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VAN DE REDACTIE
__________________________________________________________
Jaargang 41
Redactie:

Cees Dubbeld

No. 4
Sjoerd van der Werf

december 2018
Hans Zijm

Varende op de Waddenzee kom je wel eens een ander soort zeilschepen tegen. Jammer
genoeg niet onder zeil. Ik vond deze ontmoeting curieus genoeg om door middel van deze
foto verslag te doen in ons clubblad.
En dat clubblad is goed gevuld. Alle bijdragen waren op tijd binnen zodat de redactie
ontspannen de krant in elkaar kon zetten.
Voor u ligt de gebruikelijke informatie: notulen van de najaarsvergadering;
wedstrijdverslagen; interview, wistudatjes en nog wat meer.
Veel leesplezier. En natuurlijk wenst de redactie u plezierige feestdagen aan het einde van
dit jaar en de beste wensen voor het nieuwe jaar.
We zien elkaar tijdens de nieuwjaarsreceptie?!
Hans Zijm
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Vanuit de preekstoel
Op 1 oktober loopt het zeilseizoen ten einde. Voor de meesten van ons was het een
prachtig vaarseizoen dat tot ver in het najaar heeft geduurd.
Onze jeugd wilde doorzeilen en het seizoen graag verlengen tot 1 november. Omdat onze
slibway voor een gedeelte onder water lag en deze uit het water gehaald moest worden en
ook de wal-ligplaatsen ruimte moesten maken, kon dat helaas niet. Dan is het goed dat er
een havencommissaris is en een besluit neemt.
De werkdag was weer gezellig met een goede opkomst en er is goed gewerkt, zelfs nu zijn
er nog werkzaamheden die voortvloeiend uit deze dag gedaan worden.
De opkomst van de vrijwilligersavond zaterdag 24 november jl. kan beter, maar de avond
was zeer gezellig. Het bestuur achter de bar, voor mij was dat even wennen.
De cursus vaarbewijs 1 en 2 was maximaal bezet, 12 voor 1 en 14 voor 2. Voor de
cursusleiders een prachtige opkomst. Ook zijn onze jeugdtrainers bijeen geweest om de
lessen te evalueren en voor te bereiden op een nieuw seizoen. De 10 kinderen van
jeugdzeilen 1 gaan allemaal door naar 2. Dat geeft aan dat onze trainers het goed doen.
Voor de cursus jeugdzeilen 1 zijn er nu al nieuwe aanmeldingen binnen. Ook de
wedstrijdzeilers boeken goede resultaten. Super dat er zoveel betrokken leden zijn die de
schouders onder onze vereniging wil zetten. Wel heeft jeugdzeilen versterking nodig.
Leden met een vaarbewijs en zeilervaring nodigen wij dan ook uit om te reageren. Alleen
in het voorjaar tot de zomervakantie worden de lessen gegeven.
In het voorjaar nemen we afscheid van onze commissaris wedstrijden. Het is een
coördinerende functie, voor info over de functie kun je bij Sjoerd van der Werf terecht. We
hopen dat er gegadigden zijn om deze vacature op te vullen. De nieuwe functionaris
maakt ook deel uit van het bestuur. Meld je aan bij het bestuur.
Op de Algemene ledenvergadering is er gesproken over de toekomst van onze haven. Het
vervolggesprek is gepland op 14 december, we gaan samen met de Marine watersport en
Hollands- Kroon en onze “commissie 2020” verder praten. Over de voorgenomen
vernieuwing van de damwanden is tot op heden nog niets bekend, wel is er een externe
vrijwilliger aangetrokken met verstand van dijken, water en waterwerken die ons bijstaat in
dit moeilijke traject. Dat er veranderingen op komst zijn wat het beheer van de haven
betreft is zeker. De insteek van het bestuur is duidelijk. Het moeten wel verbeteringen zijn
die toekomstbestendig zijn.
Op zondag 6 januari 2019 is er de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Er zijn al 2 oliebollen
bakkers, dat wordt smullen. We hopen ook dat we dan wat kunnen vertellen over de
richting die we met de haven opgaan. Een besluit over de koers nemen we op een
ingelaste ledenvergadering.
Namens het bestuur wil ik u gezellige kerstdagen en een prachtig 2019 toewensen
Elbert Volkers
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Mededelingen bestuur

NIEUWJAARSRECEPTIE
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de
Nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari 2019, van
15.00-17.00 uur in ons Clubhuis.
Onder het genot van heerlijke oliebollen, gebakken
door Ruud Bekema en Cees van Silfhout, proosten
wij dan op een nieuw mooi vaarseizoen.

NOTULEN
Algemene ledenvergadering van de
Watersportvereniging Amstelmeer
d.d. 26 oktober 2018
Opening
Voorzitter Elbert Volkers opent om 20.00 uur de vergadering.
Aanwezig: 34 stemgerechtigde leden.
Met kennisgeving afwezig: Ruud Beers, Sjaak Meskers, Frans v.d. Doe, John
Kort, Hannie en Wout Meskers.
Mededelingen van het bestuur
Vanuit de commissies
Sjoerd van der Werf vertelt over de wedstrijden in 2018. Alle geplande
evenementen gingen door, behalve de Burg. Postbokaal. Bij meerdere
wedstrijden bleek het een probleem voldoende vrijwilligers, die wedstrijden
willen en kunnen begeleiden, op de been te krijgen. Cees Dubbeld vraagt of de
geringe belangstelling voor de burg. Postbokaal (races tussen WVA en Marine
Watersport Vereniging) ligt aan de weinig aansprekende naam van het
evenement. Daan Bakker, tevens lid van de MWV, wil volgend seizoen op beide
verenigingen bijtijds reclame gaan maken voor dit evenement.
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Jaap Wognum schetst de stand van zaken betreffende de vloot. Na verkoop
van de centaurs beschikt de WVA alleen over 10 optimisten, die worden
onderhouden door de instructeurs Richard Elzinga en Ruud Beers, samen met
de jeugdleden, die in deze bootjes les hebben gehad. Een van de twee funyaks
heeft vorige winter een nieuwe motor gekregen. De wedstrijdboeien zijn zoals
altijd onderhouden door Ruud Bekema. Tenslotte: De slipway ligt momenteel
op de kant i.v.m. lekkende drijvers. We zullen deze de komende winter
vervangen (goedkoper en beter dan repareren).
Bij afwezigheid van een Commissaris opleidingen vertellen Maartje Volkers en
Eric Goedel respectievelijk over de lessen Jeugdzeilen 1 en 2 en de
Jeugdwedstijden. Wat betreft de lessen: er waren twaalf aanmelders voor JZ 1
die allemaal hun diploma hebben gehaald! Tien ervan gaan volgend jaar door
naar JZ 2. Van de vijf cursisten JZ 2 hebben er al drie meegetraind met het
wedstrijdteam onder begeleiding van Jos Halsema en Eric Goedel. Deze drie
jeugdleden gaan volgend jaar ook verder met wedstrijdtrainingen. Daarmee
was 2018 een heel goed seizoen, ook door het prachtige weer waardoor de
jeugd het hele jaar door heeft kunnen varen. De jeugdcommissie heeft
afscheid genomen van Rob Verhoef. Zijn plaats wordt in 2019 overgenomen
door Evi Sijs. Eric Goedel vertelt dat er in 2018 met vier boten wedstrijden zijn
gezeild en dat daarmee successen zijn behaald. Volgend jaar gaan we hopelijk
van start met acht á negen boten.
De Commissie 2020
Elbert Volkers praat de vergadering bij over de gesprekken met de Gemeente
Hollands Kroon. De Commissie 2020 (bestaande uit Piet Hein Kramer, Arjen
Voogt, Peter Oudhuis en Elbert Volkers, aangevuld met enkele bestuursleden in
wisselende samenstelling) kreeg in 2015 de opdracht om de haven en de
vereniging toekomstbestendig te maken. Dat is voor een groot deel gelukt. De
haven beschikt inmiddels over meer grote boxen, nieuwe vingersteigers
(vergoed door de Gemeente!), en meer elektrakasten. De haven werd ook
uitgebaggerd. Tevens boekte de Commissie 2020 succes wat betreft de
huurprijs. Deze is vorig jaar door de Gemeente naar beneden bijgesteld en nu
in evenwicht met de huur die de MWV betaalt. Tevens wordt ons nu het
werkelijke aantal meters dat we huren in rekening gebracht. Echter, de
gesprekken met de Gemeente liepen tot dusver dood op de duur van het
nieuwe huurcontract (de door de Gemeente voorgestelde looptijd van één jaar
brengt voor ons teveel risico’s met zich mee) en ook boekte de Commissie nog
geen succes inzake teruggave van de btw, die wij ten onrechte altijd hebben
afgedragen.
Sinds kort wordt gelukkig flinke vooruitgang in de gesprekken geboekt; De
Gemeente (vertegenwoordigd door een extern ingehuurde onderhandelaar)
heeft aangegeven veel belang te hechten aan recreatie en dus ook aan
watersport. De Gemeente wil de eigen verantwoordelijkheid en
zelfredzaamheid van de verenigingen in Hollands Kroon versterken en daarbij
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uniforme regels hanteren (“accomodatiebeleid”). Gemeente en WVA streven nu
naar een variant die exploiteerbaar en toekomstbestendig is en waarin voor de
WVA belangrijke zekerheden voor lange tijd zijn geborgd. Er is gesproken over
meerdere scenario’s, waaruit een combinatie van koop en huur ons het meest
gunstig lijkt.
Dit “combi-scenario” behelst een contractperiode van ten minste 25 jaar en het
voor ons zeker stellen van de volgende rechten:
Voor de ligplaatsen wordt een gebruiksrecht overeengekomen waarbij
onderhoud en vervanging van steigers en palen door de WVA wordt verzorgd;
Voor de elektrakasten op de kade wordt een opstalrecht gevestigd (tot nu was
dat niet het geval, waardoor de gemeente in juridische zin eigenaar was van
onze Elektrakasten).
Ook ons clubgebouw en het Dijkmagazijn staan momenteel niet op WVA
-grond, wat juridische onzekerheid met zich meebrengt. Om dat nu wel te
krijgen zijn voor “De Aak” twee opties mogelijk:
– of een overname van de ondergrond van het clubhuis, het terras en het
gebied ten oosten van het clubhuis tot de jollensteiger m.u.v. de oprit naar de
dijk;
– of de vestiging van een opstalrecht op de ondergrond van clubhuis en kraan
en een gebruiksrecht op het niet bebouwde deel tussen clubhuis en
jollensteiger;
De inrichting van de openbare ruimte (parkeervakken) vindt plaats in nauw
overleg tussen gemeente en WVA;
De gemeente HK blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van de kade, de
damwanden en het op diepte houden van de boxen (-2,5 m NAP).
De Gemeente wil de afspraken die zij met de WVA maakt, doortrekken naar de
overige gebruikers van de Haukeshaven. Op 15 november vindt daartoe
overleg plaats met de Marine Watersport Vereniging (MWV). In dat gesprek zal
de Gemeente in verband met de slibproblematiek aan de WVA-kant ook een
volledige herinrichting van de haven en een concentratie van ligplaatsen in het
zuidelijke deel van de haven ter sprake brengen.
Aan het eind van zijn toelichting vraagt de voorzitter van de leden het
vertrouwen om de gesprekken met Hollands Kroon in de hierboven geschetste
richting voort te zetten. Afspraak daarbij is dat het bestuur geen besluiten zal
nemen. Zodra dat aan de orde is, zal er een extra ledenvergadering worden
uitgeschreven, waarin over de te nemen besluiten zal worden gestemd. De
leden spreken vervolgens hun vertrouwen uit in het bestuur om de gesprekken
met de Gemeente voort te zetten.
Tot slot doet de voorzitter nog drie mededelingen:
1. De Gemeente heeft € 600.000,- gereserveerd voor het vervangen van de
damwanden (hetzij kunststof, hetzij metaal). Dit vervangen zal in overleg met
de vereniging in 2019 plaatsvinden. De WVA zal hierbij worden geadviseerd
door de heer ing. Rob Buursink, met veel ervaring vanuit vroegere functies bij
Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap.
2. De Gemeente heeft tevens een bedrag van € 1.4 miljoen gereserveerd om
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op de lange termijn (2038) de hele Haukeshaven te renoveren.
3. Er zijn plannen gelanceerd door “Holland boven Amsterdam” (was vroeger
de VVV) om de recreatie op het Amstelmeer te bevorderen door onder meer
het aanleggen van drijvende bossen. Het bestuur is hier uiteraard geen
voorstander van.
Voordracht nieuwe Commissaris Haven en benodigdheden.
Michiel Lok heeft zich tot vreugde van het bestuur aangemeld om deze vacante
functie te willen bekleden. Michiel heeft in het verleden diverse
bestuursfuncties bij de WVA vervuld, waaronder het voorzitterschap. Onder
applaus gaan de leden akkoord met de benoeming van Michiel.
Nieuwe bestuursleden gezocht
Per voorjaar 2019 stopt Sjoerd van der Werf als Commissaris Wedstrijden. De
voorzitter vraagt de leden om alvast na te denken wie deze mooie portefeuille
van Sjoerd zou willen overnemen, en zich in dat geval te melden.
Daarnaast staat al sinds voorjaar 2018 de functie van Commissaris Opleidingen
open. Er wordt inmiddels door de onder deze post vallende subgroepen goed
werk verricht, maar een commissaris (overall-coördinator én lid van het
bestuur) is zeer gewenst. Ook hier de oproep aan de leden.
Notulen ALV 23 maart 2018
Er is één inhoudelijke aanvulling: op pagina 1 ontbreekt bij de alinea over het
Huurcontract de naam van Piet Hein Kramer als lid van de Commissie 2020.
Tekstueel: op pagina 1 wordt onze penningmeester Caroliene genoemd, zij
heet natuurlijk Caroline. De notulen worden goedgekeurd en de Secretaris
bedankt.
Voorstel contributies en vergoedingen 2019
Penningmeester Caroline Verschoor licht het overzicht van contributies en
vergoedingen voor 2019 toe.
Het lidmaatschapsgeld blijft € 50,- voor senioren/families, en € 25,- voor
jeugdleden. Net als vorig jaar kan men voor € 25,- donateur worden.
Wat betreft de cursussen en trainingen die de WVA aanbiedt, zijn er wel
veranderingen te melden:
-Klein Vaarbewijs I/II wordt verlaagd van € 85,-naar € 75,-;
-Voor Jeugdzeilen I/II vragen we € 115,-;
-De wedstrijdtraining met verenigingsboot kost € 90,-;
-Wedstrijdtraining met eigen boot kost € 50,-.
Ook de aan de haven gerelateerde vergoedingen veranderen:
-In 2019 wordt het liggeld niet geïndexeerd;
-De toeslag voor paalkoppen en vingersteigers vervalt;
-Vastrecht elektra wordt verlaagd naar € 10,clubblad WVA
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-Stroomverbruik wordt kostendekkend (€ 0,20 KwH)
Tenslotte: de vrijwilligersbijdrage (te betalen door ligplaatshouders, die geen
vrijwilligersactiviteiten verrichten) wordt verlaagd naar €50,-. In tegenstelling
tot vorig jaar wordt deze heffing door alle ligplaatshouders vooruit betaald. Bij
aantoonbare inzet in 2019 wordt die € 50,- dan op de rekening van 2020 in
mindering gebracht. Deze verandering wordt ingevoerd omdat enkele leden de
heffing achteraf niet willen betalen (overigens gaat het bestuur met deze
mensen in gesprek).
Een aantal contributies en vergoedingen wordt dus verlaagd. De
penningmeester legt uit dat hiertoe is besloten in verband met het positieve
saldo op de exploitatie 2018, het eigen vermogen van € 200.000,- én de
positieve ontwikkelingen, zoals gemeld vanuit de commissie 2020. Het primaire
doel van de vereniging is immers niet het maken van winst.
Peter Oudhuis vraagt waarom de extra heffing op het liggen aan de
vingersteigers is vervallen. Het gaat immers om extra comfort, waarvoor best
betaald mag worden. De voorzitter zegt dat de vingersteigers tot op heden
weinig extra comfort hebben geboden (ze wiebelden en zijn i.v.m. de komende
damwandrenovatie ook weer losgekoppeld van de kant. Ook het schilderen van
paalkoppen hoeft niet door de leden te worden betaald: daarvoor zijn immers
vanuit het verleden gelden gereserveerd. Peter Oudhuis vindt een vermogen
van € 200.000,- ook aanzienlijk, maar waarschuwt ervoor dat de vereniging de
komende jaren vergrijst en dus minder op de inzet van vrijwilligers zal kunnen
rekenen. Dit heeft tot gevolg dat er betaalde hulp zal moeten worden
ingeroepen. Ook de eventuele kosten van een nieuw clubhuis zullen een flinke
hap nemen uit ons vermogen. Elbert Volkers noemt nog eens de zogenaamde
“Brox-Nat regel”, op grond waarvan de Gemeente destijds een flinke
bruidsschat ontving toen ze de havens op Wieringen van het Rijk overnam. Dit
geld zal, als de WVA-eigenaar wordt van de haven, voor ons beschikbaar
komen.
Caroline Verschoor zegt dat de Vereniging, ook met de voorgestelde lagere
tarieven, nog steeds een positief saldo houdt. Zij licht de begroting 2019 toe,
waarop een positief resultaat is te zien. Bij de investeringen zijn, net als op de
begroting 2018, antislipmatten op het Wierhoofd opgenomen, aangezien deze
in 2018 niet zijn geplaatst (reden: vroegtijdige vertrek van de vorige
Commissaris Haven). Mogelijk moet er nog extra geld worden geïnvesteerd in
nieuwe zonneschermen voor het clubhuis resp. een volledige
terrasoverkapping.
Wico Stam vraagt wanneer de nieuwe stroomtarieven zouden ingaan.
Antwoord: per 1 januari 2019.
Wedstrijden 2019
Commissaris wedstrijden Sjoerd van der Werf presenteert het
wedstrijdprogramma 2019. Uitgangspunt was de kalender 2018 met
aangepaste data. Jan Bethbeder vraagt of de Scharrenrace (die nu gepland
staat op 14 juli 2019) niet last krijgt van de grote vakantie. Dat gold overigens
ook al voor de laatste jaren. Daan Bakker stelt voor om de Scharrenrace te
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combineren met de Combi-Zuiderzee. Sjoerd van der Werf zegt toe dit goede
idee verder te verkennen met Eric Goedel. De definitieve wedstrijddata worden
nog vermeld in het clubblad en op de Verenigingssite.
Activiteiten winterseizoen 2018-2019
Leden, die afgelopen jaar veel voor de vereniging hebben gedaan, zijn weer
van harte uitgenodigd op de Vrijwilligersavond (24 november 2018). 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.
2018) zich op dit moment 10 personen hebben aangemeld (4 leden en 6
belangstellenden van buiten), en dat datzelfde geldt voor de Cursus Klein
Vaarbewijs II (jan./febr. 2019).
De meteo-avond wordt gehouden op 13 december.
De Nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op 6 jan. 2019.
Tenslotte vraagt de voorzitter of er belangstelling zou zijn voor een cursus
Motoronderhoud. WVA-lid Pieter Bakker (Andijk Scheepstechniek) is bereid een
dergelijke cursus te geven. De leden geven aan een dergelijke cursus te zien
zitten. Pieter Bakker vraagt leden te zoeken naar geschikt cursusmateriaal.
Rondvraag en sluiting
Anja Eriks mist in de Havengids Noord-Nederland 2018 bij de havens in de
Noordkop de naam van onze Vereniging. De voorzitter heeft deze omissie
reeds doorgegeven.
Voorts oppert Anja Eriks het idee aan om met een aantal (kleine) havens te
komen tot afspraken over gratis liggen in elkaars haven. Het bestuur zegt toe
dit idee verder te verkennen.
Lammert de Haan vraagt of er nog ontwikkelingen zijn inzake de inrichting van
camperplekken op de haven. De voorzitter zegt dat de belastingdienst ons dat
heeft ontraden omdat de vereniging dan btw-plichtig zou worden. Een tweede
reden om het niet te willen is dat er dan een goede afvoervoorziening moet
worden aangelegd. Peter Oudhuis vult bovendien aan dat, als de plannen
doorgaan, de weg straks geen onderdeel meer uitmaakt van het huurcontract,
dat we met de Gemeente afsluiten.
De Heer Roël informeert hoe het moet als de WVA weer evenementen zou
organiseren zoals Nederlandse kampioenschappen. Als we dan campers en
boten ontvangen, moeten die dan liggeld en stageld betalen? Antwoord: we
moeten in dat geval een speciale ontheffing aanvragen, zodat de bezoekers
niet hoeven te betalen voor hun stalling. We ontvangen ze dus gastvrij.
Daan Bakker vraagt of we kunnen proberen een kampioenschap in de
Valkenklasse te organiseren. Als dat lukt en we het op tijd rond hebben is er
nog tijd om vrijwilligers te mobiliseren. Sjoerd van der Werf zegt dat het
probleem niet zit in de vrijwilligers, maar dat in tegenstelling tot vroeger de
kennis ontbreekt hoe de wedstrijden moeten worden georganiseerd en geleid.
Jan Bethbeder vult aan dat, als we wedstrijden willen binnen halen, we moeten
beginnen met een klasse-evenement en niet met een NK. Daan Bakker zegt
dat geschoolde vrijwilligers ook zijn in te huren bij organisaties als Sailservice
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en Sportservice Schagen. En: we zouden ook samen met de MWV de
organisatie kunnen doen.
Hans Boersen pleit voor een tweede tappunt voor water. Antwoord: daar gaan
we naar kijken.
Jos Halsema informeert naar de mogelijkheid om de walplaatsen beschikbaar
te stellen tot 1 november i.p.v. 1 oktober. Kwetsbare boten (diefstal!) als de
fun-yaks kunnen wel gewoon op 1 oktober weg, de verlenging waar Jos om
vraagt betreft immers geen verenigingsactiviteiten meer. Antwoord: dit punt
komt op de agenda van de komende bestuursvergadering.
De heer Rotgans vraagt waarom we niet nieuwe jonge leden proberen te
verwerven met behulp van moderne media als Facebook. Maartje Volkers zal
dit idee bespreken in de Jeugdzeilgroep.
Peter Oudhuis informeert naar de verdwenen AED-kast. Roeland Otto
antwoordt dat de kast bij onze vereniging zou worden terggeplaatst, maar dat
dat nog altijd niet is gebeurd. Roeland zal hiernaar informeren.
De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid bij en inbreng tijdens
deze ALV. Vervolgens sluit hij de vergadering om 21.30 uur en biedt de
aanwezigen namens de vereniging een drankje aan.
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Combi Zuiderzee Jeugdwedstrijden Finale
Hoorn 9 september 2018
Zondagochtend 9 september weer vroeg weg en om 07.00 uur op de haven afgesproken
zodat we met 2 auto’s op pad gingen met daarachter de botentrailer met 3 boten en de
begeleidings Rib. Om 08.00 uur waren we in Hoorn en wij reden door met de trailer zodat
we via de trailerhelling buiten het terrein van de WSV Hoorn de Rib te water konden laten.
Buitenom naar de haven van Hoorn gevaren om naar de WSV Hoorn toe te gaan en
inmiddels hadden Eric, Jos, Merijn en Tygo de 3 boten al van de trailer afgehaald en de
trailer buiten het terrein van de WSV Hoorn geparkeerd.
In de combi Zuiderzee had ik mij als 4e geplaatst voor de eindfinale in de Splash-B klasse.
Nu waren er 11 deelnemers in de splash-B klasse tijdens deze eindfinale voor ale combi’s
en we hadden in totaal 4 starts, waarbij mijn eerste start minder goed was bij deze 1 e
wedstrijd. De tweede start ging wel beter, maar helaas was ik tijdens die wedstrijd
omgeslagen waardoor ik een achterstand opbouwde die ik overigens wel weer heb goed
weten te maken tijdens deze 2e ronde. De 3de wedstrijd was voor mij in het algemeen de
beste die ik heb gevaren ook omdat ik toen 4 e werd in plaats van 5e. De 4de wedstrijd had
ik voor mijn gevoel goed en lekker gevaren maar was toch 6 e geworden. Uiteindelijk in het
eindklassement ben ik 5e geworden en heb ik lekker gevaren.
Daarna aftuigen van de boot en het opladen van de boot op de trailer en ben ik met mijn
vader weer buitenom gevaren naar de trailerhelling waar het een drukte van jewelste was
omdat al die coach en begeleidingboten er allemaal uit moeten. Dit kostte dan ook een uur
voordat de Rib er uit was ondanks dat er 3 boten naast elkaar op de helling pasten.
Het was een fijne dag met mooi zonnig weer en een leuke zeilrace en dus weer genieten
op het water.
Joeri Boersma
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Het was een geslaagde combi finale met up’s en down’s.
De eerste twee wedstrijden gingen super, maar de laatste twee wat minder, want de wind
zakte aardig weg. Met zachte wind en voor de wind zeilen zijn niet mijn sterkste kant,
waardoor veel boten mij inhaalden, maar in de kruisrakken haalde ik telkens weer
minstens 4 of 5 boten in. Mijn cunningham ging kapot maar daar was gelukkig een
oplossing voor, zodat ik met genoeg snelheid door kon varen tot het eind van de wedstrijd.
De tweede wedstrijd was een topwedstrijd ik was als 6 e of 7e om de bovenboei heen, maar
tijdens het laatste kruisrak haalde ik toch nog zeker 3 boten in waardoor ik 3 e was gefinisht
maar het was een grote verbazing omdat ik heel erg achterliep op de anderen. De totale
eindstand is de 7e plek, volgend jaar gaan we er weer tegenaan maar dan voor de
middenmoot of voor de 1e plek natuurlijk.
Tygo
's Ochtends bij het optuigen was er nogal wat verwarring dankzij de onduidelijke
wedstrijdbepalingen, dus we wisten niet of de Laser 4.7 en de Splash B samen zouden
starten, en wat de startvolgorde was. Ook de baan stond verkeerd in de
wedstrijdbepalingen, maar daar waren al meer vragen over gekomen, dus er hing al een
mededeling met daarin de juiste baan. We zijn rond half 10 het water opgegaan, waar we
wat snelheidstestjes en hoogtetestjes hebben gedaan, zodat we het wedstrijdgebied goed
konden verkennen en goed voorbereid aan de start konden verschijnen. Pas bij het eerste
5-minutensein werd duidelijk dat de Laser en de Splash samen zouden starten, en dat we
de eerste startgroep waren. De wind nam over het verloop van de dag licht toe, maar aan
het einde van de laatste wedstrijd halveerde hij opeens in kracht. Mijn wedstrijden liepen
vrijwel vlekkeloos, starten ging telkens prima, waardoor de wedstrijden eigenlijk bij de
bovenboei al beslist waren. De Laser loopt iets sneller dan de Splash, waardoor ik telkens
in de kop van het Laserveld voer, dus er was evengoed nog iets van competitie.
Uiteindelijk heb ik 3 paaltjes gevaren, maar de laatste wedstrijd is Harm eerste geworden,
zodat hij als er geen aftrekwedstrijd was evengoed op de 2e plaats zou eindigen :)
Marijn

NB; foto's geleend van < https://nl-nl.facebook.com/CombiZuiderzee/ >
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Jeugdzeilopleidingen.
Afgelopen seizoen hebben wij een prachtige tijd gehad, het weer zat ons natuurlijk erg
mee. De aanmeldingen voor de CWO1 cursus liep storm, er zijn 12 kinderen aangemeld.
De training begint met de zwembadcursus, gevolgd door 10 lessen op het water. De
lessen worden opgestart met theorie, gevolgd door praktijk, lekker het water op! Alle 12
zeilers hebben afgelopen seizoen erg hun best gedaan, veel geleerd en vooral ook veel lol
gehad. Zij hebben alle kneepjes in handen en hebben daarom ook alle 12 hun diploma in
ontvangst mogen nemen. Vanuit de trainers van jeugdzeilen 1 kwam er naar voren dat de
lessen soepel verliepen en zij alle vrijdagen het water op konden. Dit is geweldig voor de
zeilers en de trainers. helaas hebben wij ook afscheid moeten nemen van trainer Rob.
Namens alle trainers, bedankt voor de goede inzet en de fijne samenwerking! Nu Rob
weggaat, zullen Evy Sijs en Richard Elzinga het lesprogramma op zich nemen, zij kijken
uit naar het nieuwe seizoen.
Voor CWO 2 waren er dit jaar 5 aanmeldingen. De zeilers hebben natuurlijk al ervaring
opgedaan bij jeugdzeilen 1 en begonnen met volle moed aan het nieuwe seizoen. Trainers
en zeilers hebben het erg naar hun zin gehad. Ook bij jeugdzeilen 2 zijn de zeilers alle
maandagen het water op gegaan. Tijdens de trainingen zijn er nieuwe vaardigheden
geleerd en is er veel plezier beleefd op het water. Aan het einde van het seizoen hebben
alle vijf de zeilers hun CWO 2 diploma in ontvangst mogen nemen. Een aantal van de
zeilers heeft ook meegedaan aan de Combiwedstrijd op het Amstelmeer, onder
begeleiding van Ruud Beers. Het was mooi weer tijdens de wedstrijd en de zeilers waren
allemaal fanatiek en dat leverde een leuke wedstrijd op. Drie van de vijf zeilers hebben
daarna meegetraind met het wedstrijdteam onder begeleiding van Jos Halsema en Eric
Goedel.
Het wedstrijdteam is eind april begonnen met trainen en de zeilers hebben meegedaan
aan verschillende wedstrijden. De zeilers van de WVA hebben daarbij mooie plekken
behaald bij de Combi-Zuiderzee, daar zijn wij natuurlijk allemaal erg trots op. Naast de
Combi-Zuiderzee zijn er verschillende wedstrijden door het gehele land gevaren, met als
hoogtepunt de wereldkampioenschappen Splash in Italië.
Alle zeilteams kijken uit naar een nieuw seizoen. Om de zeilers goed te kunnen
begeleiden is het van belang dat de rescue-boten meevaren. Helaas zijn er niet altijd
genoeg begeleiders met een vaarbewijs. Ben je mede door de bovenstaande omschrijving
enthousiast geworden, heb je een vaarbewijs en lijkt het je leuk om de rescue te
bemannen tijdens de training? Stuur dan een berichtje naar opleidingen.wva@gmail.com.
Maartje Volkers
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WERKDAG 13 oktober
Het was warm die laatste zomerse dag; en
zwaar werk.....
Klein fotoverslag.........
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INTERVIEW
Tijdens de vrijwilligersavond liep ik Rose en Arjen tegen het lijf, twee vrij onbekende
personen binnen de WVA. Maar zonder aarzeling werd positief gereageerd op mijn vraag
om mee te werken aan een interview voor het clubblad van de vereniging. Een interview
dat toch wel duidelijk maakt waarom we deze twee niet zo vaak op de haven zien.
Wie zijn Rose en Arjen Voogt ?
Rose en Arjen zijn beide niet in
deze regio geboren maar hebben
wel het grootste deel van hun
leven in de Wieringermeerpolder
gewoond. Rose zag in 1949 in
Den Haag het levenslicht en Arjen
overkwam dat precies een jaar na
de bevrijding in Santpoort.
Beiden groeiden op in een
enigszins eenzijdig samengesteld
gezin; Rose in een gezin met 3
zussen en Arjen in een gezin met
2 broers.
In tegenstelling tot veel gezinnen
nu, stonden beide moeders fulltime klaar voor hun kinderen.
Na de lagere school ging Rose
die inmiddels in Voorschoten woonde naar de ULO waarna ze haar opleiding vervolgde en
afsloot aan de Kweekschool (later Pedagogische Academie en nu de huidige Pabo) in
Leiden. Arjen is in 1952 met zijn ouders verhuisd naar IJmuiden waar hij na de lagere
school naar de HBS ging en daarna Scheikunde ging studeren aan de VU in Amsterdam.
Hoe is jullie werkzame leven ?
Na de Pedagogische Academie vond Rose in 1970 een baan als leerkracht aan de CNS,
de christelijke school in Middenmeer; een baan die een belangrijk deel van zijn
aantrekkingskracht ontleende aan de duplexwoning die in de Lorentzstraat in Middenmeer
beschikbaar was waardoor het mogelijk was te ontsnappen aan de woningnood die toen
heerste. Na drie jaar CNS en de geboorte van onze dochters Barbara in 1973 en Sabine in
1980 heeft Rose met invalwerk veel scholen in de Wieringermeer van binnen gezien.
Het grootste deel van haar werkzame leven heeft Rose gewerkt aan de openbare
basisschool, 't Startblok in Kreileroord, het dorp waarin ze 21 jaar met veel plezier en inzet
het onderwijs heeft gediend tot haar afscheid in 2006.
Ook heeft Rose zeven jaar onderwijs aan volwassenen verzorgd, het laatste jaar daarvan
in dienstverband van de Moedermavo in Middenmeer.
Arjen heeft als gewetensbezwaarde (de officiële naam voor dienstweigeraar) bij het CBS
in Den Haag zijn dienstplicht vervuld en na de geboorte van Barbara werk gevonden als
docent Natuur- en Scheikunde in Alkmaar. Door reorganisaties en fusies heeft hij zijn
werkterrein ingrijpend zien veranderen en eindigde hij in 2005 zijn loopbaan bij een totaal
andere instelling dan de school waarin hij in 1973 was begonnen.
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Naast zijn werk werd hij in de zeventiger jaren actief in de lokale politiek. Na een aantal
jaren in het bestuur werd Arjen in
1992 lid van de gemeenteraad
van Wieringermeer.
Met een onderbreking van 2 jaar
heeft hij tot 2006 dit eervolle ambt
vervuld.
Daarnaast was hij als kaderlid
actief in de vakbeweging en 10
jaar secretaris van de
medezeggenschapsraad van zijn
school.
Hoe hebben jullie elkaar
ontmoet ?
In het kerkelijk jeugdwerk waarin
wij beiden in de jaren zestig actief
waren, was het gebruikelijk om af
en toe met een andere vereniging
een weekend te organiseren en
zo hebben we elkaar in 1967
ontmoet.
Hoe is jullie liefhebberij voor de
watersport ontstaan ?
Voor ons beiden bestond er in
onze jeugd geen directe band met
het water hoewel dat moeilijk is
vol te houden als je opgroeit in de
nabijheid van de kust.
In de middelbare schoolperiode
hadden we beiden het geluk van
vrienden met een zeilboot en zo
leerde Rose zeilen in een Schakel
en Arjen in een 16m2.
Toch was hun eerste boot geen
zeilboot maar een canadese kano, een aluminium Grumman die in de vakantie op de pickup werd geladen om als er aan het water werd gekampeerd, daarvan gebruik te kunnen
maken. Met de kano op en de caravan achter de auto
zijn meerdere vakanties in Denemarken doorgebracht waarbij op rivieren en in fjorden
werd gevaren.
Een ontmoeting met een nieuwsgierige jonge zeehond was een onvergetelijke
gebeurtenis.
Maar ook een tocht met de kano door Giethoorn en de aangrenzende wateren was een
belevenis.
Na de aankoop van de Compromis 777 kwam de WVA in beeld voor een ligplaats in de
haven en werd Rose lid om met beide dochters de zeilopleiding kielboot I en II te volgen.
Beide opleidingen werden met een diploma afgesloten.
De Compromis was met zijn gemakkelijk strijkbare mast een ideaal schip voor de
clubblad WVA

bladzijde 17 van 28

jaargang 41 nr 4

binnenwateren en zo werden meerdere tochten door Noord-Holland gemaakt.
Met het ouder worden, werd het zeilen een vooral voor Rose steeds meer belastende en
minder ontspannende activiteit en daarom werd voor een motorschip gekozen.
Om met zo'n schip op alle binnenwateren verantwoord
en veilig te varen werd door Arjen het klein vaarbewijs II en het marifooncertificaat
behaald.
En zo werd de haven van de WVA eind 2005 verrijkt met de Heechvlet “Reisgenoot”.
Met dit schip werd de actieradius uitgebreid tot Fryslân, Flevoland en de tussenliggende
meren.
De gezondheid van Rose beperkte de laatste jaren helaas het gebruik van onze vlet maar
mogelijk staat een volgende generatie klaar voor dit schip.
Hebben jullie nog andere
hobby's ?
Hobby's weinig, maar wel veel
activiteiten. Zo is Rose scriba
(secretaris) van de Protestantse
Kerk in Slootdorp, een job die
regelmatig een full-time inzet
vraagt omdat naast de inkomende
en uitgaande post en het
voorbereiden en notuleren van
vergaderingen ook de coördinatie
van wat binnen de kerk gebeurt
tot haar takenpakket behoort.
Arjen is op de achtergrond nog
steeds actief in de lokale politiek
als bestuurslid en
fractiemedewerker en daarom wel
verplicht het gebeuren in de
gemeente Hollands Kroon
nauwgezet te volgen. De komst van het kassencomplex; het agrarisch bedrijfsterrein
Agriport; de vergisting van biomassa; de problematiek rond de huisvesting van
arbeidsmigranten; de bouw van de datacenters maar ook de gaswinning in de polder en
de mogelijke bodembeweging die het gevolg kan zijn van de winning van gas en
aardwarmte, het zijn allemaal ontwikkelingen die Wieringermeer ingrijpend hebben
veranderd en die kritisch gevolgd moeten worden.
Speciale aandacht verdient het windpark Wieringermeer en de ontwikkeling die in 2010 is
ingezet toen de gemeente een aanvraag ontving voor De Ambtenaar, de 7,5 MW Enercon
E-126 die met zijn ashoogte van 135 m en een rotordiameter van 127 m een nieuwe norm
zette in de polder en sinds de ingebruikname in 2012 het stadje Medemblik een nieuwe
skyline gaf. Vaak wordt het verwijt gehoord dat windturbines draaien op subsidie maar
voor De Ambtenaar is die uitspraak niet ongegrond omdat naar schatting ruim de helft van
de 30 miljoen euro die de komende jaren wordt verdiend, afkomstig is uit de schatkist.
En ook de recente vervanging van solitaire turbines die verspreid staan in de polder was
meer om subsidie dan om technische redenen.
In hetzelfde jaar dat De Ambtenaar met het net werd verbonden, werd de stekker uit het
Wieringerrandmeer getrokken en kwam een einde aan een ontwikkeling waarvoor in 1989
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de basis werd gelegd toen Ir. Jan Vonk, destijds lid van Provinciale Staten en werkzaam bij
de gemeente Den Helder, het idee lanceerde om een randmeer tussen Wieringen en
Wieringermeer aan te leggen en daarmee een vaarverbinding tussen het Amstelmeer en
het IJsselmeer te realiseren.
Studies en verkenningen volgden, onder leiding van de Stuurgroep ‘Water Bindt’ en in
2002 richtte de provincie Noord-Holland het projectbureau Wieringerrandmeer op.
Het project werd opgeschaald; er kwam een ontwikkelcompetitie maar door de crisis van
2008 verdampte de financiële haalbaarheid en in november 2010 werd het project
beëindigd.
En daarmee zijn we weer terug bij het Amstelmeer, een meer dat enigszins vergeten is
evenals Wieringen dat soms “het vergeten eiland” wordt genoemd. Vergeleken met de
wateren in Fryslân ontbreekt er veel en een vaarverbinding met het IJsselmeer had veel
kunnen toevoegen, maar ondanks het ontbreken van die verbinding kunnen de kwaliteiten
rust en ruimte de basis zijn voor een toekomst als watersportcentrum in de regio.
Ben je een zomer- of een wintermens ?
Een vraag waar wij weinig mee kunnen omdat de jaargetijden per jaar erg kunnen
verschillen en het bij een jaargetijde behorende weer, gewoon geaccepteerd moet worden.
Met de veranderingen die momenteel in het klimaat waarneembaar zijn, denk ik wel dat
onze voorkeur gaat verschuiven omdat je je tegen een tropische zomer minder goed kunt
wapenen dan tegen een strenge winter.
Willen jullie nog iets kwijt wat ik niet gevraagd heb ?
In de inleiding sprak je over de vrijwilligersavond maar wat was de activiteit die aanleiding
was voor hun aanwezigheid die avond ?
Hoewel Rose lid is van de WVA, werd Arjen door Hanny Meskers “binnengepraat” toen het
bestuur van de WVA zich bewust werd van de kennis die in en rond de WVA aanwezige is
en besloot die kennis te gebruiken bij de onontkoombare oriëntatie op de toekomst,
waarmee de “commissie 2020” een feit was.
Eerst in een inventarisatie ter voorbereiding van het overleg met de Marine WV gericht op
afstemming en samenwerking; later bij de aanvraag van een subsidie bij het Waddenfonds
voor de herinrichting van de haven en daarna in de gesprekken met de gemeente
Hollands Kroon over het accommodatiebeleid en een nieuwe huurovereenkomst.
Hoewel de subsidieaanvraag bij het Waddenfonds niet is toegekend, zijn de gesprekken
met de Marine WV en de gemeente dit najaar een nieuwe fase ingegaan en daarmee zal
de “commissie 2020” nog wel even blijven bestaan.
Arjen en Rose hartelijk dank voor de tot stand koming van dit laatste interview van 2018.
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Bijna alle boten in de wintermodus staan / liggen
De zomer met al dat mooie weer is omgevlogen
De meeste watersporters weer mooie tochten hebben gemaakt
Er ook op zeilwedstrijdgebied bij de jeugd triomfen zijn gevierd
We zoveel vaarverhalen hebben binnengekregen dat de redactie
overweegt om er een boekje van te maken
Je meer over de verhalen kunt lezen in de “overpeinzingen”
De najaarsvergadering redelijk goed bezocht wordt
Het aantal bezoekers van een vergadering altijd omhoog kan
Er op dit moment in de vereniging heel belangrijke zaken spelen
Je hierover kunt lezen in het verslag van de Secretaris
Veel booteigenaren heel blij zijn met de nauwkeurige manier van werken van
onze overbuurman Maarten van der Kuijl
Er in deze krant weer een interessant interview staat van een wél bekende
motorboot vaarder.
De verschillende cursussen deze winter weer goed bezocht worden
De aanmeldingen voor vervolg jeugd zeillessen in 2019 groot is.
De redactie jullie allemaal fijne feestdagen en een goed en voorspoedig 2019
toewenst met veel vaarplezier
We hopen dat er veel leden op de Nieuwjaarsbijeenkomst zullen komen
De gebakken oliebollen, appelflappen en krentenbollen weer”verrukulluk”
zullen zijn......!
Cees Dubbeld
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Wieringer Skuutje WR60 maakte onlangs een tocht rondom de voormalige
Zuiderzee. Het belangrijkste doel was de Botterdagen in Elburg (6 - 8 september)
Ieder jaar een schitterend evenement. Met een groot aantal klassieke visserschepen
in het pittoreske haventje.

De terugweg via de Randmeren en een overnachting in Almere; een oud schip in een
hypermoderne haven! Vervolgens door het Markermeer op naar het volgende
reisdoel: de twee dagen eerder voor het publiek opengestelde Marker Wadden.
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Dus het oudste varende visserschip meerde af bij het jongste stukje Nederland.
Uiteraard is deze gebeurtenis bekrachtigd met het planten van de Wieringer Vlag.

Op de foto de bemanning van de WR60: Wijnand, Monique en Marc.
Foto is gemaakt met assistentie van de boswachter aldaar die dit ook wel een leuke actie
vond!
Voor verdere wetenswaardigheden over de WR60, sterke verhalen en belevenissen van
haar bemanning, zie de website < www.wr60.nl >
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TE KOOP
GRUNDEL 700, platbodem zeiljacht
Bouwjaar 1971 K en V
Romp staal, opbouw hout
Lengte over alles 7.50m, grootste breedte 2.45m , diepgang 55 cm
Gaffel getuigd: groot zeil en fok
Motor: Yamaha buitenboordmotor in de bun: benzine, 2 cylinder, 8 pk, bouwjaar 2004,
jaarlijks onderhouden
2 slaapplaatsen, keukentje met 3 pits-gasstel
Op trailer; ligt binnen in kapschuur op Wieringen
Romp en houtwerk opnieuw in de lak en antifouling
Vraagprijs
€ 4950,Informatie: Herman Koopman: 06-54976273 of h.koopman7@quicknet.nl

TE KOOP
BOTENKAR, gebruikt voor boot met 1.20 mtr
kiel en tussen 7,00 en 8,50 mtr lang en 3.00
mtr breed.
Kan gewicht van 3500 kg dragen, dubbellucht
achter.
Info Cees Dubbeld 06-22690897 of 0224296783
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Overpeinzingen van de WVA filosoof
Ja beste watersporters er is weer veel gebeurd om diep over na te denken. Over het
weer, hoe droog de – lange – zomer is geweest of hoe streng zal de winter worden. Krijgt
2019 weer net zo’n januari maand als in 2012, toen het op sommige dagen -20º C. was.
Kunnen we eindelijk weer eens schaatsen op het Amstelmeer, hoe hoog zullen de
stuifsneeuwbergen worden.
Zelf heb ik deze zomer meegemaakt dat zelfs de sluizen in het “Groene Hart” niet meer
draaiden omdat er dan teveel zout water binnen kwam. Volgens weerkundigen moet het
wel 2 maanden lang flink regenen om de waterstand weer enigszins te verhogen. Of er
moet veel sneeuw smelten in Midden Europa, maar dan moet er wel sneeuw liggen.
Waar ik ook diep over na dacht is het volgende: Als je eerst de wist je datjes hebt gelezen
dan zou de redactie onwijs veel vaarverhalen hebben ontvangen.
Niets is minder waar. Niet één verhaal is tot de redactie gekomen. Jammer, jammer! Het
is toch immers zo dat de leden een clubblad maken en dat niet ik of iemand anders de
krant vult met allerlei onzin? Maar…genoeg hier over!
Ook over artikelen in de krant kan je jezelf verbazen. Zo stond er een selectie in van
nieuwe woorden die in 2019 mogelijk toegevoegd gaan worden aan de Dikke Van Dale,
het bekende Nederlandse woordenboek. De zakenvrouw van 2017 – Elske Doets – van
het bekende Amerika reisburo uit Heerhugowaard bedacht het woord “Balanstrutje”. Nooit
van gehoord, evenmin als van al die andere onzinnige genomineerde nieuwe woorden. En
nu hoopt ze ook nog dat wij met z’n allen gaan stemmen op haar woord!!!! Hoe komt ze
erbij! Laat ze wat gaan doen wat meer zinnig is. Ik werd er niet kwaad over maar stak wel
even mijn handen in de lucht. Maar ja, de krant moet ook weer elke dag gevuld worden.
Straks wordt er weer verhaald over wie in het land de beste haring verkoopt. Haring die
elk jaar weer beter en lekkerder is dan het jaar er voor!
Was de haringboer in Enschede een paar jaar geleden niet de winnaar?
Over haring gesproken. Wichert Veling, ons onlangs overleden gewaardeerde erelid, was
eens op een haringparty. Wichert was een echte haringliefhebber.
Toch zei hij eens tegen mij “Ik had er een keer 8 gegeten, maar….ze waren toch niet zo
lekker!”
Wat een jokkebrok!
Genoeg voor deze keer, de filosoof groet jullie allen en tot in 2019

clubblad WVA

bladzijde 24 van 28

jaargang 41 nr 4

clubblad WVA

bladzijde 25 van 28

jaargang 41 nr 4

AGENDA 2019
Zondag
Dinsdag
Donderdag
Alle dinsdagen
Dinsdag

28 april
30 april
30 mei
Maand juni
18 juni

Zaterdag

22 juni

Zondag

23 juni

Vrijdag

28 juni

Zaterdag

29 juni

Zondag
Zaterdag
Zondag
Zondag

7 juli
7 september
8 september
15 september

Dinsdag

17 september

Zondag
Zaterdag

22 september
5 oktober
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Openingswedstrijd
1e dinsdagavondwedstrijd
Westwadtocht
Clubkampioenschappen
4 havenwedstrijd,
meetellend voor
clubkampioenschap
Verenigingsloepzeilen
(MWV)
Verenigingsloepzeilen
(MWV)
Sloepzeilen voor mensen
met een beperking
(Sportservice MWV, WVA)
Sloepzeilen voor mensen
met een beperking
(Sportservice MWV, WVA)
Scharrenrace
Sluitingswedstrijden MWV
Sluitingswedstrijden MWV
Centaurwedstrijden
burgemeester Post bokaal
(MWV)
Laatste
dinsdagavondwedstrijd
Palingrace
Pettemertonrace
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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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