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Hans Zijm

Net voordat ik de tekst en inhoud van deze clubkrant digitaal naar de drukkerij wil sturen
krijg ik een fraaie foto te pakken. Op www.wieringernieuws.nl Enkele uren geleden
gemaakt vanaf de Afsluitdijk. En ik sta er zelf ook op; al is dat natuurlijk niet te zien. Die
foto MOET op de voorpagina! Dus snel toestemming gevraagd, en gekregen, van de
maker om deze foto voor promotionele doeleinden te mogen gebruiken. Het omgooien van
de lay-out is hiervoor wel noodzakelijk maar ook niet te veel werk. En het resultaat is deze
goed gevulde clubkrant. 28 kantjes dit keer; het moet altijd op een 4-voud uitkomen.
Een greep uit de inhoud:
De nieuwe voorzitter stelt zichzelf voor; bestuursmededelingen; vooral over de privacywetgeving; enkele zeil-wedstrijdaankondigingen en ook al verslagen van de wedstrijden
die al gevaren zijn.
En wederom het gebruikelijke interview; ditmaal van een motorbootvaarder.
Ik zie graag dat de motorbootvaarders zich hier laten horen! We zijn niet uitsluitend een
zeilvereniging.
Ook komt er alweer een adverteerder bij. Kennelijk is ons blad aantrekkelijk voor dit doel.
Veel leesplezier!
Hans Zijm

Het volgende clubblad verschijnt medio september. Uw bijdrage graag inleveren vóór 31
augustus.
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Vanuit de preekstoel
Een nieuwe voorzitter
Wie had zich dat kunnen indenken een kleine 53 jaar geleden; Elbert Volkers de nieuwe
voorzitter van de Watersportvereniging Amstelmeer.
Halverwege de jaren 60 zeilde ik met Kees en Iris Hos naar Wieringen. Van Assendelft
naar de kop van Noord-Holland met een woonscheepje naast de platbodem van Kees en
Iris. Een indrukwekkende tocht door het Noord Hollands kanaal met al die vlotbruggen.
Ook ging ik met enige regelmaat mee met Kees voor het sportvissen op het wad. En
zeilden we in een Volendammer Kwak en een Noordzee Botter. Een prachtige onbezorgde
tijd. De haven van Den Oever rook toen naar dieselolie en vis.
Mijn zeilverleden is heel divers. Mijn opa had een kleine Oostzaner jol en mijn vader liet in
de jaren 30 een Corjal bouwen, een overnaadse Noorse boot. Mijn broer en ik begonnen
met kanoën in een K2 en later kregen we een kleine BM. Weer later een kleine kajuitboot
van het type Vogelklasse. Begin 1972 kochten we een Vrijheid bij Kok in Vinkenveen.
Daarna kwam er een 16m2. Deze heeft ook nog even in de haven van de Haukes gelegen
maar de meeste tijd in Grou. Daar brachten we de zomervakanties door.
Nu zeilen we, als gezin, in een kajuitboot type Victoire 822. Weer is Friesland met
regelmaat onze vakantie bestemming.
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Mijn bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan bij de gemeente Amstelveen als ambtenaar
sportzaken. Bij de Provincie Noord Holland als voorzitter van de adviescommissie amateur
en podium kunst voor gedeputeerde staten en als wethouder van de gemeente Wieringen.
Getrouwd met Tineke Hoekstra en wonend op Stroe. We hebben 4 prachtige kinderen
waarvan er twee, nl Job en Maartje, zeilen.
Onze vereniging zit bestuurlijk in zwaar weer. Het huurcontract met de gemeente Hollands
Kroon moet worden verlengd, maar we kunnen het niet eens worden over de duur van het
contract. De commissie 20/20, met juridische ondersteuning van onze leden, is een sterke
gesprekspartner van de gemeente. Er zijn al vele gesprekken gevoerd.
De haven wordt opgeknapt door de gemeente maar wat de plannen precies zijn, wat en
wanneer er iets gaat gebeuren komen we niet te weten. We hebben intussen wel
begrepen dat er een nieuw onderhoudsrapport van de haven wordt gemaakt. Of wij daarbij
betrokken worden is maar de vraag.
Ook is er een uitbreiding van het toeristische vaarroute netwerk in de kop van Noord
Holland in ontwikkeling. We hebben als bestuur onze bedenkingen en ideeën ingebracht.
We wachten het eindresultaat af en zullen dit bespreken tijdens onze ledenvergadering.
Dan is er nog een leuke vacature. Het bestuur zoekt uitbreiding van een Commissaris
Haven en Benodigdheden. Kees van Silfhout is gestopt, natuurlijk is hij wel bereikbaar en
inzetbaar voor onze vereniging. Met de veranderingen van de haven is een nieuw
bestuurslid noodzakelijk.
Er is nog geen kantinecommissie. Wie meldt zich aan? De kantine moet natuurlijk open en
voorzien worden van allerlei consumpties. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat onze
vereniging een bloeiende en gezellige watersportvereniging blijft. Ideeën en suggestie zijn
welkom.
Ik heb er zin in om hier mijn steentje aan bij te dragen.
Elbert Volkers, voorzitter
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NOTULEN
Algemene ledenvergadering van de
Watersportvereniging Amstelmeer
d.d. 23 maart 2018
Opening
Voorzitter Peter Oudhuis opent om 20.00 uur de vergadering.
Aanwezig: 27 stemgerechtigde leden.
Met kennisgeving afwezig: Cees Dubbeld, Arjen Voogt, Dave Groot, Kees van Silfhout,
Jaap Wognum, Cor Walrave, Cees Hos, de familie Zevenhek en Gerard van Herk.
Mededelingen van het bestuur
Huurcontract
De WVA beschikt nog steeds niet over een geldig huurcontract 2018. Grootste knelpunt is
voor de WVA de looptijd van het huurcontract dat de Gemeente ons heeft aangeboden (nl.
1 jaar, terwijl onze inzet is een looptijd van 10 jaar). Des te vreemder vinden wij het dat de
Jachthaven Middenmeer van dezelfde gemeente een huurcontract voor onbepaalde kreeg
voorgelegd. Een ander geschilpunt is, dat ons nog steeds niet duidelijk is gemaakt of we
definitief vrijgesteld worden van een btw-heffing. De Commissie 2020 (Elbert Volkers,
Peter Oudhuis, Arjen Voogt, Hannie Meskers en Frank Beckmann) beraadt zich op
vervolgstappen. Tevens heeft er uitwisseling van ideeën plaatsgevonden met bestuurders
van de jachthavens Kolhorn en Middenmeer.
Vaarroute IJsselmeer-Amstelmeer
Peter Oudhuis vertelt over het project De Kop Werkt, waarmee de Gemeente de
waterrecreatie in de Kop van Noord-Holland een impuls wil geven. In totaal is voor dit
project €1.000.000,- uitgetrokken, waarvan in 2019 €100.000,- opgaat aan het
inventariseren bij alle stakeholders van wensen en mogelijkheden. De vaarroute die
aantrekkelijker moet worden gemaakt loopt vanaf de Haukessluis via Slootvaart en
Oeversevaart naar de Stontelersluis. Te denken valt bijvoorbeeld aan meer aanlegplekken
onderweg en afmeerplaatsen bij beide sluizen. Het project loopt t/m december 2020.
Nieuwe bestuursfunctie
Het bestuur heeft besloten een nieuwe bestuursfunctie te creëren, te weten die van
Commissaris Algemene Zaken. Directe aanleiding is de (structurele) vacature
Commissaris Opleidingen, waardoor het bestuur momenteel nog maar uit zes personen
bestaat. De Commissaris Algemene Zaken zal lopende projecten ondersteunen, en
daarmee de taak van de andere bestuursleden verlichten. Lopende de vergadering meldt
zich nog niemand van de leden voor deze nieuwe functie aan. Er zal dus verder worden
gezocht. Wat betreft de niet opgevulde vacature Commissaris Opleidingen: Deze functie is
nu over een groep van meerdere personen verspreid. Ruud Beers zal vanuit deze groep
de contacten van en naar het bestuur onderhouden. Evi Sijs behartigt de CWO-zaken.
Notulen ALV 27 oktober 2017
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen, wel één tekstuele: Penningmeester Caroliene
Verschoor is gestart op 1 mei 2017 in plaats van op 1 april.
De notulen worden goedgekeurd en de Secretaris bedankt.
Jaarverslag 2017
Geen op-/aanmerkingen.
clubblad WVA
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Financieel verslag 2017
Caroliene Verschoor licht toe dat in het jaaroverzicht minder posten voorkomen dan in het
verleden. Kleine posten zijn nu geclusterd tot grotere eenheden. Het positieve resultaat
over 2017 van € 44.037,- geeft een vertekend beeld, want is te danken aan de eenmalige
restitutie van de Gemeente voor de door ons opgeknapte haven (materiaalkosten van
vingersteigers, palen, geschatte uren van WVA-vrijwilligers + btw). Een deel van de kosten
hadden we al betaald in boekjaar 2016, de gehele restitutie vond plaats in boekjaar 2017.
Conclusie van Peter Oudhuis op de vraag van Wico Stam: ja, de Gemeente heeft de hele
vernieuwing van de haven betaald, maar is ook eigenaar van de haven.
Caroliene Verschoor meldt naar aanleiding van het “Overzicht liquide middelen 2017” dat
inmiddels de hele inhoud van de kas is overgemaakt naar de bankrekening (i.v.m. de
overgang naar betalen met een pinautomaat).
Verslag kascommissie
Wil Kaandorp heeft samen met Ruud Bekema de kascontrole verricht en meldt dat alles er
keurig uitzag. Volgend jaar neemt Jos Halsema de plaats in van Wil Kaandorp en is Sjaak
Meskers reserve.
Wedstrijdkalender 2018
Sjoerd van der Werf licht het wedstrijdprogramma 2018 toe. Gezien de afnemende
belangstelling is het mogelijk de Openingswedstrijd, de Scharrenrace en de
Sluitingswedstrijd te starten en te finishen bij de haven. Alleen bij de Vierhavenwedstrijd
wordt op het Amstelmeer gestart en gefinisht.
Belangstellenden voor deelname aan de Burg. Postbokaal en het Sloepzeilen voor
mensen met een beperking wordt gevraagd zich aan te melden bij Sjoerd van der Werf.
Peter Verschoor merkt op dat het Verenigingssloepzeilen niet op de kalender staat. Dit zal
worden rechtgezet op de website van de WVA (vermoedelijke data: 16 en 17 juni).
Naar aanleiding van een verplaatste rode ton, waardoor de finishlijn voor de open boten
niet meet duidelijk is, wordt o.a. door meedenken van Sjaak Meskers en Jan Bethbeder
besloten om bij de dinsdagavondstrijden kajuitboten en open boten niet meer bij start en
finish van elkaar te scheiden. Deze scheiding is destijds, toen er nog veel boten
meededen, ingevoerd uit veiligheidsover-wegingen, maar is nu niet meer nodig. Besloten
wordt om het Reglement en de wedstijdkaart vóór 1 mei hierop aan te passen. Dat geldt
ook voor de banenkaart op de website.
Gevraagd wordt naar wie dit jaar het Sloepzeilen voor mensen met een beperking
organiseert. Sjoerd van der Werf zal hiertoe contact opnemen met Cor Walrave.
Verwachte ontwikkelingen haven 2018
Peter Oudhuis (als vervanger van de afwezige commissaris Haven) vertelt dat er voor
groot voor onderhoud (kades en meerpalen) dit jaar € 600,000,- door de Gemeente is
uitgetrokken. Er is echter nog geen afstemming geweest over wanneer de gemeente
welke werkzaamheden zal uitvoeren. Wico Stam pleit ervoor om het vervangen van de
palen meteen te gebruiken om de grootte van ligplaatsen aan het Wierhoofd te herzien.
Peter Oudhuis zegt dat dit in de planning van het bestuur zit. Ook wordt het idee geopperd
te onderzoeken of het mogelijk is een nieuwe stormwal aan de zuidzijde van de haven aan
te leggen.
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Bestuurswisselingen
Peter Oudhuis kondigt het vertrek van Cees van Silfhout als Commissaris Haven aan en
bedankt Cees voor zijn inzet ten behoeve van de Vereniging. Aan de oproep om zich te
melden voor deze vacante functie wordt tijdens de vergadering vooralsnog geen gehoor
gegeven.
Vervolgens kondigt Peter Oudhuis de beëindiging van zijn voorzitterschap aan. Peter heeft
er zes jaar opzitten en de statuten staan een langere periode niet toe. Als kandidaat wordt
Elbert Volkers aan de leden voorgedragen. Onder luid applaus wordt deze voordracht door
de leden goedgekeurd, waarna Elbert de voorzittershamer van Peter overneemt. Elbert
bedankt in een korte toespraak de leden voor hun vertrouwen.
In zijn afscheidswoord kijkt Peter terug op een goede en leerzame periode. Hij bedankt de
vele leden waarmee hij prettig heeft samengewerkt. Zijn dank (in combinatie met een bos
bloemen) geldt in het bijzonder Hannie Meskers, die ontzettend veel werk voor de
Vereniging heeft verricht.
Namens de Vereniging dankt Secretaris Roeland Otto Peter voor zijn inzet en de
verdiensten die hij voor de Vereniging heeft gehad.
Rondvraag en sluiting
Gerard Schalkwijk vertelt van de Marifooncursus, waarvoor zich drie cursisten hadden
gemeld. Aangezien de vereniging het aantal deelnemers op minimaal vijf had gesteld,
heeft Gerard de cursus in eigen beheer bij hem thuis gegeven. Gerard vraagt de
vereniging om de eis van vijf deelnemers te verlagen. De kans is dan groter dat je de
cursisten aan je vereniging bindt. Nu zijn we de mensen kwijt en krijg je ze waarschijnlijk
niet meer terug. Elbert antwoordt dat de oplossing ligt in het verbreden van het aanbod,
dus de cursus aanbieden aan belangstellenden van meerdere verenigingen tegelijk.
Wico Stam zegt het door het bestuur gestelde minimum van vijf deelnemers te begrijpen.
Aan de andere kant: de Cursus Klein Vaarbewijs had aanvankelijk slechts vier
geïnteresseerden, maar dat werden er ineens acht. Wico bedankt Wout Meskers met een
cadeautje, aangezien Wout bereid was om bij dat grotere aantal cursisten Wico te helpen
bij de cursusuitvoering.
Elbert bedankt zowel Wico als Gerard voor het geven van hun respectievelijke cursussen.
Hannie Meskers meldt dat we inmiddels ook een gebrek hebben aan instructeurs die
kielbootlessen kunnen/willen geven. Ook hier is de oplossing: zoek de samenwerking met
in dit geval de Marine Watersportvereniging op.
Sjaak Meskers pleit ervoor meer bekendheid te geven aan de cursussen, die wij kunnen
geven. De ervaring van Peter Oudhuis is dat kranten dit soort advertenties als
commerciële activiteit zien en er dus geld voor vragen. Elbert Volkers wil in dit verband
proberen Carlijn Sneekes als PR-deskundige meer in te schakelen.
Sjaak Meskers vraagt of er maatregelen zijn genomen na het incident vorig jaar tijdens het
lesgeven met de centaur. Hannie Meskers en Roeland Otto vertellen van hun overleg met
de Veiligheidsregio. De norm, die voor het Amstelmeer (binnenwater!) wordt gehanteerd is
dat er binnen 30 minuten na de melding een reddingsboot te water gelaten wordt. In het
voornoemde geval (koud water in het vroege voorjaar) is dat veel te lang. De Vereniging
heeft het advies gekregen om met de Gemeente te gaan praten over een andere
voorziening. Intussen is het verstandig om, als je alleen op het meer bent, de Marine
Watersport te informeren en een Marifoon mee te nemen.
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Wico Stam vraagt waarom de mensen met een ligplaats aan een vingersteiger
€ 60,- extra moeten betalen, terwijl deze steigers achteraf volledig door de Gemeente zijn
betaald. Peter Oudhuis begrijpt aan de ene kant de vraag van Wico, aan de andere kant
zegt hij het niet onlogisch te vinden dat mensen meer betalen voor meer comfort (i.c. een
lengtesteiger). Bovendien hebben de leden in het verleden met deze verhoging ingestemd.
Jos Halsema is het met Wico eens: er zijn meer ligplekken met een langswal, waar geen
toeslag op wordt geheven. Jos Halsema vraagt tevens hoe zit het met de toeslag voor het
schilderen van de paalkoppen. Antwoord: het schilderen van de paalkoppen valt onder de
verantwoordelijkheid van de WVA. De toeslag kan verdwijnen als de Gemeente nieuwe
palen met kunststof koppen aanbrengt.
De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid bij en inbreng tijdens deze ALV.
Vervolgens sluit hij de vergadering om 21.30 uur.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
De steiger bij de starttoren is eigendom van onze vereniging. Deze moet opgeknapt
worden, er ontbreken namelijk een aantal planken. Ook het pad van af de dijk naar de
steiger is overwoekerd met gras en brandnetels.
In overleg met de havenmeester kan er hout besteld worden en de maaimachine gebruikt
worden.
De steiger is bij velen een geliefde plek. Ook onze leerlingen gebruiken de steiger.
Wie steekt de handen uit de mouwen?

Pinbetalingen in de kantine
Deelnemers aan de dinsdagavondwedstrijden
en ook onze passanten hebben het al gemerkt:
vanaf dit seizoen kan er in onze kantine alleen
nog met de pin worden betaald. Veiliger,
overzichtelijker en makkelijker, zowel voor de
leden als voor de mensen die achter de bar
staan.
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ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Geachte leden,
Onze watersport vereniging moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevens
bescherming (AVG)
Wat gaat er veranderen
We vatten de belangrijkste feiten rondom de AVG, de nieuwe wet op de bescherming van
persoonsgegevens voor je samen:
1. We zijn volledig transparant over welke gegevens we van jou gebruiken
2. Wij delen jouw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden
3. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen
4. Je hebt het recht op vergetelheid (het volledig wissen van je persoonlijke data)
Het bestuur en aan aantal leden die met de havenindeling en toezicht en belast zijn met
de jeugd trainingen moeten een autorisatie krijgen. Dat betekend dat zij een formulier
moeten ondertekenen dat waarborgt dat de gegevens niet gedeeld kunnen worden
(geheimhouding verklaring)
Ook de drukker van het clubblad moet dat formulier invullen. De reden is dat hij de
adressen beheert.
Het bestuur heeft in overleg met de Watersportbond het stappenplan om een AVG
verklaring te krijgen ingediend en onze vereniging is AVG-proof. De tekst van deze
verklaring vind je op de volgende bladzijden.
Namens het bestuur. Elbert Volkers
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AVG verklaring
Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat Watersportvereniging Amstelmeer
het AVG-programma heeft doorlopen en dat Watersportvereniging Amstelmeer zelf
verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft
Watersportvereniging Amstelmeer kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt,
ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De
onderdelen van de zelfverklaring door Watersportvereniging Amstelmeer zijn te vinden op
de volgende pagina('s) van deze verklaring.
Aldus opgemaakt te Gorinchem, d.d. 25-5-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.
Door Watersportvereniging Amstelmeer is verklaard dat:
De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:
Lidmaatschap
Persoonsgegevens
Overeenkomst
Verwerkingen
Verwerking door wie
Bewaartermijn
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NAWTE + geboorte datum
Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de
website);
Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en
uitnodigingen voor bijeenkomsten;
Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie;
Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap,
behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover
relevant).
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Aanmelden voor nieuwsbrief
Persoonsgegevens
Naam en e-mailadres;
Overeenkomst
Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website);
Verwerkingen
Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven;
Verwerking door wie
Afdeling communicatie;
Bewaartermijn
Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Vrijwilligers
Persoonsgegevens
Overeenkomst
Verwerkingen
Verwerking door wie
Bewaartermijn

NAWTE;
Vrijwilligersovereenkomst;
Informatieverstrekking;
Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie
beheerder;
Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap,
behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover
relevant).

De vereniging verklaart verder:
Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de
vereniging.
Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst,
aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op
de website van de vereniging.
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere
partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.
verwerkersovereenkomst met drukker het clubblad
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers
met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem
ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.
Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij
partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de
overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is
ingetrokken.
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Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:
Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Alle netwerkmappen zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord.
We hebben meervoudige authenticatie ingevoerd.
Wij hebben medewerkers opgeleid en een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging
van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan,
opgeslagen achter slot en grendel.
Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken
als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Aldus verklaard door:
Naam vereniging:
Naam persoon:
Plaats:
Datum:

clubblad WVA

Watersportvereniging Amstelmeer
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OPENING WATERSPORTSEIZOEN 2018
Zondag 29 april was de Openings wedstrijd van het Watersportseizoen 2018 en helaas
was de deelname niet bijzonder groot , een zestal kajuitzeiljachten( waaronder ook een
platbodem, een wieringer skuut), een 4 tal open boten en 3 lelievletten van Scouting Anna
Paulowna.
Deze wedstrijd was in de voorgaande jaren de Koninginnerace gevolgd door Koningsrace
die dan ook op die dag werd verzeild maar dit concept is losgelaten om reden dat men op
zo,n dag aan de festiviteiten wilde deelnemen of bezoeken. Zo werd de het de
Openingswedstrijd en die vindt dan in principe altijd plaats op de laatste zondag van
April.
Het evenement moet ook worden gezien als de Openingswedstrijd van het
Watersportseizoen in de Noordkop net zo als de Marine Watersport Vereniging het
seizoen sluit met de Sluitingswedstrijden op het Marsdiep.
Hoewel de weervoorspelling iets minder was, is het v.w.b. reuze meegevallen en is de
wedstrijd met een leuk briesje gezeild. Zelfs de Wieringer Skuut finishte met zijn
gecorrigeerde tijd slechts 7 minuten na nummer 1. Overigens wordt dit jaar in juni weer
voor het eerst sinds 2 jaar weer de Helderse Botterwedstrijd weer georganiseerd op het
Marsdiep, voor de liefhebbers de moeite waard om dit te aanschouwen vanaf de Helderse
Dijk.
De vraag is natuurlijk wat de oorzaak is van het geringe aantal deelnemers en daar
zouden meerdere oorzaken voor kunnen zijn.
Bijvoorbeeld:
- Geen aankondiging in de media
- Boot nog niet gereed
- communicatie met de zusterverenigingen
- Het aantal leden met een zeiljacht krimpt of stopt met wedstrijdzeilen
- De info komt ook niet voor op de websites van andere verenigingen of er staat een
verkeerde datum voor een evenement.
Goed daar moet aandacht aan worden besteed anders zakken we met onze geliefde
sport steeds verder weg en gebeurt er helemaal niets meer.
Mijn streven is om de vereniging in het wedstrijdcircuit te houden zowel lokaal als
landelijk.Er zijn best wel wat zeilklassen die hier graag op het Amstelmeer hun klasse
evenement of kampioenschap willen zeilen en laten we eerlijk wezen we hebben potentie,
mooie haven, hijsfaciliteit, helling, mooie kantine en zelfs mooi stukje grond om te
kamperen. Ik ben er ook van overtuigd dat een samenwerking met de Marine Watersport
Vereniging of KMJC in deze tot de mogelijkheden behoord. Activiteiten motiveert andere
leden ( niet zeilend) ook om te participeren , het stimuleert het verenigingsleven. Ik ben
momenteel bezig om mijn Nationale erkenning als wedstrijdleider weer terug te krijgen en
dat gaat binnen niet al te lange tijd lukken en heb ook de ambitie om volgend jaar weer
een Nederlands Kampioenschap op het Amstelmeer te organiseren. Het Amstelmeer is
een prachtig meer dat zich uitstekend leent voor zeilwedstrijden in open klassen.
Dus hierbij doe ik dan ook een beroep op leden , niet leden en leden van de
zusterverenigingen zich beschikbaar te stellen als medewerker bij de organisatie
van wedstrijden.
Voor meer informatie en opgave ben ik te bereiken via mijn email adres :
tljsouren@quicknet.nl of mob. 0615256257
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Tot slot de uitslag van de Openingswedstrijd 2018 (29 april):
Uitslag Kajuitklasse
No
1
2
3
4
5
6

Type
Waarschip 570
Waarschip 710
Compromis 909
Dehler 31
Elan 360
Wieringer Skuut

(SW factor)
Zeilno
133
3116
909
8531
8541
WR60

Naam
Michiel Lok
Ruud Bekema
Wico Stam
Peter Engel
Hans Boersen
Mark de Vries

Bootnaam
Vrije Vogel
Meermin
2e Hobby

Punten
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

1
2
3
4
5
6

Uitslag Open klasse
No
Type
1
Splash
2
Laser 4.7
3
Splash
3
Laser 4.7

(SW factor)
Zeilno
Naam
2489
Maartje Volkers
209462
Tygo Halsema
2644
Joeri Boersma
187600
Sil Halsema

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

1
2
3
4

Uitslag Lelievletten
No
1
2
3

Zeilno
90
1233
1234

Punten
1,0
2,0
3,0

1
2
3
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Midzomer 4 Havenwedstrijd voor alles wat zich maar op
windkracht kan voorbewegen.
Op dinsdagavond 19 juni 2018 wordt weer de midzomeravond havenwedstrijd
georganiseerd, die dit jaar meetelt voor de Clubkampioenschappen die op de dinsdag
avonden in juni verzeild worden. Bij deze wedstrijd, die voor zowel de toer- als de
wedstrijdzeiler bedoeld is, moeten boeien gerond worden in of nabij de 4 havens aan het
Amstelmeer. De zeiler bepaalt zelf in welke volgorde hij de verschillende boeien zal
ronden. Na het ronden van een boei moet eerst de start/finishlijn weer worden gepasseerd
alvorens de volgende boei mag worden gerond. Dit maakt de wedstrijd enorm spannend,
want je weet nooit of je de goeie keus gemaakt hebt. Dat wordt pas na afloop duidelijk.
De wedstrijd wordt gestart om 19.30 uur. Inschrijven kan op de betreffende dinsdag
vanaf 18.00 uur tot 19.00 uur in clubgebouw "De Aak". Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00.
De prijsuitreiking is zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd in het clubgebouw. Wij
vertrouwen erop dat de weergoden ons gunstig gestemd zijn en verwachten dan ook veel
deelnemers aan dit evenement.
Die er niet bij is mist heel wat. In ieder geval de overheerlijke warme metworst.

Sloepzeilen voor mensen met een beperking
Dit jaarlijkse evenement (dat gepland stond op 22 en 23 juni) zal dit jaar helaas om
verschillende redenen niet kunnen doorgaan. We hopen volgend op betere berichten,
zodat we weer veel mensen met een beperking een groot plezier kunnen doen.
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Combi Zuiderzee
Op zondag 8 juli worden er jeugdwedstrijden in het kader van de Combi Zuiderzee
gevaren. De jeugd van verschillende watersportverenigingen rond het IJsselmeer varen
gedurende het seizoen op steeds verschillende plaatsen wedstrijden tegen elkaar. Zondag
8 juli is watersportvereniging Amstelmeer gastheer voor dit evenement. Er wordt gevaren
in de Optimist B en C, Splash A en B, de 420, Laser 4.7 en de Optimist D

Scharrenrace 2018
Op zondag 15 juli 2018 wordt de inmiddels traditioneel geworden scharrenrace gevaren.
De race is een gezelligheidsevenement. De oorspronkelijke opzet was om
geïnteresseerden in de watersport mee te laten varen op een van de deelnemende
schepen. Er wordt een rondje op het Amstelmeer gezeild, waarbij de gezelligheid op de
eerste plaats komt. De start is om 13:30 uur tussen het havenlicht van De Haukes en de
vlaggenmast nabij het clubhuis. De finish is ook tussen het havenlicht en de vlaggenmast
nabij het clubhuis. Na afloop kunt u versgebakken scharren kopen op het terras van het
clubgebouw. Neem zoveel mogelijk familie, vrienden en/of bekenden mee.

Centaur zeilwedstrijden om de burgemeester Post bokaal
Bij voldoende deelname vanuit de Marine watersportvereniging en watersportvereniging
Amstelmeer worden op zondag 16 september 2018 wedstrijden in Centaurs van de Marine
watersportvereniging gevaren. Inzet is de burgemeester Post bokaal.
Toen het oude clubhuis van Wv Amstelmeer verkocht was aan de Marine
watersportvereniging en WV Amstelmeer het huidige clubhuis in gebruik had genomen,
vond de toenmalige burgemeester Post het leuk als beide verenigingen jaarlijks een
wedstrijdserie tegen elkaar zouden varen. Hij heeft toen de burgemeester Post bokaal als
wisselprijs ter beschikking gesteld. Jarenlang is er door teams van beide verenigingen
tegen elkaar gestreden. De laatste jaren is het in verval geraakt. Het zou mooi zijn, als dit
jaar weer eens strijd geleverd kan worden. Van beide verenigingen kunnen 6 teams
deelnemen. De teams bestaan uit twee personen per boot. U kunt zich opgeven via
wedstrijdenwva@gmail.com . Organisatie is in handen van de MWV.

Paling/Ponenrace 2018
Het watersportseizoen op het Amstelmeer wordt op zondag 23 september 2018 afgesloten
met de Paling/Ponenrace. Of het paling of poon wordt, is nu nog niet bekend. Dit is
afhankelijk van de prijs van de paling of poon. Meer informatie volgt via de website en het
volgende clubblad dat medio september uitkomt.
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Interview
Had ik in eerste instantie wat moeite om een nieuwe kandidaat voor het interview te
vinden, deze keer kwam de kandidaat wel heel makkelijk bij me binnen. Mijn buurman en
buurvrouw op de haven waren er gelijk voor te porren. Ik ga je bellen voor een afspraak
zei ik nog en aldus gebeurde dat ik op een warme vrijdagavond naar Hippolytushoef toog,
naar Hennie en Dina van Ooy. Hennie is een broer van Marjan Manshanden, bij de
oudere watersporters onder ons welbekend als barbeheerster samen met haar man Joop
in het clubhuis. Bij binnenkomst vraagt Dina, die al wat voorwerk heeft gedaan in de vorm
van het verzamelen van jaartallen, mij of ik gewone of lekkere koffie wil en we beginnen.
Wie is Hennie van Ooy?
“Ik ben in 1945 in Boskoop
geboren in een gezin van 10
kinderen. Mijn vader was
daar rijwielhersteller. Op een
bepaald moment solliciteerde
mijn vader als
rijwielhersteller bij Luyt op De
Haukes, toen nog gevestigd
in het pand waar nu
Autobedrijf Slijkerman zit. In
de tijd dat wij nog niet
verhuisden uit Boskoop was
mijn vader bij Luyt in de kost
en na verloop van tijd
verhuisden wij naar een huis
aan de Koningsweg – bij de
molen – in Hippolytushoef. Ik
was toen vier jaar. Om wat
bij te verdienen gaf mijn vader Engelse les aan mensen die wilden emigreren wat toen erg
in was, bv naar Canada, Nieuw Zeeland en Australië.
Na zijn fietsenmakerscarriëre ging mijn vader bij Grasdrogerij Hartog in Abbekerk werken,
elke dag of de fiets heen en terug, Dit heeft hij 2 jaar gedaan.
Hij heeft ook nog bij Van Gelder Papier in Velsen gewerkt voordat hij naar – wat toen nog
de Hoogovens – ging werken bij de warmbandwalserij. Mijn moeder had de zorg voor het
huishouden en de 10 kinderen. Ik ben in Hippolytushoef twee jaar naar de kleuterschool
geweest en daarna zes jaar naar de katholieke lagere school . Na de lagere school een
jaar naar de LTS in Den Helder en vervolgens een jaar naar de VGLO in Hippo”.
Hoe was jouw werkzame leven?
“Na mijn schoolperiode heb ik vier jaar als boerenknecht op Westerklief gewerkt. Ik deed
daar alles, toen mijn eerste werkgever overleed kon ik bij de buurman komen werken.
Vervolgens ben ik achttien maanden in militaire dienst geweest. Kreeg mijn opleiding van
twee maanden in Vught, verhuisde toen naar de Juliana van Stolbergkazerne in
Amersfoort en daarna tot het einde van mijn diensttijd was ik bij de Inspectie
Geneeskundige Troepen in Den Haag gelegerd. Eenmaal uit dienst vandaan kwam ik bij
stratenmakersbedrijf Wiebe de Jong aan de Holle Balg te werken, eerst als opperman en
later als stratenmaker. Ik heb heel veel in Den Helder gewerkt. Dit heb ik twee jaar
gedaan. Mijn zwager had met een compagnon een garnalenkotter, de WR 171, ik werd de
clubblad WVA

bladzijde 18 van 28

jaargang 41 nr 2

knecht. Toen de compagnon aangaf zelf een eigen schip te willen ben ik na verloop van
tijd mede eigenaar van het schip geworden. In 1968 hebben mijn zwager en ik samen met
de Gebr. Helsloot een Noordzee kotter gekocht, de WR 23, waarmee we tot 1971 op alle
plat- en rondvis visten op de Noordzee, tot Helgoland en Sylt aan toe. Helsloot had echter
andere plannen en het kwam zo af dat Helsloot verder ging met de WR23. In Urk lag een
kotter van de Fa. Pasterkamp te koop. Die hebben mijn zwager en ik gekocht. Het werd de
WR 248 en hiermee hebben we, samen met een broer en een knecht tot 1993 gevist.
We werkten van zondagmiddag tot en met vrijdag, de hele week op zee. De al strenger
wordende regelgeving voor de visserij ging mijn zwager – die zes jaar ouder is als ik –
steeds meer tegenstaan. We sloegen aan het rekenen of we de quota voor tong, gul en
schol en het schip zouden kunnen verkopen, dit lukte, de schol ging naar Texel en de gul
naar Urk. Ons schip werd de WR 98 en het doet me plezier dat het schip nog steeds Den
Oever als thuishaven heeft. Ik was 48 jaar toe ik de visserij vaarwel zei”.
Hoe heb je jouw vrouw Dina ontmoet?
“Op de kermis in Hippolytushoef bij Aurora. Dina komt uit Den Oever en werkte toen bij
restaurant Zomerdijk en raakte met toestemming van haar ouders – wel om 12 uur thuis
zijn hoor! - nog naar de kermis in Hippo. Dat het veel later werd kan je begrijpen. In 1970
kregen we verkering. Ik had een huis gekocht wat we in de weekeinden opknapten en
verbouwden. In 1972 zijn we getrouwd en in ons huis gaan wonen en in 1973 is onze
dochter geboren, die overigens nog steeds dichtbij woont. Dina’s moeder komt uit
Medemblik, haar vader was een Wieringer. De WR 3, die nu in het museum in Enkhuizen
ligt is van Dina’s opa geweest en is nu van Dina’s jongste broer”.
Hoe is jouw liefhebberij
voor de watersport
ontstaan?
“Al heel snel hadden we
een bootje, in Knollendam
gekocht, een platbodem
met een klein kajuitje en
een buitenboordmotor van
4,5 meter lang. Onze
dochter van 3 maanden
ging ook mee, in het
kajuitje had ik een
voorziening gemaakt
zodat ze veilig er in kon
liggen en zo vaarden we
voor een vakantie van vier
dagen naar Purmerend.
Later kocht ik samen met
mijn broer een 12m2
zeilboot een zgn. kleine
BM. Na dit scheepje kwam
er een polyester kajuitboot van 5,5 meter met een 15 pk op benzine startende
buitenboordmotor die daarna overging op petroleum. Ik had toen een ligplaats en stalling
bij de jachthaven van Siem Verfaille waar nu het appartementencomplex Amstelsight is.
Tijdens een vakantie kwamen we in Krommenie terecht waar we bootjes gingen kijken wat
we wel vaker deden als we daar waren en zagen een leuke kajuit motorboot liggen van
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6,40 meter lang. We kochten de boot en hebben er een jaar mee gevaren toe we naar de
Hiswa tentoonstelling gingen waar we een veel ruimere boot, merk Passat, zagen. We
namen een hypotheek en kochten een nieuwe Passat waar we tot 1995 met veel plezier
mee hebben gevaren. Het schip werd in Amsterdam gebouwd en hebben toen onze eigen
boot ingeruild. Het schip werd bij Siem Verfaille te water gelaten. In 1995 kochten we de
Marco kruiser van 8.60 bij een bedrijf in Lemmer. In 1996 werd onze Passat naar
Groningen verkocht en kreeg in augustus 1996 - op Marjan haar 50 e verjaardag – onze
Marco kruiser een ligplaats in de haven van De Haukes. Tot nu toe varen we er met veel
plezier mee”.
Heb je nog andere hobby’s?
Hennie begint te lachen: "Ik vind alles leuk, ik lees graag en knutsel graag, niemand doet
tevergeefs een beroep op mij als er iets moet gebeuren. Vandaag ben ik nog met 3 zware
oude accu's in de weer geweest, ik verzamel postzegels, hou duiven en heb een vijver
met vissen, ik hou ook van vissen maar mijn boot is mijn grootste hobby. Ik ben blij dat de
boot weer heel zorgvuldig bij Maarten van der Kuijl in het water is gegaan".
Ben je een zomer -of
een wintermens?
"Ik ben een
zomermens, ik hou niet
van de winter".
Duidelijker kan het
haast niet.
Wat vind je van het
niet doorgaan van het
Wieringer Randmeer?
"Prima, ik vind het goed
dat het niet is
doorgegaan. Hoe zou
het met de haven
afgelopen zijn. Het plan
werd heel groot
geïntroduceerd en
misschien raakten de
kleine bootjes wel in de
verdrukking. Laat het
maar mooi zo".
Inmiddels zijn we ruim 1 1/2 uur verder. Dina heeft duidelijk haar stempel op het hele
verhaal gedrukt en is blij dat het leven zo gelopen is.
Op tijd gestopt met varen en nu leuke dingen doen.
Dina bedankt voor de heerlijke koffie en jullie beiden bedankt voor het mooie verhaal. We
zien elkaar weer op de haven!
Cees Dubbeld
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Westwadtocht 2018
De Westwadtocht werd dit jaar gevaren op Hemelvaartsdag. Een mini 24-uurs, waarbij
normaliter in 8 uur tijd gestreden wordt voor zoveel mogelijk mijlen. Puzzelen met wind en
stroom dus!
Aangezien het boorplatform precies op deze dag de haven van Den Helder ging verlaten,
was de organisatie genoodzaakt om de tocht met 2 uur in te korten omdat de haven
gestremd zou zijn vanaf 15.00 uur.
Het aantal deelnemers was helaas wat teleurstellend, maar het zeilplezier was er onder de
deelnemers niet minder om. Een aantal deelnemers koos ervoor om het Molengat in te
gaan. Dit bleek al snel een verkeerde keuze, omdat de wind daar vrijwel volledig weg viel
en zij een speelbal werden van de stroom.
Degenen die de keuze richting Pettemerton hadden genomen, kwamen er een stuk beter
uit, wat uiteraard te zien was aan het gevaren aantal mijlen. De bekers werden dit jaar
gesponsord door Boersen Bliksembeveiliging en het inschrijfgeld werd overgemaakt aan
KNRM Den Oever. Na de prijsuitreiking werd deze mooie dag afgesloten met een
gezellige BBQ.
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Er op de haven weer heel wat te gebeuren staat
Binnenkort de 4-havenwedstrijd wordt gezeild
Wij natuurlijk rekenen op een gi-gan-ti-sche- deelname
Er mogelijk ook wat voor de motorbootvaarders wordt georganiseerd
Er nog steeds een paar boten te koop liggen
Wij Paul Koppers feliciteren met zijn prachtige houten sloep
Zijn Dehler "Storm" ook nog in de verkoop ligt
De zomer dit jaar wel erg vroeg is begonnen
De warme dagen zich altijd weer wreken met veel regen en onweersbuien
De oproep voor het "herstellen" van de Pinkstertoertocht geen
enkele reactie heeft los geweekt.
Maarten van der Kuijl veel reacties heeft gekregen op zijn interview
Wij hopen dat Hennie en Dina dit ook te wachten staat
Wij een ieder weer een heel mooie zomer toe wensen
De redactie eindelijk eens een vakantie-vaar-verhaal verwacht
Wij elkaar weer op de haven zien.

clubblad WVA

bladzijde 23 van 28

jaargang 41 nr 2

clubblad WVA

bladzijde 24 van 28

jaargang 41 nr 2

clubblad WVA

bladzijde 25 van 28

jaargang 41 nr 2

AGENDA

Alle dinsdagavonden in juni:

Clubkampioenschappen

Zaterdag 16 en zondag 17 juni

Verenigingssloepzeilen (organisatie MWV)

Dinsdagavond 19 juni:

4 havenwedstrijd (telt mee voor
clubkampioenschappen)

Vrijdag 22 en zaterdag 23 juni:

Ronde om Noord Holland YSY

Zondag 8 juli:

Combi Zuiderzee jeugdzeilwedstrijden

Zondag 15 juli:

Scharrenrace

Vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus

24 uurs race

zaterdag 1 en zondag 2 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 de agenda, stuur een berichtje naar:
Sjoerd van der Werf wedstrijden.wva@gmail.com
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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.

clubblad WVA

bladzijde 27 van 28

jaargang 41 nr 2

clubblad WVA

bladzijde 28 van 28

jaargang 41 nr 2

