdzeilen 2,
Ruud Beers

Oproep voor wedstrijdorganisatie
Al vanaf de oprichting van de watersportvereniging Amstelmeer worden er wedstrijden
georganiseerd. Voor de organisatie van wedstrijden zijn er vrijwilligers nodig die zorgen
voor een goed verloop van de wedstrijden. Bij organisatie van wedstrijden zijn er mensen
nodig op het startschip, in de boeien/resque boten, in de protestcommissie en bij de
uitslagenverwerking. Van het team dat tot nu toe zorgt voor een goed verloop van de
wedstrijden is het merendeel de leeftijd van 55 jaar gepasseerd.
Er is verjonging in de wedstrijdorganisatie nodig. Te denken valt aan personen vanaf 20
jaar tot ongeveer 50 jaar. Mensen die het leuk vinden om wedstrijden te organiseren. Je
wordt niet gelijk in het diepe gegooid. Nieuwe leden in de wedstrijdorganisatie worden
door de ervaren leden vertrouwd gemaakt met de wedstrijdorganisatie.
Een poging van Theo Souren om nieuwe mensen bij wedstrijdorganisatie betrokken te
krijgen heeft helaas geen resultaat gehad.
Komen er geen nieuwe leden in de wedstrijdorganisatie bij, dan komt er langzamerhand
een einde aan het wedstrijdzeilen bij de watersportvereniging. Dit zou zonde zijn. Een
traditie van ruim 50 jaar wedstrijdzeilen gaat dan verloren. Vandaar deze oproep voor vers
bloed in de wedstrijdorganisatie.
Informatie kunt u inwinnen via email: wedstrijden.wva@gmail.com of telefonisch bij Sjoerd
van der Werf, 06-10378593.

Verenigings Sloepzeilen WVA Dames team
9 Juni 2017
En dan is er zomaar weer een jaar voorbij! Vrijdag 9 juni om 14.00 samen met mijn vader,
onze schipper Cor naar de haven afgereisd om als eerste een sloep te loten. We trokken
de 416. Deze sloep was ons nog niet bekend, dus we waren benieuwd…
We konden zelf 2 masten uitkiezen en omdat we als eerste waren hebben we daar gebruik
van gemaakt, door de mast te kiezen welke er het beste uit leek te zien.
Niet veel later kwam ook Sylvia om te helpen de sloep vaarklaar te maken. Dus aan de
slag met leegpompen (er stond erg veel water in). Lijnen uitleggen, zodat deze konden
drogen en zodat we konden zien of alles compleet was. Heen en weer lopen naar de auto
en de kantine voor gereedschap en het ontbrekende harpje.
Daarna met zijn drieën de masten overeind gezet en zo recht en strak mogelijk vastgezet.
Toen de giek en zeilen eraan en gelijk tape op de mast en piekval voor de trim.
Om 18.15 even naar huis om te eten en een uurtje later weer naar de haven om nog even
met z’n drieën de laatste puntjes op de i te zetten.
Helemaal klaar voor de wedstrijd!
Zaterdag 10 juni 8.00
Eerst verzamelen in de kantine van de WVA. Helaas was er dit jaar geen herensloep en
ook de jeugdsloep moest afhaken. (Of aanhaken bij de MWV, zodat er in elk geval wel 1
jeugdsloep zou zijn)
De ochtend varen we met 6 bemanningsleden, Cor, Anja, Carlijn, Patricia, Sylvia, en ik. Na
een bakje koffie en thee met een koek en het palaver bij de MWV, zijn we er klaar voor. Er
staat een lekker windje en de temperatuur is prima, dus we hebben er zin in.
Er verschijnen 8 sloepen aan de startlijn. Dit blijft altijd een spannend moment. Na een
goede start is het al snel een strijd tussen ons en de jeugdsloep van de MWV (415) met
Daan Bakker aan het roer en de dames sloep van de MWV (410) met Ed(wina) van
Kesteren aan het roer.
We komen als eerste over de finish met in ons kielzog de 415! Wat een heerlijk begin,
deze is binnen!! En als 3e komt de 410 over de finish….. Dit is wel heel leuk, 2 x een
dames sloep en een jeugdsloep in de top 3.
De 2e wedstrijd moeten we bij de start helaas achter de 410 langs omdat deze als enige
over stuurboord op de startlijn ligt. De 410 gaat te vroeg over de startlijn en krijgt een
individuele terugroep. Helaas hebben ze dit niet door en worden daarom bij de finish niet
afgetoeterd. Wij varen als een geoliede machine, met Evy er extra bij, weer een top
wedstrijd. We blijven wat ruimer voor en komen weer als 1e over de finish! Deze dag kan
niet meer stuk.

Zondag 11 juni 8.30
We hebben er weer zin in! Vandaag zijn we met 7 man (vrouw). Cor, Carlijn, Yvonne,
Diana, Patricia, Sylvia en ik.
Aangezien de rest van de sloepen ons nu goed in de gaten houdt, is het wat drukker bij de
start. Achter ons komt de 405 van Gerrit de Graaf die ons probeert te laten loeven, zodat
er vrijwel geen ruimte meer is bij de joon bij het startschip. We raken elkaar aan en zij
roepen protest aan in verband met een indringstart. Aangezien we het zekere voor het
onzekere wilden nemen, hebben we zo snel mogelijk een strafrondje gedraaid. Gelukkig
maakten we dit aardig goed door als 4e de eerste boei te ronden en de 405 evengoed
achter ons te laten. En na weer een spannende wedstrijd, waarbij we vooral de 415 goed
in de gaten hielden, finishen we nu als 3e. De 410 dames zijn deze wedstrijd niet te
verslaan. Ze zijn vanaf het begin een rak voor op de rest! Dus hier weer, dames, jeugd en
dames als eerste over de finish. Iedereen mag hier zijn eigen conclusie over trekken….

Dan de laatste wedstrijd….erg spannend! Want om 1e te blijven moeten we vóór de 415
blijven en die zijn er uiteraard op gebrand om van ons te winnen en zullen daar ook alles
voor doen. Zo denken ze even voor ons langs te kunnen over stuurboord terwijl wij over
bakboord varen…..Het was zeer duidelijk dat dit niet ging lukken en ondanks meerdere
keren aanroepen wordt er niet geweken.
Wij klappen met ze mee om een aanvaring te vermijden en varen rakelings langs elkaar.
Cor roept protest aan en dus moet de 415 een rondje draaien. Na ons nog even een
beetje vuile wind gegeven te hebben, doen ze dit alsnog maar wij ronden eerder de boei.
Hierna lopen wij uit, maar het blijft spannend tot het eind. We blijven tot het uiterste
geconcentreerd. Alle commando’s aan boord ( toppen, aftoppen, lij, omhoog, strietsen,
klaar om te wenden ( -nee we wachten nog even) , laag, bankje naar voren, we gaan:
Ree! ) worden vlekkeloos opgevolgd. Dit heeft tot resultaat dat wij gelukkig weer als 1e
over de finish komen! We kunnen opgelucht adem halen… KAMPIOEN!!!!
Wat was het weer een heerlijk weekend. Het weer was top, de sfeer aan boord is net als
ieder jaar erg gezellig en relaxed maar ook geconcentreerd en fanatiek . En dan ook nog
de wissel trofee weer mee naar de WVA. Beter kan niet.
Ik hoop dat er volgend jaar toch weer een herensloep is en een jeugdsloep van de WVA,
zodat er nog meer strijd is! Het is toch zonde dat deze traditie anders verwaterd? En de
mannen willen toch laten zien dat ze óók goed kunnen zeilen??
Bedankt allemaal voor weer een fantastisch weekend en hopelijk tot volgend jaar!
Fiona ten Hove-Walrave

WVA biedt aan: cursus Basiscertificaat Marifonie januari-februrari 2018:
Er zijn drie certificaten van communicatie op nautisch gebied.
Te weten: het Basiscertificaat Marifonie, Marcom B en Marcom A.
De WVA beperkt zich tot de cursus Basiscertificaat Marifonie. Deze cursus behelst vier
woensdagavonden.
De data zijn respectievelijk: 10 januari – 24 januari – 07 februari – 21 februari (praktijk)
2018.
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 besteedt worden aan algemene informatie omtrent
Marifonie en het nut daarvan. Daarnaast zal het advies luiden om zichzelf (al) in te
schrijven voor het examen, zodat uitstel geen afstel wordt.
Gedurende les twee en drie zal de lesstof uit het boek verder worden behandeld en
aandacht besteed aan de praktijk.
De vierde les bestaan uit 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 via
http://www.wvamstelmeer.nl/
Tevens inschrijfformulier Marifoon. Deze kunt u downloaden.
De cursus Marifoon gaat van start bij minimaal vijf cursisten. Deelname op volgorde van
inschrijving.
Uiterste inschrijfdatum: 05 januari 2018
Met vriendelijke groet,
Gerard Schalkwijk
Cursusleider Marifonie
Voor vragen over deze cursus kunt u mailen naar Gerard Schalkwijk gerard@greyhoundsailing.nl of bellen: 06 - 53159828

INTERVIEW
Een enkele keer is het interview wel eens overgeslagen. Dat klinkt misschien gek als er
maar vier keer per jaar een krant uit komt. Je zou haast denken: tijd zat om een verhaaltje
te maken, maar soms ontbreekt de tijd, soms moet het op het allerlaatste moment
gebeuren en dan blijkt er geen kandidaat beschikbaar. Deze keer was een keer vragen
voldoende om een nieuwe kandidaat voor het interview te strikken. De afspraak liet vanwege te weinig tijd -toch nog ruim een week op zich wachten. Toen ik belde om de
afspraak te maken met Wilke bleek zijn vrouw mij te kennen en ik haar. Wij hadden elkaar
sinds de middelbare school niet meer gezien. Ik had bij haar oudste zus in de klas
gezeten. Op een gure regenachtige avond vertrok ik dus naar Nieuwe Niedorp om een
gesprek aan te gaan met Wilke van Muiswinkel. Misschien niet bij veel WVA leden
bekend maar zijn naam staat wel in het clubblad: "Webmaster Wilke". Aangekomen bij zijn
sfeervolle woning aan het water en na de koffie beginnen we.

Wie is Wilke van Muiswinkel?

“Ik ben in 1960 geboren in Velsen-Noord als middelste
zoon – ik heb nog een jongere en een oudere broer van een stel dat uit Zeeland verhuisde, zodat vader de
kost verdiende bij de Hoogovens als boekhouder en
mijn moeder zorgde, zoals in die tijd gewoon was, voor
de kinderen en het huis. Wij woonden in een huurhuis
van de Hoogovens, gingen in de vakantie naar een
Hoogoven-vakantiehuisje en kochten al onze elektrische
spullen bij De Gieteling, de Hoogovenwinkel in VelsenNoord. De lagere school heb ik dan ook in Velsen-Noord
doorlopen, daarna verhuisden we naar Heerhugowaard
om in een koopwoning te gaan wonen. In Alkmaar ging
ik naar de LTS en de MTS. Hierna ging ik op kamers
wonen in Eindhoven om de 5 jarige technische
lerarenopleiding te volgen.

Hoe is jouw werkzame leven?

“Na de lerarenopleiding ging ik in Beverwijk op de MTS
bij de opleiding Werktuigbouwkunde lesgeven, 11 jaar
later ben in Haarlem op de HTS ook Werktuigbouwkunde gaan geven. Toen na zes jaar de
HTS Haarlem de naam Hogeschool Inholland kreeg, werd ik daar beleidsadviseur op het
gebeid van ICT& Onderwijs. Vier jaar geleden kreeg ik een dubbele baan want in Alkmaar
ging ik lesgeven bij de opleiding werktuigbouwkunde en tevens als beleidsadviseur ICT &
Onderwijs wat ik nu nog steeds doe"

Hoe heb je je vrouw leren kennen?

"Aukje heb ik leren kennen bij zeilschool Elan in Terhorne in Friesland. In de Paasvakantie
deed ik een cursus zeilinstructeur van twee weken en in de zomer werkte ik om wat bij te
verdienen bij zeilschool Elan. Aukje woonde in die tijd aan de Limmerschouw in Winkel en
samen hebben we na mijn studie in Eindhoven een jaar in de Dekkerstraat in Winkel
gewoond. 29 jaar geleden hebben we onder supervisie van een bevriende architect ons
huidige huis laten bouwen. We hebben 2 dochters die op de dinsdagvond altijd vaak om
de beurt met me mee zeilen en sinds kort beiden het ouderlijk huis hebben verlaten. De

oudste dochter Ilja woont samen in De Goorn en de jongste, Lili woont in Enschede waar
ze Waterbouwkunde studeert. En....beiden houden gelukkig van zeilen”.

Hoe is jouw liefde voor het zeilen ontstaan?

"Toen ik in Velsen-Noord woonde gingen we vaak op de fiets naar de sluizen van IJmuiden
en we waren als jongens natuurlijk altijd bij het water om boten te kijken en om te roeien in
een rubberbootje. Toen ik een jaar of acht was en we op vakantie in Grouw waren huurde
mijn vader daar een BM, 162 en later, ik was geloof ik veertien jaar, kocht ik samen met
mijn broer een Stern en voeren we in de vakanties op het Slotermeer en bij Terhorne.
Weer een paar jaar later kocht mijn vader een Randmeer. Toen ik twintig jaar was meldde
ik mij aan voor de instructeurscursus bij zeilschool Elan in Friesland, het jaar daarna
begon ik samen met een collega
zeilinstructeur zelf een zeilschool. Eerst met
twee boten en ons kantoor was een
bungalowtent. Bij de terugtocht uit Friesland
ontmoeten we een Groninger Tjalk die wel als
moederschip wilde functioneren. Vrienden
van ons kochten ook een boot om te helpen
bij onze zeilschool, dus een jaar later voeren
we met vier boten en een moederschip met 8
stapelbedjes er in, zodat we 16 cursisten
konden laten zeilen en slapen. Zo verdienden
we als studenten een aardig zakcentje. Na
mijn studie en ik voor de klas ging staan
stopten we met de zeilschool. Veertien jaar
geleden belde ineens mijn broer mij op en zei dat er bij hem in de straat een Stern te koop
was. De boot zag er niet uit, maar nadat ik die opgeknapt had gingen we met de kinderen
zeilen. Toen de boot te klein werd kocht ik een polyester Spanker die heel slecht was
gebouwd en opgeknapt. Het was eigenlijk geen "echte" Spanker, de boot was bovendien
100 kg te zwaar, meer een ‘nep’ Spanker. De naam van de boot is daarom ook "Nepper".
Ik heb hem opgeknapt en er veel aan veranderd. Inmiddels vaar ik er al weer 7 jaar mee.
Omdat op het Alkmaardermeer geen ligplaats te krijgen was ben ik op het Amstelmeer bij
de WVA terecht gekomen,
waar ik, na lid te worden,
direct een ligplaats kreeg.
Ik deed in het voor- en
najaar ook aan de
werkdag op de haven
mee toen mij werd
gevraagd: "Wat kan je
nog meer".
Het balletje begon te
rollen nadat Hannie
Meskers mij vroeg om te
helpen met de portfolio’s
voor de instructeurs in
opleiding te schrijven.
Roeland Otto in het begin
gevraagd omdat het direct

er al 8 waren. Dit jaar weer vijf portfolio's begeleid voor jeugdzeilinstructeur niveau 2 en 3.
Omdat ik een beetje verstand heb van ICT heb ik de website van de WVA ook onder
handen genomen. Gelukkig helpt Thom Izaksson me want het is aardig wat werk om de
website levendig te houden".

Heb je nog andere hobby's?

"Ja, muziek, ik speel trombone en speel al bijna
20 jaar in een 12-koppige soulband in Wormer.
Verder volleybal ik al 15 jaar in Heerhugowaard
en roei ik al 45 jaar bij de vereniging Ossa in
Heerhugowaard. Ook fotografeer ik, waarbij ik
niet een specifieke voorkeur heb voor
onderwerpen. Ook hebben we een tamelijk grote
tuin met veel struiken waar veel verschillende
vogels op af komen vooral bij het voeren. Vorig
jaar hebben we wel 50 soorten vogels geteld,
naast de verschillende mussen, mezen,
roodborstjes, winterkoninkjes, gaaien, duiven en
watervogels in de sloot vinden we de spechten,
putters, boomklevers, groenlingen en zelfs een
IJsvogel in onze tuin uitzonderlijk mooi. De
mezen zijn daar in tegen weer een mooie prooi
voor langs scherende valken, buizerds en
sperwers.
Allemaal heel mooi om te zien".

Ben je een zomer- of een wintermens?

Wilke begint te lachen. "Ik hou niet van de zon en veel warmte in de zomer maar ook niet
van barre kou in de winter. Ik ben meer een buitenmens die houdt van het voorjaar en ook
de herfst vind ik mooi".

Wat vind je van het niet doorgaan van het Wieringer Randmeer?

"Hier heb ik geen mening over. Ik weet er niets van en heb het ook niet gevolgd.
Het zou wel leuk geweest zijn als er een rechtstreekse verbinding zou zijn gekomen vanaf
het Amstelmeer naar de Waddenzee".

Wil je nog iets kwijt wat ik niet gevraagd heb?

"Ja, ik vind het leuk dat mij de mogelijkheid geboden is om via de WVA vaarbewijs 1 en 2
te halen (door Wiko) en later het marifoon certificaat (door Gerard). Ik ben al 7 jaar lid van
de WVA , het is een gezellige vereniging met veel actieve leden".
Inmiddels zijn we 2 uur verder en eigenlijk zijn we - onder het genot van een biertje - nog
lang niet uitgepraat. We breien er een punt aan en Cees gaat op weg naar huis.
Wilke en Aukje bedankt voor de mooie verhalen.
Cees Dubbeld

Overpeinzingen van de WVA filosoof
Sinds het uitkomen van de vorige WVA krant zijn er veel onderwerpen de revue
gepasseerd waar – althans – ik over heb gefilosofeerd cq diep nagedacht.
Het volgende bijvoorbeeld. In de krant las ik dat het verenigingsgevoel erg terug loopt en
nog terug gaat lopen. Ik vind dit verontrustend, maar het blijkt een gegeven te zijn. Ik ben
bv lid van een atletiekvereniging. Het enige wat ik daar doe is hardlopen en crossen. Ik
merk dat veel lopers individueel aan de slag gaan en niet bij een club komen, ook merk ik
dat er clubjes binnen een club ontstaan. Hierdoor verliest de vereniging leden. Nou zie ik
dit niet direct bij een watersportvereniging gebeuren, maar……het is een tendens aan het
worden. Ook stap ik regelmatig op de racefiets of mountainbike, maar ben geen lid van
een club, mijn fietsmaatjes overigens ook niet, toch fietsen we regelmatig met 10 of 12
mensen. Te bedenken dat Fred Rompelberg Fietsvakanties op Mallorca vorig jaar bijna
200 racefietsen moest bijhuren en voor dit jaar al weer 17% meer boekingen heeft dan
vorig jaar en dit zijn vrijwel allemaal individuele fietsers.
Een aantal weken terug was ik op de Bataviawerf in Lelystad waar mijn groep een
geweldige rondleiding kreeg over de werf en op/in de Batavia. In de vorige overpeinzingen
sprak ik over een aantal “scheepse” uitdrukkingen. Welnu ik heb er weer vele gehoord,
zoals” ik zit op mijn gemak” en over het “allemanseindje”. Let wel, dit heeft totaal niets te
maken met een zekere Gerard. Ook “Brandschoon” is een uitdrukking die uit de oude
zeilvaart komt. Als je het precies wilt weten sla er dan de dikke Van Dale maar eens op na.
Ik had ze eigenlijk op moeten schrijven, maar ja, niet gedaan.
Deze week was in de winkel van warenhuis “De Blokker”. De zaak heet natuurlijk gewoon
Blokker maar iedereen heeft het over De Blokker. Wil daar een geribbelde kaasschaaf
kopen, kost bij Blokker € 13,99. Naast de kaasschaaf hangt er eentje die € 14,00 kost.
Vraag ik de cassiere wat het verschil is, zegt ze “1 cent meneer”.
“Hoeveel moet ik betalen”, wat denk je dat ze zegt?.....Juist, € 14.00 meneer. Snap jij het
of ben ik zo dom? Wil ik daarna pinnen, dan ga ik toch € 13,99 betalen en geen € 14,00.
Wil je een Opel Crossland kopen, wat die kost? Nou € 19,999,00 ! De importeur denkt
zeker dat wij tegen onze echtgenote gaan zeggen dat die auto ruim € 19,000,00 kost!
Het zal wel aan mij liggen, maar snappen doe ik de filosofie van de winkeliers niet.
Zo hier kunnen we met z’n allen weer even over nadenken en ga ik maar stoppen met
mijn ge-OH.
Gegroet, uw filosoof

Je eigenlijk de vorige wist je datjes nog eens na zou moeten lezen.
Je dan tot de conclusie zult komen dat er veel van waar is wat geschreven is
Die halve marathon op Texel binnen de twee uur is volbracht
We allemaal nu druk aan onze boten aan het klussen zijn
Het wel erg stil is geworden op de haven
De Palingrace – een echte paling race! - weer geslaagd is
De paling wel erg dun was maar de organisatie daar niets aan kon doen
Wij desondanks heel tevreden waren over het verloop van de wedstrijd
Wij volgend jaar rekenen op een grotere opkomst van zeil- en motorboten
De najaarsvergadering zeer goed is bezocht, zie de notulen van de vergadering
Dat het niemand is opgevallen dat in de vorige wist-je-datjes "voorjaarsvergadering stond"
Er nog wat boten van leden niet verkocht zijn, dus nog te koop zijn
“Windbreker” waarschijnlijk nu een nieuwe eigenaar heeft gevonden
Wij hopen dat de nieuwe eigenaar op De Haukes blijft liggen
Wij hopen alle leden te ontmoeten op de komende Nieuwjaars bijeenkomst
De oliebollenbakkers voorbereid zijn op een grote toeloop
Er nog een paar functies vacant zijn in het bestuur
Wij nog wel een paar geschikte kandidaten voor die functies weten
Wij elkaar binnenkort weer zullen zien
Wij alle leden fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe wensen

Te koop:
TOHATSU F30
30PK / 4-takt / uit 2011
Incl. Tohatsu afstandbediening,
gas-/schakelkabels, 2 schroeven (verschillende
spoed), 2 brandstof tanks (20 l) + lange slang,
kortstaart uitvoering.
Weinig draaiuren. Factuur aanwezig. Prijs nader
overeen te komen.
Inlichtingen: Gerard Schalkwijk
06 53 77 58 44
06 53 15 98 28

Om alvast te noteren in de agenda's:
- de eerstkomende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 23 maart 2018.
- de voorjaarswerkdag staat gepland op 21 april.

Wedstrijdagenda 2018
Zondag 29 april

Openingswedstrijd

Dinsdag 1 mei

1e dinsdagavond zeilwedstrijd

Donderdag 10 mei

WestWadTocht

Donderdag 24 mei

HT race (geen WVA wedstrijd)

Vrijdag 25 mei

HT race (geen WVA wedstrijd)

Alle dinsdagavonden in juni Clubkampioenschappen
Dinsdagavond 19 juni

4 havenwedstrijd (telt mee voor clubkampioenschappen)

Vrijdag 22 en zaterdag 23 juni

Sloepzeilen voor mensen met een beperking
(WVA/MWV)

Vrijdag 22 en zaterdag 23 juni

Ronde om Noord Holland YSY

Zondag 15 juli

Scharrenrace

Vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus

24 uurs

Vrijdag 7 en zaterdag en 8 september

Sluitingswedstrijd (MWV)

Zaterdag 15 september

Dorus Rijkers tocht (KMJC) ?

Zondag 16 september

Burgemeester Postbokaal MWV / WVA org. MWV

Dinsdag 18 september

Laatste dinsdagavond zeilwedstrijd

Zaterdag 22 september

Rondje Bol (KMJC)

Zondag 23 september

Paling/Ponenrace

Zaterdag 29 september

Pettemerton race

Heeft u vagen of opmerkingen over deze agenda, stuur een berichtje naar:
Sjoerd van der Werf: wedstrijden.wva@gmail.com

ALGEMENE INFORMATIE
Aanmeldingen nieuwe leden
Uitsluitend op de daarvoor bestemde formulieren, verkrijgbaar bij de bestuursleden, havencommisie, in het
clubhuisen via de website www.wvamstelmeer.nl.
Het lidmaatschap gaat in nadat het ingevulde en ondertekende formulier is opgestuurd naar de
ledenadministratie en de verschuldigde contributie is overgemaakt op de rekening van de penningmeester.
Opzeggen lidmaatschap
Uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie; een maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar.
Contributie van het lopende kalenderjaar moet zijn voldaan.
Aanvraag ligplaats (verenigingshaven)
Uitsluitend via daarvoor bestemde formulieren, verkrijgbaar bij de bestuursleden, havencommissie
en in het clubhuis. Ligplaatsen worden alleen aan leden uitgegeven. Indien niet direct een ligplaats
beschikbaar is wordt u op een wachtlijst geplaatst.
Opzeggen Ligplaats
Ligplaatsen worden toegewezen voor een kalenderjaar. Opzeggen uitsluitend schriftelijk bij de
havencommissie een maand voor het nieuwe kalenderjaar. Contributie van het lopende kalenderjaar moet
zijn voldaan".
Gebruik verenigingshijskraan
Alleen voor leden. Sleutel verkrijgbaar via de havencommissie. Gebruik van de hijskraan is op eigen risico.
Het schoon spuiten of boenen van het onderwaterschip is niet toegestaan.
Het hijsraam met singels dient na gebruik omhoog gehesen te worden i.v.m. diefstal van de singels.
Gebruik slipway
Alleen voor leden. U kunt bij de havencommissie een sleutel verkrijgen. De slipway dient na gebruik direct te
worden afgesloten. Het slot wordt jaarlijks gewisseld. Sleutels worden alleen afgegeven tegen betaling van
statiegeld.
Botenstalling
Het stallen van boten en / of trailers is alleen toegestaan met toestemming van de havencommissie.
Er is huur verschuldigd en stalling is voor eigen risico
Surfplankenstalling
Alleen voor leden. Stalling voor eigen risico.
Stroomgebruik
Een aantal boxen heeft een stroomvoorziening. Inlichtingen bij de havencommissie.
Voorzieningen Dijkmagazijn
Onder in het Dijkmagazijn aan de Haukeshaven zijn toiletten, douches en wasgelegenheden
ingericht. U kunt daar zomers vrij gebruik van maken, echter wel met het verzoek het daar netjes
en schoon te houden. Warm water voor de de douches is verkrijgbaar via een automaat (€ 1,--).
U wordt verzocht toezicht te houden op misbruik, zodat deze voorzieningen zo vrij
toegankelijk kunnen blijven.
C.W.O. Zeilopleiding
Er wordt bij de vereniging zeilles gegeven in een Centaur en in Optimisten.
Zeilles in de Centaur en Optimisten is alleen voor leden, minimum leeftijd Optimisten cursisten
8 jaar. Voor optimist cursisten is het bezit van een zwemdiploma vereist. Opgave voor zeilles
in de Centaur en Optimisten bij de opleidingen commissaris.
Ook voor inlichtingen kunt u hier terecht. (formulieren ook op de website www.wvamstelmeer.nl)
Zeilwedstrijden
Op dinsdagavonden een zomeravondcompetitie. Zie verder de agenda.

