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Hans Zijm

Ahoy!
Dat was me de zomer wel. Veel vaarbare dagen. Iedereen lekker veel op het water
geweest?
En er is aardig wat vulling voor dit clubblad binnengekomen.
Zoals gebruikelijk vind je ook nu weer de vaste rubrieken in dit blad, zoals het Interview.
een reisverslag, met een knipoog de Wistudatjes, en eveneens met een knipoog enkele
filisofische overpeinzingen.
Van de zeilwedstrijden die er dit seizoen op het Amstelmeer zijn gevaren zijn helaas geen
verslagen en foto's: wel uitslagen. Maar dat zijn nogal wat droge lijstjes en om daarmee
het toch al volle clubblad mee te vervuilen? Voor de uitslagen verwijs ik graag naar de
website; < www.wvamstelmeer.nl >
Van de Combi Zuiderzee wedstrijden voor de jeugd is gelukkig wel een uitgebreid verslag;
zie verderop in dit clubblad.
Vergeet vooral de Palingrace niet!
Veel leesplezier,
Hans Zijm

Het volgende clubblad verschijnt half december. Uw bijdragen graag inleveren vóór 1
december.
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Vanuit de preekstoel
Zondag 2 september een prachtige dag voor onze jeugdzeilers. Het is de terugkomdag
van alle jeugdzeilers inclusief de deelnemers van de cursus jeugdzeilen 1 en 2.
Jeugdzeilers starten in het zwembad De Krieck te Breezand. Daar leren onze jonge zeilers
hoe het is als je omslaat met je boot en wat je dan moet doen. Gevolgd door theorie en
praktijklessen. De zeillessen zijn eind april begonnen en eindigden voor de
schoolvakantie. Er waren gelukkig voldoende deelnemers, alle 10 Optimisten waren
gevuld. Altijd een spannend moment om alleen met je boot het water op te gaan. Super
dat er ieder jaar, CWO gecertificeerde, zeilinstructeurs zijn die willen lesgeven.
De 3 groepen die zeilles krijgen zijn CWO 1 beginners, CWO 2 gevorderden en
wedstrijdzeilers. Aan de laatste groep zijn ook de wedstijden verbonden van de Combi
Zuiderzee.
Wij hebben zondag een trainer uitgezwaaid namelijk Rob Verhoef. Hij heeft vele jaren
zeilles gegeven. Onze hartelijke dank daarvoor. Traditioneel eindigden we de middag met
patat en kroketten.
Voor het seizoen van 2019 hebben zich alweer een flink aantal zeilers aangemeld. Het
bestuur dankt de instructeurs Eric Goedel, Jos Halsema, Ruud Beers, Richard Elzinga,
Ruben en Jasper Bloem, Jan Boersma voor het beschikbaar stellen van zijn RIB, Evi Sijs ,
Maartje Volkers, Nico en Diana de Haan, Ad Bogert.
Ook een heerlijke zomer gehad? En genoten van het prachtige weer? Tineke en ik deden
een rondje Noord-Holland. Bij het naar buiten gaan was de wind 180 graden gedraaid en
van 3 naar 1 gegaan. We namen het kloeke besluit om dan maar via het Noord
Hollandskanaal gaan. Ook mooi via het Alkmaardermeer en de Zaan en het IJ naar de
haven bij Schellingwoude. Een prachtige hulp is daarbij de blauwe golf. Eenmaal
aangemeld draaien alle bruggen bij Alkmaar en Zaandam. Niet gerekend op een pauze
van de brugwachter i.v.m. de spits. 40 graden op de boot en dan een uur stilliggen. Pfff.
Zaterdagmorgen vroeg door de brug het Markermeer op. Een zachte bries dreef ons
richting Pampus. Een opmerkzame Tineke (zij navigeert), we liggen stil. Hoe diep is het
hier? Het is 3 meter en onze diepgang is 120 cm. Bij het zoeken naar het probleem bleek
het fonteinkruid te zijn over een lengte van enige kilometers. Muurvast, motor oververhit.
Na enkele uren bereikten we de vaargeul. Op naar Hoorn. Dat bereikten we uiteindelijk om
17.30 uur.
De tocht naar Enkhuizen was vergelijkbaar. Op het IJsselmeer geen belemmeringen en
prachtig zeilweer.
Er is een App, waterplantenmelder. Daarop kun je zien waar zich de velden fonteinkruid
zich bevinden. De app is niet helemaal betrouwbaar; alleen de door zeil- en motorboten
gemelde velden worden zichtbaar. Wordt er niet gemeld dan kun je zomaar een veld
invaren en wordt je onaangenaam verrast.
Het zeilseizoen zit er voor velen al bijna op maar met de werkzaamheden op de haven, de
ledenvergadering en de vaste ledenavond op dinsdag zullen we elkaar vast ontmoeten.
Elbert Volkers
Voorzitter

clubblad WVA

bladzijde 4 van 28

jaargang 41 nr 3

IN MEMORIAM
Op 18 juli is ons erelid Wichert Veling overleden.
Vele leden hebben op zondag 22 juli afscheid van Wichert
genomen. Na afloop zaten er vele leden bij elkaar en haalden
herinneringen op uit de tijd toen Wichert voorzitter was.
Wichert was actief in de vereniging vanaf het eerste uur.
Meer recent kennen we hem van het roken van de paling
voor de palingrace.
We verliezen een markante persoonlijkheid.

Op 23 juli is Fiebo Edens overleden. Ook daar waren leden aanwezig om afscheid te
nemen.

_________________________________________

Mededelingen bestuur
Zaterdag 13 oktober is er wederom een werkdag voor de vrijwilligers om de haven,
clubhuis, boten dijkmagazijn en omgeving winter klaar te maken.
Ledenvergadering.
Op vrijdagavond 26 oktober is er een ledenvergadering. Het bestuur geeft uitleg en
verantwoord het uitgevoerde beleid over de afgelopen periode.
Zaterdag 24 november een avond voor de vrijwilligers.
Over de genoemde activiteiten maakt onze secretaris Roeland nog een aparte
nieuwsbrief.
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Palingrace 2018
Op zondag 23 september 2018 wordt het watersportseizoen 2018 op het Amstelmeer
afgesloten met de Palingrace. Deelname is mogelijk voor motor- en zeiljachten, open
boten en jeugdboten.
Voor motorboten wordt een puzzeltocht uitgezet. De zeilboten varen een wedstrijdbaan op
het Amstelmeer. De start en finish vinden plaats tussen het groene havenlicht van de
Haukeshaven en de vlaggenmast met de WVA vlag bij het clubhuis.
Inschrijven tegen kostprijs paling kan op de dag zelf in het clubhuis tussen 10:00 uur en
11:30 uur. De startprocedure begint om 12:00 uur. De motorboten mogen hun puzzeltocht
starten vanaf 12:30u.
Prijsuitreiking middels een verloting is zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd.

Cursus Vaarbewijs
Dit najaar start wederom een cursus Klein Vaarbewijs 1 & 2. De cursus wordt gegeven
door Wico Stam. Er hebben zich inmiddels 4 deelnemers aangemeld. Voor nadere
informatie en aanmelding contact Wico; wicostam@hetnet.nl of 0227 592559

Wedstrijden
Afgelopen zomer zijn de volgende zeilwedstrijden gevaren:
4-haven wedstrijd (19 juni)
Clubkampioenschappen (5, 12, 19 en 26 juni; de dinsdagavondwedstrijden)
Scharrenrace (15 juli)
Van deze races zijn géén verslagen. De uitslagen zijn te vinden op onze website
< www.wvamstelmeer.nl >

clubblad WVA

bladzijde 6 van 28

jaargang 41 nr 3

Combi Zuiderzee
Op 8 juli jl was het de beurt aan de WVA om de derde race voor CombiZuiderzee
jeugdwedstrijden te organiseren zoals iedereen ook in de wedstrijdkalender van de WVA
heeft kunnen zien. De eerste was in Hoorn en de tweede in Enkhuizen. Die was helaas
afgelast vanwege te veel wind.
De Combi wedstrijden serie is een landelijk systeem waarbij iedere regio zijn eigen combi
wedstrijden organiseert. Zo zijn er 6 regio’s waarin ieder op de eigen meren de
kwalificatiewedstrijden varen. Zo ontstaat er, per combi, een klassement waarbij de besten
van iedere combi elkaar aan het eind van het vaarseizoen treffen in Hoorn om daar op de
landelijke finale wedstrijddag de uiteindelijke winnaar in iedere klasse te bepalen. Dit jaar
is dat op 9 september. Zie daarvoor < https://combizuiderzee.nl/ >
Na de nodige voorbereidingen achter de schermen zoals het opstellen van de
wedstrijdbepalingen; het oppompen van de boeien en het klaarmaken van tosti’s was de
wedstrijddag daar op 8 juli jl.
De koffie was ook op tijd klaar en binnen no time stond de steiger volledig gevuld met
Optimisten, Lasers en Splashes.
Vorig jaar was het bladstil
en moest de race
geannuleerd worden maar
dit jaar was er een prachtig
windje van 2 a 3 bft die via
de Amstelmeerdijk over het
meer kwam aanzetten met
daarbij een heerlijk
zonnetje. Perfecte
omstandigheden om de
minder ervaren jeugd met
de optimisten rustig te laten
ervaren wat er bij een
wedstrijd komt kijken. De
wat meer ervaren jeugd in
de Laser 4.7 en Splash
hadden een rustige dag op
het water, voor hen mocht
het best wat harder waaien.
De wedstrijd commissie
bestond vrijwel volledig uit
ouders en begeleiders van de jeugdwedstrijdgroep aangevuld met enkele oude rotten en
ook de kantine bemensing werd vanuit deze enthousiaste ouders groep gevuld. Alle
stoelen in het clubhuis waren klokslag 09.00 gevuld met jeugd om te luisteren naar de
uitleg van de baan met bijhorende vlaggen. Voor een aantal van hen was dit immers hun
eerste echte wedstrijd en dan is het best spannend en kan een extra uitleg geen kwaad.
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Het startschip, zeiljacht Sinne en finish schip, motorkruiser Manjana lagen vlot in positie en
de beide fun yaks en de boeienrib legden snel de baan in het water zodat we op tijd
konden starten. Deze baan met een inner en outer loop bood alle 5 de klasses voldoende
uitdaging voor een mooie strijd.

Achtereenvolgens werden er 10 Splashes weggestart gevolgd door 4 Laser 4.7. Zij
werden gevolgd door 7 optimisten in de B klasse, 6 in de optimisten C klasse en 9 van
onze eigen verenigingsoptimisten in de D klasse. Als begeleiding hadden ook de andere
verenigingen ribs en zelfs een SUP meegebracht zodat het gezellig druk was op het water.
Een prachtig gezicht om zoveel jeugd rondom de start te zien krioelen tot ze aan de beurt
zijn om te starten volgens diezelfde procedure als die voor iedere wedstrijd, van Volvo
Ocean Race tot Olympische wedstrijd of ons eigen clubkampioenschap, gebruikelijk is.
In totaal heeft iedereen deze dag 4 wedstrijden gevaren waarbij er fanatiek gestreden
werd. Voor de optimisten in de D klasse was er wat extra coaching om hen te helpen maar
gaande weg wist de jeugd uitstekend de baan te vinden. Af en toe zorgde de
winddraaiingen voor uitstel omdat de boeien even versleept moesten worden maar dat
hoort er allemaal bij.
Ik kijk terug op een prachtig geslaagde dag met alleen maar winnaars, iedereen heeft het
volgens mij naar zijn zin gehad en de ijsjes die naderhand werden uitgedeeld vonden
gretig aftrek. Voor iedereen was er een medaille en uiteraard ook bekers voor de nrs 1, 2
en 3 in iedere klasse.
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Aangezien het de laatste wedstrijd in de Combi Zuiderzee serie was volgde er ook nog
een overall uitslag met bijhorende bekers zodat sommigen 2 x in de prijzen vielen. Deze
eindstand bepaald of je mag meedoen met de Combi finale in Hoorn.
Van onze eigen zeilers hebben Sil & Tygo Halsema in de Laser 4.7 en Joeri Boersma en
Marijn Goedel in de Splash zich gekwalificeerd voor de finaledag in Hoorn. Daar is helaas
geen optimisten D klasse aanwezig zodat Tijn Touwen volgend jaar mag proberen zich in
de C klasse te kwalificeren. De uitslagen zijn te vinden op < https://combizuiderzee.nl/ >
Eric Goedel
NB foto's geleend van < https://nl-nl.facebook.com/CombiZuiderzee/ >
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INTERVIEW
Alweer het derde interview in 2018. Voor dit interview had ik deze keer weer een zeiler in
gedachten. De eerste die ik belde zei dat hij jaren geleden al eens aan de beurt was
geweest, de tweede stemde na enig aarzelen toe maar toen ik mijn komst aankondigde
trok ze terug. Toen gebeld met Frans van der Doe wonend aan de Kon. Julianalaan 7 in
Slootdorp. Al 17 jaar lid van de WVA. Algemeen bekend als houten mastenmaker en
scheepstimmerman, maar hij doet/deed veel meer dan dat, wat zal blijken uit het verhaal.
Buiten gaan we aan tafel zitten en na de koffie, uiteraard met koek want volgens Frans
krijg ik dat bij iedereen gaan we beginnen.
Wie is Frans van der Doe?
“Ik ben geboren in Woerden in het jaar
1968 en ben pas 50 jaar geworden.
Kom uit een gezin met 3 kinderen, ik heb
2 jongere zussen. Mijn vader heeft veel
verschillende banen gehad. Hij was
technisch en was het liefste automonteur
geworden, maar pakte alles aan waar
werk in was. In Woerden ben ik op de
lagere school geweest en hierna ook in
Woerden de 4- jarige timmeropleiding
aan de LTS gedaan. Vervolgens ben ik
nog naar de meubelmakers opleiding in
Veenendaal geweest”.
“Mijn vader had niets met varen en
boten, maar ik heb uitgevonden dat mijn
voorouders schipper, scheepsmaker of scheepstimmerman waren geweest. De opa van
mijn vader was ook schipper. Dus boten en varen zit toch in de genen”.
Hoe is jouw werkzame leven?
“Na de meubelmakers opleiding – ik was inmiddels 18 jaar – heb ik 1 ½ jaar op een kleine
jachtwerf in Vinkeveen gewerkt, waar ik werkelijk alles deed, zoals schepen inbouwen,
houten bootjes bouwen, schilderen en lakken, een Draak zeilboot restaureren, werken
met polyester en epoxy, ik werd echt all round.
Na deze periode wilde ik wat specifieker werk gaan doen en kwam terecht bij Jachtwerf
De Vries in Aalsmeer, een luxe jachten bouwer. Hier deed ik alleen het luxe en fijnere
timmerwerk. Ik wilde het vak goed uitdiepen. Na 3 jaar bij De Vries gewerkt te hebben ben
ik er een jaar weg geweest om bij een andere grote werf - Van Dam - zeiljachten te
bouwen. Toen ik bij De Vries werkte ging ik 's avonds en op zaterdag naar de
Zeevaartschool om mijn diploma stuurman Kleine Zeilvaart te halen. Na weer een half jaar
ben ik begonnen als schipper op een charter Tjalk. Vanuit Enkhuizen ging ik vaak naar de
Waddenzee, liever dan op het IJsselmeer blijven. Ik heb 2 seizoenen op de Horizon
gevaren vanuit Makkum en daarna op de Klipperaak Vios. Hier was ik als ZZP-er
zetschipper. In een winter ben ik in Woerden voor mezelf begonnen. Ik had al een aantal
klanten in Woerden waar ik klussen voor deed, timmeren en ander scheepswerk. In de
winter was het altijd druk. 's Zomers heb ik ook wel kozijnen gemaakt en deed ik ander
werk".
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Hoe heb je jouw vrouw Sabine
ontmoet?
"Aan boord van de Horizon tijdens
een 4-daags reisje wat ze met
collega's maakte op het IJsselmeer,
we bleven op het IJsselmeer omdat
een collega er in Lelystad weer af
moest. Sinds die tijd hebben we via
briefwisseling contact gehouden....en
zo is het gekomen. We hebben
samen 5 jaar in Woerden gewoond,
hier zijn ook onze 2 zonen, nu 22 en
20 jaar, geboren. De oudste is
agrariër, pootaardappelteler en wil
graag verhuizen naar Zweden en de
jongste vaart op een coaster en is
net terug van een reis van 6 maanden naar Archangels aan de Witte Zee bij Rusland.
Omdat we beiden dicht bij het waddengebied wilden wonen en het lawaai van overgaande
vliegtuigen de overhand kreeg boven het geluid van langsrazende treinen zijn we
uiteindelijk in ons huidige huis in Slootdorp terecht gekomen waar ik aan de Slootvaartweg
ook mijn werkplaats dichtbij heb".
Hoe is jouw liefhebberij voor het zeilen ontstaan?
"Als klein jochie vaarde ik, met toestemming van mijn vader, al met een Piraatje in de
stadsgracht De Singel in Woerden. Ik heb mezelf het zeilen aangeleerd. Later kwam er
een groter zeilbootje. Hierna nog kort een sloep gehad met zeilen er op. Nu hebben we
een oude Engelse bakdek zeilboot met kimkielen. De boot was in een zeer slechte staat,
Sabine en ik zeiden tegen elkaar: we hebben een goede motor met bootwrak gekocht. De
boot heeft een multiplex romp die ik met epoxy heb bekleed, al met al zijn we met z'n allen
als gezin wel een jaar met de restauratie bezig geweest, kielbalk, wrangen, spanten, het
vlak enz. hebben we allemaal vernieuwd of opgeknapt. We varen er veel mee op het
Wad, hebben inmiddels alle Nederlandse
en Duitse Waddeneilanden wel bezocht.
En het grote voordeel van kimkielen is dat
je makkelijk droog kunt vallen. Zie het
maar op de foto's".
Heb je nog andere hobby's?
Er wordt lang nagedacht. Ik opper nog
een paar hobby's zoals de tuin, biljarten of
bridgen. "Nee, eigenlijk niet, de boot is wel
mijn grootste hobby, het zeilen maar ook
het werken er aan vind ik ook leuk, niet in
de zomer, dan willen we zeilen. Ook
klussen doen op de haven, zoals met de
werkdag vind ik leuk".
Ben je een zomer- of een wintermens?
"Ik vind alle seizoenen mooi, juist de
afwisseling maken de seizoenen mooi."
clubblad WVA
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Wil je nog iets kwijt wat ik je niet gevraagd heb?
De vraag over het wel of niet doorgaan van het Wieringer Randmeer moeten we maar
eens afschaffen. "Oh ja, even over het Randmeer, architect Herder had een heel mooi
plan". En hier laten we het bij.

Na afloop praten we nog even na en ik hoor dat Frans en Sabine dit weekeinde opnieuw
het Wad opgaan en wel droog zullen vallen voor een haven of op een zandplaat.
Frans en Sabine bedankt voor het gesprek en de koffie!

Cees Dubbeld
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Deze mooie zomer alweer aardig naar het einde toe gaat
Er door verschillende leden, ook in ander water, veel gevaren is
Mijn vriendin en ik onze vakantiebestemming niet hebben gehaald
Dit o.a. kwam doordat enkele sluizen buiten gebruik waren
De mooie droge zomer hier mede de oorzaak van was
Een sluismeester een aardig alternatief voor ons in petto had
Dit overeen kwam met via Alkmaar naar Den Helder varen
Wij dit alternatief maar niet hebben opgevolgd
Paul Koppers inmiddels zijn "Roodkapje" Dehler 18 verkocht heeft
De Helderse eigenaar de boot wel in de haven laat liggen
Er weer een leuk interview in deze krant staat
Er in elk geval één vakantieverhaal met foto's in staat
Fred vd Steeg wel een gesprek wil aangaan over de prijs van zijn boot
Door verschillende leden weer een 24-uurs zeilrace is gevaren
Zodoende de haven van Medemblik weer een botenpakhuis leek
Cees Dubbeld nog een paar zware staaldraadspanners te koop heeft
Die wel een spankracht van 2500 kg hebben en de prijs laag is
Er in de volgende krant best wel een "te koop"-advertentie mag komen
Wij hopen dat de palingrace druk bezocht gaat worden
Ik jammer genoeg er in verband met een familiedag er niet bij kan zijn
Wij jullie allen een zonnige septembermaand toe wensen
Cees Dubbeld
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Vakantie vaartocht naar de Zeeuwse wateren of toch niet?
In het vorige clubblad had ik het al geschreven. De redactie wil graag uw vakantieverhaal
– als het over varen gaat – ontvangen om dit met de andere WVA-lezers te delen. Ik
beloofde toen de "het" mag ook volgens Van Dale – spits af te bijten. Welnu hier komt
het dan.
Maandagmiddag 2 juli vertrekken we dan. We
zijn mijn vriendin Lida en ik.
Heel veel tassen en zakken uit de auto in de
boot geladen. Het opruimen komt onderweg wel.
Voor deze reis heb ik wederom de mast bij
Andele op de hooizolder laten liggen, met 2.45
meter kruiphoogte kan je in de regel wat sneller
vooruit komen dan met staande mast. Het eerste
ritje gaat via het Waardkanaal naar Kolhorn
waar we in verband met de verjaardag van mijn
oudste dochter de nacht zullen doorbrengen. En
aangezien zij aan het kanaal vlakbij de gele brug
woont kunnen we desnoods kruipend weer op de
boot terug komen. Maar eerst krijgen we nog
koffievisite van vrienden die net met hun camper
terug zijn van een vakantiereis. De volgende dag
vertrekken we redelijk op tijd via de Braaksluis
en het Niedorper kanaal ofwel het kanaal
Alkmaar Kolhorn en de Roskamsluis bij
Oudkarspel richting het Noordhollands Kanaal.
Bij het Alkmaarder Meer aangekomen gaan we
het kanaal in en niet over het meer.
Voor de brug stuurboord uit richting De Woude
en bij West Knollendam de Zaan op. We matigen
onze snelheid hier behoorlijk want we willen
genieten van het uitzicht en de mooie huizen
langs de Zaan. Ook de Zaanse Schans met de
draaiende molens is elke keer weer leuk om te
zien. Het is mooi weer, dus de tent die over de
boot zit hebben we bij vertrek uit Kolhorn al
helemaal neer geklapt. In Wormerveer
aangekomen besluiten we een ligplaats te
zoeken in de Zaanbocht. Het is redelijk druk
maar toch vinden we vlak bij de watersteiger een
mooi plekje. Het blijkt een gratis ligplaats te zijn
en de bemanning van de sloep die achter ons ligt
pakt van ons een landvast aan. Man en vrouw
blijken uit De Lier in het Westland te komen en
na het boodschappen doen, de Aldi is om de
hoek, raken we in een aangenaam gesprek
verwikkeld, zelfs met een drankje, worst en kaas
in onze stoeltjes op de wal.
clubblad WVA
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Evenals wij gaan ze de volgende dag richting
Haarlem. We varen elke dag niet te lang,
vertrekken op tijd en stoppen ook weer op tijd.
Ik probeer nog weer even de weigerende
dieptemeter op gang te brengen maar dit lukt
me ondanks de uitgebreide maar erg
onhandige handleiding niet. Voorlopig zal ik
hem niet nodig hebben.
De volgende dag gaat de tent weer omlaag en
vertrekken we om een uur of 10 na een
lekkere nacht geslapen te hebben en na
ontbijt en koffie te hebben gehad richting
Zaandam om uiteindelijk via de
Wilhelminasluis op het Noordzee Kanaal te
komen. We gaan richting de Nauernasche
Vaart om daar aan gekomen iets verder over
te steken naar het Spaarne. Eenmaal daar de
sluis door en wie komen we daar tegen?
Maarten en Elma van der Kuijl in hun
motorjacht . Zij zijn de nieuwe eigenaars van
de jachtwerf van Gerrit van Zoonen op De
Haukes. De dag daarvoor kwamen we ook al
kennissen uit Schagen tegen. Aan bakboord
passeren we de plas "Mooie Nel", ver in de
vorige eeuw hebben Chris Hus en ik hier nog
eens een 24-uurs zeilwedstrijd met een Kolibri
560 gevaren.
Op het Spaarne dobbert een sloep met
motorpech, of we deze even op sleeptouw
willen nemen naar een werfje iets verder op.
Natuurlijk doen we dat.
Kunnen we gelijk nog wat olie voor de
keerkoppeling kopen. De motorpech van de
sloep blijkt brandstofgebrek te zijn, dus dit is
snel verholpen. Door Haarlem varen is
doorgaans wel leuk, maar vandaag niet. Lang
wachten bij elke brug. We liggen nog even
aan de kant om onze doortocht te betalen en
zien ondertussen hoe een groot rivier
cruiseschip zich door het Spaarne wurmt.
Na Haarlem doorgevaren te hebben vinden
we een mooie ligplaats in Heemstede. De
stoeltjes gaan op het voordek en met de krant
en een drankje genieten we van het zonnetje.
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Via de Ringvaart van de Haarlemmermeer
varen we de volgende dag naar de Kager
Plassen terwijl we Bennebroek, Hillegom en
Lisse passeren en verbazen ons over de vele
en prachtige woonarken in en de mooie huizen
aan het water met de schitterende grote
hortensiahagen. We varen langs Kaageiland
waar de enorme jachten tot wel 100 meter lang
bij Van Lent gebouwd worden en via
Dieperspoel, Eijmerspoel en Zweiland gaan we
op een bepaald moment bakboord uit.
Regelmatig zoeken we voor de lunch of koffie
even een leuke ligplaats op. Weer mooie
woonarken langs de oever. We merken dat er
iets niet klopt, het wordt wel erg ondiep en
keren om, we zijn te vroeg afgeslagen, en
varen terug om over 't Joppe naar De Zijl te
varen.
Het is nog te vroeg om te stoppen, dus varen
we door naar Leiden waar we een plekje vinden
in jachthaven Zijlzicht voor een redelijk liggeld
van € 1,50 per meter waarbij elektra en water is
inbegrepen . Als we afgemeerd zijn gaan de
fietsen van boord en verkennen we Leiden.
Eten en drinken onderweg wat.
Leiden is echt de moeite waard, een mooie stad
met mooie huizen en gebouwen. Gaan
vanavond niet zelf koken maar verwennen ons
met een etentje in de Brasserie tegenover de
haven. Het is druk in Leiden maar dat is onze
persoonlijke indruk, het is immers volop
vakantietijd en net als in Groningen en andere
Universiteitssteden is het een echte fietsstad.
De volgende dag, opnieuw wordt het een
zonnige dag, gaat weer de tent omlaag en gaan
we in een rustig tempo Leiden door. Inmiddels
hebben we onze plannen veranderd. We
besluiten om niet naar Zeeland maar via
Utrecht de Vecht op te zoeken, deze af te varen
een nachtje op de Loosdrechtse Plassen te
verblijven en dan de Randmeren op te zoeken
en in Almere haven kennissen te bezoeken. Dus varen we de Oude Rijn op om in Alphen
nog de wal op te gaan voor boodschappen. Na de Alphensebrug parkeren we de boot
helemaal aan het begin van de wachtsteiger. Bij terugkomst is de boot los gemaakt en
drijft tussen de palen en het riet. Gelukkig kan ik er nog net bij, maar we hadden niet een
kwartier later moeten zijn want dan had ik moeten zwemmen.
Aan de oostkant van Alphen gaan we op de viersprong linksaf het Aarkanaal in om iets
voor de Zegerplas een ligplaats langs het fietspad te vinden. Hier mag 3 x 24 uur
afgemeerd worden - weliswaar zonder sanitair, stroom en water - en daar wordt druk
gebruik van gemaakt.
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Omdat we redelijk vroeg in de middag al
gestopt zijn ga ik de stoeltjes op het
voordek zetten en een hengeltje uitgooien,
een knulletje wat al staat te vissen geeft mij
wat wormen en maden. Ik haal diverse
visjes naar boven maar dan is het raak. Ik
heb geen schepnet bij de hand dus ik moet
aan de wal op mijn knieën om een flinke
grote brasem uit het water te tillen. Ook
gaan we nog even een rondje op de fiets
door het park richting de Zegerplas, daar is
een flinke bedrijvigheid van bootjes wat we
al gemerkt hadden omdat ze bijna zonder
uitzondering op snelheid voor een flinke
golfslag zorgen tijdens het langsvaren door
het kanaal.
Ik heb niet voor niet mijn hardloopschoenen
meegenomen, dus voor dat we de volgende
morgen vertrekken loop ik nog een rondje
richting Zegerplas en terug door het park.
Aanvankelijk waren we van plan om het
Aarkanaal te volgen maar we draaien om en
besluiten richting Zwammerdam te varen en
dan de Nieuwkoopse Plassen op te zoeken.
Uit de Ziendevaart komend lopen we vast,
gelukkig doet de dieptemeter het nog niet
anders had ik hier misschien niet durven
varen. In Nieuwkoop gaan opnieuw de
fietsen van boord en gaan we het leuke dorp
in, drinken een lekkere cappucino,
bezoeken de markt en een beeldenexpositie
in het voormalige Gemeentehuis. Dan op
weg de plassen over, het wordt een kruip
door sluip door tochtje maar wel erg mooi.
Het lijkt wat op varen in de Biesbosch.
Bij de Slikkendammersluis gekomen vertelt
de sluiswachter ons dat we niet van hier
naar Breukelen kunnen komen omdat
vanwege het hoge zoutgehalte in het water
de volgende sluis gesloten is en bovendien
is in een alternatieve route een dam gelegd
is.
De oplossing is om via Woerdense Verlaat de Kromme Mijdrecht op te gaan en richting
Uithoorn te varen, dan de Amstel te volgen om in Amsterdam uit te komen en dan via
Weesp weer de Vecht op te varen .
Het is geen straf want door het Groene Hart varen is erg leuk. We varen door een sluisje
waar aan beide zijden misschien nog 15 cm ruimte is een sloot in die in mijn beleving net
zo breed is als de sloot achter het dijkmagazijn op onze haven.
We besluiten in Uithoorn in de jachthaven midden in de stad te gaan liggen, wat bij nader
inzien een goeie beslissing is. Vanzelfsprekend gaan hier ook weer de fietsen van boord
clubblad WVA

bladzijde 17 van 28

jaargang 41 nr 3

nadat we "om de hoek" bij Appie wat boodschappen hebben gedaan en op het terras een
wijntje hebben gedronken.
De volgende morgen, een hernieuwde poging om de dieptemeter aan de praat te krijgen
heeft succes! Hoera! We varen de Amstel af richting Amsterdam, onderweg is er genoeg
te zien en we maken veel foto's. Het geluk is dat de boot in Amsterdam onder alle bruggen
door kan. Het is erg druk op het water, ook omdat er in de Amstel een triathlon aan de
gang is, regelmatig moeten we wachten voordat we onder een brug door kunnen, het is
een komen en gaan van sloepen en rondvaartboten. We komen langs alle bekende
plekken en varen de Berlagebrug en de Magere Brug onder door, langs theater Carré, de
Hermitage, het Amstel Hotel en Nemo. Op het IJ aangekomen gaan we natuurlijk niet
terug naar Loosdrecht maar besluiten te overnachten in de Sixhaven aan de noordkant
van het IJ. Op het IJ liggen 2 grote cruiseschepen afgemeerd aan de cruise terminal.

In de Sixhaven aangekomen krijgen we van de havenmeester een mooie box achter in de
haven vlakbij de poort. Na afgemeerd te hebben is het tijd voor een versnapering en gaan
de fietsjes van boord om Amsterdam in te gaan. We willen naar het Rembrandtsplein,
druk, druk, druk, een fietstocht door deze drukte is een hele onderneming maar het lukt
allemaal. We voelen ons echte toeristen in onze eigen hoofdstad. Bij de Schreierstoren
eten we wat in een restaurantje en kijken naar het gekrioel buiten. Op de Willemsluis
vraag ik de sluiswachter of we aan de andere kant in het Noordhollands kanaal kunnen
liggen maar dit blijkt niet meer te mogen. Daarom besluiten we de volgende morgen te
schutten en richting Purmerend te varen. We lunchen aan een van de nieuwe steigers vlak
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voor de sluis in Purmerend. Op het moment dat er een boot van de andere kant komt
besluiten we los te maken en de sluis in te gaan om verder te varen het Noordhollands
kanaal in.
Het plan om naar Almere te gaan hebben we inmiddels ook los gelaten, mijn kennissen zal
ik bellen en zeggen dat we wel een keer met de auto komen.
Bij Spijkerboor aangekomen varen we de Beemster Ringvaart in naar De Rijp. De brug
onderdoorvaart is 2.40 meter, uit een vorige passage weten we dat we hier nog onderdoor
kunnen. Toch neemt Lida even de maat, maar er is ruimte genoeg. In De Rijp
aangekomen kunnen we kiezen uit diverse ligplaatsen en vinden een mooi plekje. Op de
havenfiets naar de supermarkt om wat voorraad in te slaan en om koffie met appeltaart te
drinken en eten - waar krijg je dat voor € 3,95 ? - . We overleggen om er een extra dag in
De Rijp aan te plakken en morgen een fietstochtje te maken.
Op de haven krijgen we al snel gezelschap van Haarlemmers die hier elk jaar komen en
drinken gezellig een biertje met de mensen.
Na een nacht heerlijk geslapen te hebben en na ontbijt en koffie stappen we weer op de
havenfiets en gaan richting Grootschermer en komen door Noordeinde waar Lida nog een
oude kennis van vroeger heeft wonen. We gaan even bij
hem aan en drinken koffie, bekijken zijn huis en
landgoed, onderwijl vertelt zijn - Poolse - vrouw dat ze
25 minuten nodig heeft om aan het eind van hun perceel
te komen. Leuk, zo'n onverwachtte ontmoeting maar we
gaan door en fietsen naar de beeldentuin van Nic. Jonk
aan de rand van de Eilandspolder, onderweg komen we
natuurlijk weer een kennis tegen, hij is niet op vakantie
maar voor zijn werk onderweg.
Erg mooie beelden in de tuin en mooie schilderijen
binnen, prachtig weer en mooie vergezichten over de
polder. Terug wordt een ander verhaal, de wind is
inmiddels flink aangewakkerd maar voldaan keren we
weer terug op de boot.
Zo, weer een dag voorbij. Het is niet druk in de haven,
geeft mij de gelegenheid om tussen de boten een
hengeltje uit te gooien voor het slapen gaan.
We hebben overlegd dat we de volgende morgen op ons
gemak naar De Woude zullen varen, dat is echter maar
een uurtje varen dus besluiten we richting Alkmaar te gaan. Maar....als je daar eenmaal
bent denk je al gauw: nog een klein stukje en je bent weer op het Amstelmeer. Voor de
Braaksluis aangekomen horen we dat het nog een kwartiertje kan duren, de sluiswachter
is op de Molenkolksluis, dus de motor kan uit. Als hij terug is en de sluisdeur open doet wil
de motor niet starten. GVD !! Na wat gerommel onder het motorluik doet de startknop het
weer maar de deur gaat weer dicht, eerst weer een bootje van de andere kant.
Zo komt er na 2 uurtjes varen naar het Amstelmeer een eind aan een mooi vakantietochtje
met de motorsailer MOODS.
Cees Dubbeld
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Nieuws van het Wieringer Skuutje WR60

Skuutje WR60 vaart het water dun. Dit seizoen zijn verscheidene tochten gevaren,
evenementen bezocht en avonturen beleefd. Van één daarvan het volgende verslag:
Skuutje WR60 pretendeert het oudste nog varende vissersschip in Nederland te zijn (sinds
1840). En het is nog steeds een vissersschip! Want; begin augustus is het scheepje
succesvol op visvangst gegaan.
Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen organiseerde 9 tot en met 12 augustus een Maritiem
Festival en tegelijkertijd vierde de Vereniging Botterbehoud aldaar het 50 jarig jubileum.
Tezamen voor beide instellingen een geweldig druk bezocht evenement.

Vrijdagmiddag voer een indrukwekkende vlootschouw door het Krabbersgat. Ongeveer 75
schepen; veel Botters uiteraard maar ook een aantal Wieringer Aken en andere typen
klassieke vissersschepen. De weersomstandigheden waren niet ideaal; pittige wind met
behoorlijke uitschieters in buien. De schepen in de optocht voeren voor de winds alleen de
fok en dan vaak slechts gedeeltelijk gehesen.
Daarna mocht er gevist worden onder een beperkte en tijdelijke vergunning. Om het maar
eens te proberen had de bemanning van de WR60 vistuig geleend en links en rechts
advies gevraagd.
Het resultaat was weliswaar niet enorm maar toch werden een vijftal Rode Baarzen in het
korte stuk (60mtr) staande want gestrikt. Het uitzetten en later weer ophalen van het net
blijkt nog geen eenvoudig klusje op het door de pittige wind nogal knobbelige IJsselmeer.
De Skuut gedraagt zich daar als een klotsend badeendje en je wilt niet je vistuig
stuktrekken of in de war helpen.
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Voor de bemanning was het weekend verder een uitgelezen gelegenheid om contact te
houden met diverse collega-verenigingen en stichtingen die bezig zijn met het behoud van
de historische vloot.
Kortom, een gezellig, geslaagd en leerzaam weekend.

Voor verdere wetenswaardigheden over de WR60; sterke verhalen en belevenissen van
haar bemanning zie de website < www.wr60.nl >
Wil je eens een keer een vaartochtje meebeleven met de Skuut? Tot begin november
varen we nog elke zondag van 10:00 tot ca.13:00u. als het weer het toelaat op de
Waddenzee vanuit Den Oever. Meestal is er wel plaats voor enkele opstappers.
Aanmelden graag via de website < meevaren@wr60.nl > of bel Hans Zijm 06 10515835
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Overpeinzingen van de WVA filosoof
Waar ik regelmatig over zit te denken is dat er in de krant – kijk ook in de vorige
overpeinzingen – zo veel fout gaat. Ik las in westfries dialect een tekst die over ijsjes zou
moeten gaan. Wat schrijft de journalist “osies” in plaats van “oisies”
As se dat skraive den wete je weer ut over gaat. “Osies”zegt niemand wat, toch?
Zo worden namen van mensen in de kop van een artikel vaak weer anders geschreven
dan in het verhaal zelf. Ik trof het op 1 pagina zelfs 4 keer aan.
Wordt een tekst tegenwoordig niet meer nagelezen alvorens te publiceren?
Afkortingen, daar denk ik ook wel eens over na. Soms moet je maar raden wat de
afkorting betekent.” IQ “ is bij iedereen wel bekend, “ TEAB ” ook wel, evenals “ SIRE “,
hoewel ik nu enkele lezers hun wenkbrauwen zie fronsen.
Maar wat ik op een site van een bekende “ Yachtbroker ” ofwel jachtenmakelaar - het
moet wel met varen en water te maken hebben – slaat alles.
E.M.C.I. certified Yachtbroker, lees ik. Wat het betekent, schiet mij maar lek, ik weet het
niet. Ik moest het hele verhaal drie keer lezen voordat ik het door had.
De makelaar was lid van NBMS = Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen.
Ook las ik dat een ter verkoop aangeboden jacht is voorzien van FNE en dat het een echt
TFB is en dat het er LAN uit ziet. Ik zal u uit de droom helpen. Het jacht is voorzien van
Full Navigation Equipment en het is een Top Family Boat dat Looks As New. Engelstalige
jacht prospects ( in een boot geinteresseerden) zullen het ongetwijfeld snappen. Ik niet,
maar ik vaar ook nog niet zo lang.
Dit alles staat op de SEO website van de jachtenaanbieder.
Nou, ik vind dat ik voor deze keer wel weer genoeg gal gespuugd heb over de betreffende
teksten in de advertentie van de makelaar.
Tot de volgende keer maar weer.
Gegroet, uw filosoof
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Provincie Noord-Holland heeft een nieuwe dienstverlening beschikbaar voor de
recreatievaart. Omdat wij dat graag bij uw leden en/of klanten onder de aandacht te
brengen, willen wij u vragen om onderstaand bericht te delen via uw achterban of eigen
social media.
Beste schipper,
Recreatieschippers – u dus! – kunnen gebruik maken van een unieke dienstverlening via
een app: een digitale vaargids met persoonlijke vaarinformatie én automatische
openingsverzoeken voor bruggen en sluizen. Deze digitale vaargids is onderdeel van het
landelijke project Blauwe Golf, dat moet zorgen voor een betere doorstroming op water én
weg. Net als de Groene Golf op de weg, maar dan op het water. Alléén in de provincie
Noord-Holland is deze dienstverlening beschikbaar via de app RiverGuide Recreant.
U voert gegevens in van het schip en de vaarroute. De brugwachter ontvangt informatie
over de schepen die een brug of sluis naderen. Op basis van de locatie, opgegeven
vaarroute en snelheid wordt de verwachte aankomsttijd bij een brug of sluis berekend.
Brug- en sluiswachters beslissen wanneer de bruggen worden geopend. Zij maken
gebruik van een speciaal brugmanagementsysteem (BMS), waarin informatie staat over
drukte op weg en water, openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten. Als u gebruik maakt
van de digitale vaargids, ziet de brugwachter in het systeem wanneer u bij de brug of sluis
aankomt. Op basis hiervan kan hij - rekening houdend met de hulpdiensten, het openbaar
vervoer en het overige wegverkeer - het beste bedientijdstip bepalen. Dit bedientijdstip
krijgt u vervolgens te zien in de app.
De app toont naast deze informatie ook de route met alle bruggen en sluizen die u
tegenkomt en detailinformatie van die bruggen of sluizen, doorvaarthoogten,
marifoonkanaal en telefoonnummers voor contact met de bedienaar.
Doelstelling Riverguide Recreant
De doelstelling van deze dienstverlening is enerzijds een betere doorstroom op het water
en de weg en anderzijds betrouwbare informatie voor schippers door de ontsluiting van
informatie via het BMS. Daarbij geldt: hoe meer schippers er gebruik maken van deze
informatievoorziening via de app, hoe betrouwbaarder de informatie wordt en hoe beter de
bedienadviezen worden. Wilt u meer lezen over deze dienst, kijk dan op de website
www.riverguide.eu. Meer informatie over het project Blauwe Golf leest u op
www.blauwegolfverbindend.nl . In het vaarseizoen 2018 worden steeds meer bruggen
aangesloten op de unieke dienstverlening. De ervaringen worden benut voor verdere
doorontwikkeling.
Vaar mee op de Blauwe Golf!
Vaart u mee op de Blauwe Golf? Download dan de app via de Appstore of Google
Playstore. (beiden gratis).
Wij wensen u een goede vaart!
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Te koop:
Spanners, te gebruiken voor een kraan, klipper,
tjalk of iets anders, per stuk of allemaal.
Ingedraaid is de spanner 58 cm lang
Tegen elk aannemelijk bod
Cees Dubbeld 06 22690897

Te koop :
3 patrijspoorten van brons, niet meer
compleet, maar te gebruiken als decoratie.
3,8 kg per stuk. Prijs € 20,- p.st.
Cees Dubbeld 06 22690897

Nogmaals onder de aandacht; Interesse?
Huitema zeeschouw 8m bouwjaar 1977.
Motor: Yanmar 2QM 15 2cyl.
Gaaf casco, goed lopende motor.
3 slaapplaatsen, complete inventaris, zeilen enz.
Over de prijs worden we het wel eens.
Fred van der Steeg 0227 592042
Elka van der Steeg 06 22546355

clubblad WVA

bladzijde 25 van 28

jaargang 41 nr 3

AGENDA

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

Zaterdag 13 oktober:

Werkdag

Vrijdagavond 26 oktober:

Ledenvergadering

Zaterdagavond 24 november:

Vrijwilligersavond

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.
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