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Sjoerd van der Werf

maart 2019
Hans Zijm

Wat moet je nu als er net teveel inhoud is voor 24 bladzijden maar veel te weinig voor 28
bladzijden want het moet voor de drukker op een 4-voud uitkomen..... En wat moet je nu in
dit redactioneeltje zetten als alles toch al in dit blad staat....
Daarom......:

Wist je dat…..
Het vaarseizoen binnenkort weer begint.
We allemaal weer plannen maken voor de komende, hopelijk mooie, zomer.
Er nog een paar mooie “vaarklaarmaak” weken moeten komen.
We een niet zo'n vrolijk winterseizoen hebben gehad.
Ik hier een sneeuw- en ijsloze periode mee bedoel.
Ik mij nauwelijks kan herinneren op het Amstelmeer te hebben geschaatst.
De ijszeilers deze winter op "stal "konden blijven.
Jammer genoeg enkele leden ons ontvallen zijn.
Wij de nabestaanden heel veel sterkte toewensen.
Er nog steeds enkele zeilboten in de verkoop zijn.
Ook Herman Koopman wel wil praten over de prijs van zijn boot.
Binnenkort ook de werkdag op de haven op de agenda staat.
Dit wel betekent dat het seizoen geopend is.
De diverse cursussen goed bezocht zij / worden.
Er sinds kort ook een roeidevisie binnen onze vereniging is.
Wij elkaar binnenkort weer op de haven zien.

De redactie.

Het volgende clubblad staat gepland voor medio juni. Uw bijdrage(n) graag vóór 1 juni

clubblad WVA

bladzijde 3 van 24

jaargang 41 nr 4

In memoriam, Andele de Zwart.
Op zaterdag 2 Februari is Andele de Zwart op de leeftijd
van 76 jaar overleden.
Velen van ons wisten dat hij ongeneeslijk ziek was.
Andele was een WVA lid van het eerste uur.
Na eerst een open polyester boot ging hij al snel over
naar een Kolibri. In die tijd waren er een hoop Kolibri’s bij
de vereniging en hadden ze onderling een felle strijd. Er
werden her en der in het land veel wedstrijden mee
gevaren. In de oude ingescande clubbladen op de website
is te lezen dat Andele al in 1980 protestcomité lid was voor
de Kolibriklasse.
Tijdens zijn studietijd in Leeuwarden leerde Andele vanuit
een boekje zeilen. Hij heeft mij wel eens verteld dat hij met
een studievriend in Friesland een open boot huurde en
dan het boekje meehad zodat hij daarin kon naslaan hoe
het moest.
Na de Kolibri is Andele in een van der Stadt Zeeton 24
gaan varen. Hiermee werd ook fanatiek wedstrijden
gevaren. Later heeft Gerard Schalkwijk nog jaren met
deze boot gevaren. Na de Zeeton kwam een Jupiter 30, ook een van der Stadt ontwerp.
Andele was een hele fanatieke wedstrijdzeiler, niks was te gek en altijd werd het uiterste
opgezocht om te winnen. Veel wedstrijden heeft hij op het Wad en het Marsdiep gevaren,
hier werden nieuwe vrienden gemaakt en hadden we veel gezellige weekenden.
Andele was een betrokken WVA-lid en heeft door de jaren heen diverse bestuursfuncties
bij de vereniging vervuld. Hij stond altijd klaar voor de vereniging en de leden.
Hij heeft voor veel bootbezitters een stallingskar gemaakt en had thuis op de boerderij ook
stalling voor menig verenigingslid. Hij had immers trekkers en allerlei apparatuur en
gereedschappen.
In 2005 kwam de huidige boot, een Bavaria 37 met de naam Hanna Maria, vernoemd naar
zijn vrouw. Andele had de boot besteld met een speciale kiel zodat hij er op het
Amstelmeer goed mee uit de voeten kon.
En dat deed hij dan ook, alle dinsdagavonden was hij erbij. Er waren altijd wel opstappers
die als bemanning met hem mee wilden. Hij genoot hier enorm van.
Een aantal jaren zijn we weekenden op pad geweest met leden van een
studentenzeilvereniging. Zij zeilden onder andere met Valken in Friesland, maar wilden
ook wel eens op zee zeilen. We zijn met hen onder andere naar Engeland geweest, dit
waren mooie en gezellige weekenden.
De laatste jaren werd de gezondheid van Andele minder. Van de zomer werd uiteindelijk
vastgesteld dat hij kanker had en dat dit niet meer te genezen was. Tot aan het eind aan
toe is Andele altijd positief gebleven en was het altijd fijn om even bij hem langs te gaan en
van alles met hem te bespreken. Hij was in heel veel zaken geïnteresseerd.
Op zaterdag 9 Februari is de uitvaartdienst geweest waarbij veel verenigingsleden
aanwezig waren.
Ikzelf, maar ik denk heel veel leden, zullen Andele de Zwart missen.
Peter Engel

clubblad WVA

bladzijde 4 van 24

jaargang 41 nr 4

Mededelingen vanuit het bestuur
 Vrijwilligerbeleid 2019
Om de hoogte van ons lidmaatschapsgeld, liggeld en zeillessen zo laag mogelijk
te houden, heeft de Algemene Ledenvergadering WVA in 2017 besloten om met een
financiële prikkel onze ligplaatshouders te stimuleren om te helpen bij de vele klusjes,
die er nu eenmaal te doen zijn (overigens ook van de leden zonder ligplaats stellen
wij de hulp natuurlijk zeer op prijs!).
Dit jaar pakken we het iets anders aan. De leden hebben wat meer keuzes. De
afspraken zijn als volgt:
1. Als een ligplaatshouder aantoonbaar in de loop van 2019 vrijwilligerswerk voor de
vereniging heeft verricht (hetzij op een Algemene Werkdag, hetzij op een andere
gebied in overleg met één van de contactpersonen hieronder), dan wordt het
voorschot van €50,- in mindering gebracht op de rekening van 2020.
2. Ligplaatshouders kunnen er ook voor kiezen geen vrijwilligersactiviteiten te
verrichten, zij kopen deze “verplichting” dan voor € 50,- af.
Keuzemenu bij wél verrichten van vrijwilligerswerk
Wij hopen natuurlijk dat iedereen wél klussen voor de vereniging wil en kan doen! In dat
geval zijn er meerdere opties:
A. Algemene werkdag
Op één (of beide) werkdagen meehelpen met het zomer-resp. winter-klaarmaken
van haven en clubgebouw
Aanmelden van tevoren is niet nodig, je tekent op de werkdag het
aanwezigheidsformulier, dat in het clubhuis klaarligt
B. Kantinedienst
Op een (of meer) clubavonden, of vergaderingen, of na afloop van wedstrijden
bardienst verrichten.
Aanmelden per mail vóór 1 mei bij Jaap Wognum (vloot.WVA@gmail.com)
C. Onderhoud
Diverse klussen aan vloot, steigers, clubgebouw
Aanmelden per mail vóór 1 mei bij Michiel Lok (haven.WVA@gmail.com)

D. Assisteren bij zeilinstructie jeugd
Het gaat o.a. om het bemannen van de rescueboten tijdens de lessen. Men moet
daartoe in het bezit zijn van Vaarbewijs 1
Aanmelden per mail vóór 1 mei bij Maartje Volkers
(opleidingen.WVA@gmail.com)

E. Andere ideeën
Misschien heb je andere ideeën voor activiteiten, die je voor de vereniging wil
verrichten?
Aanmelden per mail vóór 1 mei bij Roeland Otto (secretaris.WVA@gmail.com)
clubblad WVA
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 Algemene Ledenvergadering, dinsdag (!) 2 april
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering voorjaar 2019.
Deze ALV vindt niet plaats op een vrijdagavond, maar op de (dinsdag-) club-avond, te
weten op 2 april,
locatie clubgebouw “De Aak”, aanvang 20.00 uur. Inloop is vanaf 19.30 uur.
(concept-) Agenda
1. Opening
2. Mededelingen van het bestuur (o.a. over toekomst haven)
3. Notulen ALV d.d. 28 oktober 2018 (zie clubblad december 2018)
4. Jaarverslag 2018 (zie hieronder)
5. Financieel verslag 2018
6. Verslag Kascontrolecommissie
7. Aftreden 1 bestuurslid, vacaturemelding 2 bestuursfuncties, voordracht
erelidmaatschap
8. Vastellen wedstrijdprogramma 2019
9. Rondvraag
10. Sluiting
_____________________________

 Werkdag (13 april)
Op zaterdag 13 april worden onze haven en gebouwen vanaf 9.00 uur weer
klaar voor de zomer gemaakt. Onder het motto “vele handen maken licht
werk” is een ieder vanaf 8.45 uur van harte welkom in het clubgebouw. Let
op: in tegenstelling tot andere vrijwilligersactiviteiten hoeft men zich voor
deelname niet vooraf aan te melden.
_____________________________

Jaarverslag 2018 van Watersportvereniging Amstelmeer
De samenstelling van het bestuur in 2018:
Voorzitter: Peter Oudhuis (tot 23 maart), Elbert Volkers (vanaf 23 maart)
Secretaris/Vice-voorzitter: Roeland Otto
Penningmeester: Caroline verschoor
Commissaris opleidingen: vacature
Commissaris Haven/opstallen: Cees van Silfhout (tot 23 maart), Michiel Lok (vanaf 26
oktober)
Commissaris Vloot: Jaap Wognum
Commissaris Wedstrijden: Sjoerd van der Werf
Per 31 december 2017 telde de vereniging 324 leden.
Per 31 december 2018 telde de vereniging 294 leden.
Ereleden: W. Veeling (overleden), J.N. Kossen, H. De Koning, en W. Stam.
In 2018 zijn vier clubbladen uitgebracht door de redactie.
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Bestuursverslag
Het bestuur heeft in 2018 tien keer vergaderd en haar beleid gericht op de doelstellingen,
zoals vermeld in de Statuten. Op 23 maart en 26 oktober zijn leden in een algemene
ledenvergadering (ALV) bij elkaar geweest, is er van gedachten gewisseld over het wel en
wee van de vereniging en zijn er besluiten genomen. Op de ALV van 23 maart zijn de
voorzitter en de Commissaris Haven afgetreden en is de nieuwe voorzitter benoemd. Op
de ALV van 26 oktober is de nieuwe Commissaris Haven benoemd. Voor de op beide
ALV’s behandelde zaken wordt verwezen naar de verslagen die in de clubbladen van juni
resp. december zijn gepubliceerd.
Algemene zaken (van de voorzitter)
Als ik mijn agenda van het afgelopen jaar opensla bij de WVA dan vallen mij meteen een
aantal zaken op die de aandacht hebben getrokken. Het overlijden van leden trekt altijd
een wissel op de vereniging. Vooral als het om personen gaat die veel voor onze
vereniging betekend hebben, zoals Wiggert Veling. Ik miste nu al het regelmatige contact
afgelopen nazomer op onze haven. Even een praatje over de visserij en de gezamenlijke
kennissen. Ook Fiebo Edens met zijn bijzonder manier van communiceren. Als een
Watersport Vereniging Amstelmeer 50 jaar bestaat is het onvermijdelijk dat er leden
overlijden. Wennen doet dat niet.
Ook een punt van aandacht is het aantrekken van nieuwe bestuursleden. Het is goed dat
bestuurders na verloop van tijd stoppen. Tot op heden vinden we steeds weer
enthousiaste leden die het stokje overnemen. Nu stopt het even: we zullen de
commissaris wedstrijden missen, die tijdens de voorjaarsvergadering van 2019 afscheid
neemt, en er is nog steeds geen nieuwe commissaris opleidingen. Gelukkig hebben zich
enthousiaste mensen gemeld voor CWO1 en CWO2 en wedstijdtraining. Helaas missen
we de schakelpersoon tussen het bestuur en jeugd.
“AVG-proof” dat zijn we, dat heeft het bestuur de nodige tijd gekost maar je hebt als lid
recht op vergetelheid. Een prachtig woord maar het betekent dat je geschrapt cq
onzichtbaar wordt voor de vereniging. Moet je niet willen. WVA staat ook voor gezelligheid
en zorg voor elkaar.
Trots op het aantal vrijwilligers van onze vereniging. Velen zijn bereid om de handen uit de
mauwen te steken. Ook ondersteuners op het gebied van juridische bijstand met het lezen
van de overeenkomsten die de Gemeente Hollands Kroon met ons wil sluiten, en de
technische ondersteuning. Ook de cursussen die georganiseerd worden maken velen
enthousiast voor de watersport. Zonder deze leden geen vereniging.
Positief is de komst van de Sloeproeivereniging Kop van Noord-Holland waar we in 2018
de basis voor hebben gelegd bij het medegebruik van haven en clubhuis. 2019 is het jaar
waarin we met elkaar optrekken en na een jaar evalueren we de samenwerking.
Het toekomstbestendig maken van de haven is niet eenvoudig. De samenwerking met de
Marine Watersport is zeer constructief te noemen. Of dat resulteert in een gebruikersovereenkomst bekijken we met zeer veel aandacht en ook zorg. De vele gesprekken die
we hebben gehad, hebben tot op heden niet tot voorstellen voor besluitvorming geleid.
Van beiden verenigingen zijn contactpersonen benoemd, Michiel Lok en Jaap Wognum
voor de WVA. Zij hebben de opdracht gekregen om, in overleg met deskundigen die op
aanbeveling van de HISWA verstand hebben van Jachthavens ( Inter Boat Marinas) en het
College van deskundigen van het Waterspot verbond, te kijken naar één haven. Hopelijk
kunnen we tijdens de voorjaarsvergadering van dinsdag 2 april 2019 iets meer vertellen.
Op naar een goed seizoen 2019.
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Jaarverslag Penningmeester
2018 is weer een vruchtbaar jaar geworden voor de vereniging.
Het ledenaantal is redelijk stabiel gebleven. Ondanks het ontbreken van een commissaris
opleidingen zijn er nog opleidingen gedraaid; 3Z1 / 3Z2 / Wedstrijdtraining I KV1 / KV2.
De projectgroep die zich (nog steeds) bezig houdt met actualiseren van de
huurovereenkomst met de gemeente Holland Kroon heeft het voor elkaar gekregen dat
de huurpenningen met een derde naar beneden bijgesteld zijn. Hierdoor zullen de
verenigingskosten aanzienlijk minder worden. 2018 zal nog een vertekend beeld geven
omdat de huurpenningen van 2017 eveneens in 2018 betaald zijn.
Tijdens de ALV van najaar 2017 was er goedkeuring voor een aantal investeringen.
Hiervan zijn uiteindelijk de aanschaf van een nieuwe buitenboord motor voor een van
de Fun Yak's en de aanschaf van een pinautomaat uitgevoerd. De aankoop van de
pinautomaat lijkt een schot in de roos. De cash betalingen in het clubhuis zijn
aanmerkelijk gedaald.
De aanpassing van de vingersteigers in nog niet afgerond. De goederen zijn wel
aangekocht, maar wegens de geplande vervanging van de damwand heeft de uitvoer van
dit project vertraging opgelopen.
De aanschaf van de antislipmatten tbv het Wierhoofd is dit jaar niet gerealiseerd en zal
voor volgend jaar opnieuw op de begroting gezet worden.
Vanuit de post onvoorzien zijn een benzinemotormaaier en een laptop aangeschaft.
Jaarverslag Commissaris Vloot
In 2018 hebben we helaas geen gebruik meer hoeven maken van de centaurs, die we
konden huren van de Marine Watersport Vereniging. Er waren immers geen liefhebbers
voor de kielbootlessen CWO I en II. Daarentegen werd er in 2018 wel veel gebruik
gemaakt van onze optimisten. Het beheer van de optimistenvloot was wederom in (de
vertrouwde) handen van onder andere Ruud Beers, Richard Elzinga en Jos Halsema. Eind
oktober hebben de slipway op het droge gehesen. Hij lag vooral aan één kant te diep in
het water. Bij inspectie op het droge bleek de oorzaak te liggen in heftige aangroei van
mosselen. Gelukkig kunnen wij dit zelf herstellen.
Onze twee rescue-boten deden het in 2018 weer prima. De nieuwe motor, die eind 2017 in
de ene boot was geplaatst, liep als een zonnetje.
Jaarverslag Commissaris Haven
Tussen 23 maart en 26 oktober moest onze vereniging het doen zonder Commissaris
Haven. Mede daardoor zijn er weinig bijzonderheden te melden. De renovatie van de
damwanden, die in het najaar zou plaatsvinden, is door de Gemeente ook uitgesteld
(waarschijnlijk tot najaar 2020).
Jaarverslag Commissaris wedstrijden
Op 29 april werd het watersportseizoen geopend met de openingswedstrijd. Een koude
start van het seizoen. Met slechts 12 graden op de thermometer waren er 13 inschrijvers,
verdeeld over 3 klassen. Er werd deze dag gevaren in 6 kajuitboten, 2 Splashes en 2
Lasers en voor het eerst sinds enkele jaren 3 Lelievletten.
Op 10 mei was de Westwadtocht. Deze tocht werd voorgaande jaren aan het eind van het
seizoen gevaren. Dit jaar is hij vanwege te verwachten mooier weer en het vallen in een
lang weekend verschoven naar Hemelvaartdag. Aan de wedstrijd , die in tijd was ingekort
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door vertrek van het boorplatform uit de haven van Den Helder deden 9 boten mee. Het
inschrijfgeld werd gedoneerd aan de KNRM. De tocht werd afgesloten met een BBQ.
In de maand juni zijn op de dinsdagavonden de clubkampioenschappen gevaren. Over
alle dinsdagavonden gerekend deden er 11 kajuitboten, 3 boten in de open klasse en 3
Valken mee. De starts waren bij de vaarwegboeien ter hoogte van de voormalige
starttoren, de finish bij de haveningang.
De 4 havenwedstrijd op dinsdagavond 19 juni had een deelnemer tal van 16 boten,
verdeeld over Kajuitklasse met 6 deelnemers, Open klasse met 2 deelnemers, Valkklasse
met 3 deelnemers en dit jaar 5 Centaurs van de MWV. De wedstrijd werd gevaren op een
rustige zomeravond met een matige wind uit zuid west zuidelijke richting.
Combi Zuiderzee: Op zondag 8 juli werd op het Amstelmeer de derde race voor de Combi
Zuiderzee gezeild. Met deze combi, die in meerdere regio’s georganiseerd wordt, zeilt de
jeugd van diverse zeilverenigingen in de noordkop tegen elkaar. Dit steeds weer op een
ander water. De WVA jeugd doet ehet heel goed. 4 Jeugdzeilers van onze vereniging
kwalificeerden zich voor de finaledag in Hoorn.
Op zondag 15 juli was de Scharrenrace. Aan deze race, waarbij het de bedoeling is om
gasten mee te laten varen, deden 13 boten mee. De Kajuit klasse had 6 boten aan de start
en de Open klasse deed met 7 boten mee. Na afloop van de race kon in het zonnetje
genoten worden van heerlijke Schar.
Evenals voorgaande jaren is dit jaar weer niet gevaren voor de burgemeester Post bokaal.
Deze is race is voor het komende jaar van de wedstrijdkalender gehaald
Het seizoen werd afgesloten met de Palingrace. Helaas waren de hele week de
vooruitzichten voor de zondag slecht. Er zou stormachtige wind staan, maar gedurende
week werd de windkracht steeds gunstiger. Op de dag van de Palingrace was er maar
weinig wind, maar wel de hele dag regen. Door de regen viel het aantal deelnemers tegen.
10 Deelnemers in de kajuitklasse en 4 deelnemers in de Openklasse. Voor de
motorbootvaarders was een puzzeltocht uitgezet. De prijzen bestonden uit ponden paling,
welke via een verloting werden uitgedeeld.
De laatste wedstrijd op zee was de Pettemertonrace. Voor deze race kwamen 14 jachten
aan de start. 12 boten finishten reglementair, 2 jachten werden wegens niet reglementair
zeilen gediskwalificeerd.
Jaarverslag Opleidingen
Op 1 oktober liep 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 cursussen Klein Vaarbewijs 1 en 2 waren maximaal bezet, 12 liefhebbers voor
vaarbewijs 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 in 2019 zijn er nu al nieuwe
aanmeldingen binnen. Ook de wedstrijdzeilers boekten in 2018 goede resultaten. Super
dat er zoveel betrokken leden zijn die de schouders onder onze vereniging wil zetten. Wel
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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.
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.
________________________________

SLOEPROEIVERENIGING KOP VAN NOORDHOLLAND
Het Begin
Voor de liefde kwamen zij naar de Kop van Noord-Holland. Met
enige verbazing kwamen zij daar tot de ontdekking dat er in dit
waterrijke gebied met de Koninklijke Marine in het DNA geen
algemene sloeproeivereniging bestond. Voor de doorgewinterde
sloeproeiers en zwagers Jurgen en Bart zat er dus niets anders
op dan zelf het initiatief te nemen en een eigen sloeproeivereniging te starten.
Ondertussen is Sloeproeivereniging Kop van Noord-Holland een feit, opgericht op 6 juni
2018
De ‘Boekanier’
Deze Montagu Whaler is gebouwd in 1954
op Willemsoord in Den Helder, waarna ze
op Urk is beland als Moby Dick en
vervolgens overgekocht door het GVB in
Amsterdam. Nu is ze teruggekeerd naar
de Noordkop en wordt zij actief gebruikt
voor trainingen en wedstrijden. Momenteel
is dit onze enige actieve sloep. Hoewel wij
voornamelijk roeien, kan deze sloep ook gebruikt worden om mee te zeilen.
De ‘Vrijbuiter’
In een weiland ergens in Friesland vonden we de
Jacob Benckes, nu de Vrijbuiter; een voormalige
reddingssloep. De eerste boot van onze vloot is
momenteel verre van zeewaardig en wordt in
spaarzame vrije uurtjes opgeknapt. We hopen
haar spoedig te water te kunnen laten bij W.V.
Amstelmeer!
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Stichting “Kompaan Vaart”
Stichting Kompaan Vaart is onderdeel van Sloeproeivereniging Kop van Noord-Holland en
is een nautische stichting die zich inzet voor educatieve en sportieve activiteiten met
jeugd. De stichting is opgericht dankzij een donatie van de heer Leo Wim Cornel-De Jong.
Hij heeft zijn zelf ontworpen boot de Kompaan gedoneerd aan SRV Kop van NoordHolland. Leo wilde graag dat zijn boot gebruikt zou worden voor nautische activiteiten met
jeugd. Omdat Jurgen de Koning, voorzitter van de sloeproeivereniging werkzaam is als
docent techniek voor Scholen aan Zee, bezig is met het bouwen van een St-Ayles skiff en
mee gaat doen aan de Young Solar Challenge , ontstond het idee een stichting op te
richten met als doel het organiseren of faciliteren van nautisch educatieve en sportieve
activiteiten met jeugd. Vanzelfsprekend is dat de Kompaan daar een belangrijke rol bij zal
spelen.
Seizoen 2019
We zijn erg enthousiast om W.V. Amstelmeer onze thuisbasis te mogen noemen en kijken
uit naar de eerste van de 12 wedstrijden die gepland staan voor ons eerste seizoen. De
animo voor een sloeproeivereniging in de Kop van Noord-Holland blijkt groot; we beginnen
dit jaar met genoeg leden om twee herenteams te vormen en we zijn bezig met het
samenstellen van een damesteam. Ons ledenbestand groeit gestaag en daarom zijn we
druk bezig om de Vrijbuiter vaarklaar te maken en nog dit seizoen in gebruik te nemen. In
ons debuutjaar willen we; leren zeilen met de Boekanier, onze vloot uitbreiden, een
damesteam vormen, en een fijne teamsport beoefenen en deelnemen aan races!

Openingswedstrijd
Op zondag 28 april opent de watersportvereniging Amstelmeer het watersportseizoen met
de openingswedstrijd. Inschrijven kan op de dag zelf van 09.30 uur tot 11.00 uur in het
clubgebouw “De Aak” op de Haukeshaven. Telefonisch kan ook via het nummer: 0227593495.
Er wordt gevaren in alle klassen. Deelname is mogelijk voor jong en oud. Ook de jeugd in
de Optimist, Cadet, Splash is van harte welkom. Inschrijven is op de dag zelf mogelijk
tussen 9.30 uur en 11.00 uur in clubgebouw De Aak. De kosten zijn:
1 persoons boten € 3,00
Meermans boten € 4,00
Prijsuitreiking is zo spoedig mogelijk na de wedstrijd in clubgebouw De Aak.
Dinsdagavondzeilen
Vanaf dinsdagavond 30 april wordt er weer elke week op dinsdagavond
een wedstrijd gevaren. De inschrijving is vanaf 18.30 uur in het clubgebouw “De
clubblad WVA

bladzijde 11 van 24

jaargang 41 nr 4

Aak”. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,00 per boot. De start van de wedstrijd is om 19.30 uur
bij de scheidingston. De wedstrijdbaan wordt gekozen aan de hand van de heersende
windrichting. Op de banenkaart staat eenduidig wat de startrichting en de eerste boei is.
Indien afkorten van de baan noodzakelijk is, wordt dit op het krijtbord bij de ingang van het
clubhuis kenbaar gemaakt. Iedere deelnemer moet zijn finishtijd naar eer en geweten zelf
opnemen en op de deelnemerslijst noteren.
Na afloop van het zeilen is er via een verloting een prijsje te winnen. Elke deelnemer,
schipper en bemanning ontvangen hiervoor een gratis lootje. Evenals voorgaande jaren is
de prijswinnaar verplicht een worst of kaas aan te snijden en te verdelen onder de
aanwezigen in het clubgebouw.
Een “dinsdagavond reglementje” met gedetailleerde informatie is beschikbaar in het
clubhuis en op de website.
Westwadtocht
Twijfel niet en doe mee met de West-Wad-Tocht op donderdag 30 mei 2019.
De aller leukste zeiltocht van het jaar.
Een mooie laagdrempelige zeiltocht voor alle enthousiaste zeilers!
Puzzelen met rakken, wind èn stroom!
8 uur zeilen voor de meeste zeemijlen!
Verschillende startlocaties zijn mogelijk:
Den Helder, Oudeschild, Den Oever of Kornwerderzand.
De finish is met elkaar in Den Helder.
Open het inschrijfformulier 2019, sla het formulier op, op je eigen pc.
Vul dan de gegevens in en sla het bestand weer op.
E-mail daarna de ingevulde versie vanuit je pc naar Sylvia@Boersen.nl.
Kijk voor meer informatie op: http://www.wvamstelmeer.nl/tochten/
Alle dinsdagavondwedstrijden in de maand juni tellen mee voor het
clubkampioenschap
Zondag 9 juni Combi Zuiderzee zeilwedstrijden voor de jeugd. Meer info volgt via de
instructeurs en op de site.
Zondag 23 juni verenigingssloepzeilen. Aan deze wedstrijden kan deelgenomen worden
door zelf samen te stellen groepen van minimaal 7 personen. De inschrijfkosten worden
door de vereniging betaald. Nadere informatie volgt op de site.
Vrijdag 28 juni en zaterdag 29 juni sloepzeilen
voor mensen met een beperking. Organisatie Wv
Amstelmeer, Marinewatersport en Sportservice
Noord Holland. Info volgt.
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Rond de oliebollen is tijdens de nieuwjaarsreceptie
het vaarseizoen voor geopend verklaard. Een
kleine portrettengalerij.....
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Interview
Onderweg naar de haven om daar de Nieuwjaarsbijeenkomst bij te wonen dacht ik dat ik
voor het vorige interview benaderde persoon wel aanwezig zou zijn, liep ik – omdat hij
zowel als wij – te vroeg waren, iemand tegen het lijf die mij in een kwartiertje tijd al zoveel
interessante en leuke dingen vertelde dat ik daar al wel een interview mee zou kunnen
vullen. Eenmaal in het clubhuis gezeten vroeg ik hem voor het eerste blad van 2019. Hij
was gelijk enthousiast.
Hij heeft geen boot in de haven maar heeft er een heleboel! Rob Röell is zijn naam,
woont in Medemblik aan de Pekelharinghaven maar heeft zijn watersportbedrijf “Aan de
Wind” aan de Industrieweg in Middenmeer. Ik maakte een telefonische afspraak en toog
op een woensdagmiddag naar zijn bedrijf in Middenmeer. Daar aangekomen werd er
gelijk koffie voor me gezet en gaan we van start want anders redden we het niet in 1 ½
uur!
Wie is Rob Röell?
“Ik ben in Amsterdam in 1944 geboren,
woonde vlakbij de Prins Hendrikkade en heb
een broer die 3 ½ jaar ouder is als ik, mijn
vader was beroepsofficier bij de Marine en
ging na zijn pensionering aan het werk als
bankman. Mijn moeder is nadat ze de
middelbare school verliet binnenhuis
architecte geworden. Rietveld Academie.) Ik
heb tot mijn 20e jaar in Amsterdam
gewoond, waar ik de lagere school bezocht
en hierna naar het IVO – Individueel
Voortgezet Onderwijs – vergelijkbaar met een 3-jarige HBS. Daarna in Militaire Dienst bij
de Alexander en Sietsema Huzaren. Ik heb de 18 maanden vol gemaakt, maar was niet
een fanatieke militair, vocht liever voor mezelf dan voor een ander, was bijna een
dienstweigeraar.”
Hoe is jouw werkzame leven?
“In 1967 ben ik zelfstandige geworden, heb me ingeschreven bij de KvK en ben een
zeilmakerij gestart in Amsterdam. Hiervoor had ik in het vak 1 ½ jaar opleiding gehad en
gewerkt bij zeilmakerij Kersken, die vele bekende zeilmakers heeft opgeleid, in Kudelstaart
bij Aalsmeer.
Ik begon op 3 zolderkamers in de Stadionstraat vlakbij waar mijn ouders woonden en
begon ook een botenbedrijf met hellingen en onderhoud. Voor de communicatie met mijn
ouders had ik een walkie-talkie met de draden over de daken van de huizen liggen. Zo
van: “Rob kom je eten?” Na een klein jaar dit werk op de zolders te hebben gedaan ben ik
met mijn bedrijf verhuisd naar Loenen aan de Vecht, aan de rivier de Vecht. Hier heb ik
ongeveer 3 jaar gewerkt, het pand was oorspronkelijk een drukkerij – Van Kralingen clubblad WVA
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geweest. De benedenverdieping heb ik verbouwd tot woonhuis en toen het klaar was heb
ik het verkocht. Ik kocht het voor 13.000 gulden, het was een bouwval met een
doorgezakte nok en verkocht het 5 jaar later voor 130.000 gulden. Ondertussen had ik
mijn zeilmakerij voortgezet op een zolder die ik in een ander pand huurde. Aan de
voorzijde van de drukkerij zat ook nog een levensmiddelenzaak, waarvan de eigenaar
doodsbenauwd was dat de geur van polyester – ik was inmiddels begonnen met het
bouwen van mijn zelf ontworpen Schakel model - in zijn winkel zou trekken. Ik heb zelfs
met mijn zelf gebouwde ontwerp op de Hiswa gestaan, 2 boten verkocht en nog steeds
heb ik een drietal dekken in verschillende kleuren op de werf staan. Van Loenen aan de
Vecht verhuisde ik weer terug naar Amsterdam naar de Mauritskade onder de Torontobrug
in de voormalige atoomschuilkelder via een vriend van mij, Piet Driessen van
E.W.Driessen BV. De fiets om elektriciteit op te wekken stond nog onder de loopbrug waar
ooit Heineken en zijn chauffeur Doderer zijn gekidnapt. Het fietstunneltje liep van het Prof.
Tulpplein naar de Weesperzijde.
Op deze locatie heb ik tot 2001 gezeten. Ik had
in 1999 al het bedrijf van Siep Glastra gekocht,
zijn broer Jan was inmiddels overleden en in
2001 kocht ik mijn huidige woning aan de
Pekelharinghaven in Medemblik. Ik
anticipeerde op de plannen van de Provincie
om het Wieringer Randmeer aan te leggen, dit
zou voor mijn bedrijf ideaal zijn. In mijn
Amsterdamse tijd was er inmiddels veel
gebeurd. Zo had ik bijvoorbeeld een
verhuurbedrijf van waterfietsen en 5
motorbootjes, ook had ik een rondvaartboot
van 14 meter en een notarisboot van 9 meter voor de verhuur. Ik had 12 waterfietsen – en
heb ze nog steeds –
Regelmatig werd er eens eentje stukgevaren tegen de stenen kade. De rondvaartboot en
notarisboot zijn inmiddels verkocht. Ook kocht en verkocht ik huizen in Amsterdam, was
dus een soort van huisjesmelker. Nog een leuk verhaal wat ook met water te maken heeft
is het volgende:
Mijn vader gaf een feestje voor zijn 70 e verjaardag in het Amstelhotel voor de hele familie.
Mijn tante, getrouwd met Armeniër Havan Zarian, zat naast mij en had een huis in Ierland.
Niet alleen een huis maar ook een Noordzeebotter, ooit gekocht van Jan de Boer uit Urk
“Wil jij die botter niet hebben? “ vroeg ze mij op een gegeven moment. “Je krijgt er Fl
3.000,- bij”. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Ik accepteerde het aanbod. Haar
echtgenoot was inmiddels naar Amerika uitgenodigd om daar een erfenis van 8 miljoen
dollar in ontvangst te nemen. Het huis in Ierland werd daarom ook verkocht en omgeruild
voor een huis in Frankrijk.
Er werd de Katwijker logger Jaques den Dulk gecharterd om de botter uit de Ierse Zee
naar Nederland te slepen. Toen de 80 meter lange sleeptros brak en de botter uit zicht
was brak er even paniek uit. Omgedraaid, het schip gevonden en met gevaar voor eigen
clubblad WVA
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leven sprong een bemanningslid in hoge zee over om de sleeptros met 40 meter te
verlengen. Zo werd de botter naar IJmuiden gesleept. Het schip ligt inmiddels voor €
35.000,- te koop, terwijl er wel voor een ton aan is verspijkerd en opgeknapt. Ook werd de
DAF 1160 motor gereviseerd”.
Hoe is jouw liefde voor de watersport ontstaan?
“Door mijn opa en mijn vader. Opa was een roeier en had een zeilwherry.
Tijdens mijn schooltijd in Amsterdam mochten we tijdens de lesuren ook zeilen bij de WVA
( Watersport Vereniging Amsterdam) en van lieverlee heb ik veel gezeild in verschillende
boten, zoals Olympia jol, Finnjol, 16 m2, Sharpie, ik deed aan wedstrijdzeilen en was ook
vaak fokkemaat."
Lees je het clubblad?
"Jazeker, dat clubblad spel ik bijna. TV vind ik vaak niets aan daarom lees ik veel. Ik vind
de artikelen en foto's erg leuk om te lezen." Inderdaad, toen ik binnenkwam was Rob het
vorige blad nog aan het lezen.
Heb je nog andere hobby's?
"Momenteel niet zo veel meer, mijn bedrijf is mijn liefhebberij want dat levert minder op
dan dat het kost, dus dan is het een hobby, ik kan ook slecht afstand doen van heel veel
dingen, maar ik moet wel een keer gaan ruimen.
Vroeger schaatste ik veel, heb ook nog de Elfstedentocht geschaatst, ik meen dat het in
1985 en 1986 was. Ik 1997, de laatste keer dat de Elfstedentocht was, heb ik het wel
geprobeerd maar ben ik uitgestapt, verder heb ik gehockyd en gevoetbald, maar ik ben bv
geen tuinier, dat is aan mij niet besteed."
Ben je een zomer- of een wintermens?
"Allebei, gezien het schaatsen wat mijn grote hobby was, ben ik een wintermens.
gemaakte afspraken werden voor het schaatsen zelfs afgezegd. Zomer, jazeker, dat is
toch de tijd waarvan de mensen blij worden."
Wat vind je van het niet doorgaan van het
Wieringer Randmeer?
Eigenlijk zou ik deze vraag niet meer stellen
maar Rob vind het een gemiste kans. Onder
andere om de vergrijzing tegen te gaan. Er
zouden toch een flink aantal huizen worden
gebouwd, veel vaarwater er bij, een
doorgaande route naar het IJsselmeer enz.
Rob: "Vooruitlopend op de realisatie heb ik
bij mijn bedrijf aan het water een 20-tons
hijskraan laten plaatsen op 8 betonnen palen
en een plaat beton van 8 bij 6 meter en 2 meter dik, dus bij elkaar 96 kub beton en kan
clubblad WVA
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dus zware boten hijsen."
Zo zijn er dus met dit interview wel al 1 1/2 uur verstreken, we zijn nog lang niet uitgepraat
maar gaan even het gebouw door. We lopen langs een bar, gemaakt van een halve open
boot en Rob zegt: "Ja, ik heb in Amsterdam ook nog een eetcafé gehad, daar stond deze
toog in". Een aantal jaren terug had Rob ook nog een mooie Halberg Rassy zeilboot,
verkocht en vaart nu ergens in Zeeland. Hij laat zijn werkplaatsen, zeilmakerij, boorkolom,
pijpenbuiger, draaibank , magazijn enz. zien. In de hal liggen nog een paar open bootjes,
zeilboten en motorbootjes. Achterin de hal staat ook nog een autohefbrug. Buiten
gekomen zie ik een grote catamaran van 9 meter lang en 4.2 meter breed in de kraan
hangen, in zijn kantoor heb ik de foto's al gezien, het nieuwe hobby project van Rob. Hij
vaart heerlijk, altijd recht op en is lekker snel.
Van varen zal het dit jaar nog niet komen. Alleen het kijken er naar vind Rob al mooi.
We zijn nog lang niet uitgepraat maar maken er toch een eind aan. Rob bedankt voor het
interview!
Cees Dubbeld

_____________________

Te koop:
Huitema zeeschouw 8m bouwjaar 1977
Motor: Yanmar 2QM 15 2cyl.
Gaaf casco, goed lopende motor.
Pitchpine mast en giek.
Teak houten roer.
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
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Nieuws van het
Wieringer Skuutje WR60

“Zeilen voor landrotten”. Het was de kop van een klein artikel in de krant. Ergens februari
of maart 2018 kan ik mij heugen. Het was een klein en alleraardigst stukje tekst in onze
plaatselijke krant. De krant die elke week tegen het weekeinde in de bus komt en die men
dan in het weekend eens open slaat en doorbladert bij het ontbijt. Lokale nieuwtjes,
mogelijk bekenden spotten op foto’s, plaatselijke advertenties, politiek gezever en
woningaanbod. U kent het vast.
Maar deze kop sprak mij direct aan. Geen aanbod voor haardhout, maar zeilen voor
landrotten. De oproep beloofde de deelnemende landrot in een paar lessen te leren zeilen.
Én voor weinig, moet ik bekennen. Ik was enthousiast. Op dat moment wist ik nauwelijks
iets van zeilen. Perfect. Ik was een echte landrot. Eentje met een fulltime baan en een
jong gezin. Ik was wel toe aan een verzetje.
Overigens ook door de wetenschap aangetoond; het leren van een nieuwe vaardigheid
draagt bij aan het ervaren van levensgeluk.
Het voelde als een avontuur. En dat was het.
Met mijn mede landrotten gingen wij allemaal dit avontuur aan. We zaten letterlijk in
hetzelfde schuitje. En wat voor schuit. De WR60 kent een rijke geschiedenis. Gebouwd in
1840. In de tijd van de Industriële Revolutie, ofwel de IJzeren Eeuw. En waar de rest van
Europa zich opmaakte voor een snelle groei in grote fabrieken en imposante uitbreiding
van stedenbouw, was het vissersleven op Wieringen nog vredig en gemoedelijk te
noemen.
U moet zich voorstellen dat er in die tijd tientallen Wieringerskuutjes de haven uit voeren
om vis te vangen. Paling, haring, bot, al wat de Zuiderzee en Waddenzee te bieden had.
Met twee man sterk, vaak jongemannen, voer men uit. Om dagen van huis te zijn en uren
te werken. U kunt het zich wellicht niet voorstellen maar de pubers van nu, die met de
energiedrank in de ene hand en de smartphone in de andere, die jongens maakten ruim
anderhalve eeuw geleden gemakkelijk werkdagen 12 uur. Zonder wifi en Ledverlichting.
Slechts kaarslicht of een olielamp. De petroleumlamp kwam pas in 1859 op de markt. Het
waren soms barre omstandigheden. Waarbij men ook nog eens afhankelijk was van de
wetten der natuur. Zeilen is immer de aandrijving uit windkracht, geen stationaire
dieselmotor. Men is afhankelijk van eb, vloed, stroming, windrichting, windkracht. Het was
niet altijd een vanzelfsprekendheid om veilig in de haven terug te komen. Sommige
schepen moesten uren voor de haven blijven liggen om te wachten tot de juiste
omstandigheden zich aandienden om de haven te kunnen bereiken.
De Industriële Revolutie breidde zich in moordend tempo als een olievlek over Europa uit.
Het aantal schepen dat de Zuiderzeevisserij uitoefende verdubbelde tegen het einde van
de 19e eeuw. Nieuwe transportmogelijkheden via de spoorwegen maakten export van vis
naar afzetgebieden als Duitsland en Frankrijk mogelijk. Het type Skuut maakte plaats voor
het type Aak waar simpelweg meer vis in past.
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De WR60 heeft de 21e eeuw bereikt. Waar ik als volkomen onbekende kennis maakte met
de Skuut en het zeilen op de Waddenzee. Maar geenzins tijd om zeehonden te spotten.
Leren gijpen, overstag gaan, in de wind, voor de wind, afkruisen, opschieten.
De eerste lessen waren deze vele termen als een abacadraba. Langzaam vallen de
termen en manoeuvres op zijn plaats. Met dank aan het eeuwige geduld van onze
schippers, voor wie geen vraag te veel was. Naar mate de lessen vorderden maakte het
leergehalte plaats voor ouwehoeren en sterke zeemansverhalen. Tijdens de koffie en de
Wieringerkoek (stuurman -vrouw eerst) hoor je de mooiste verhalen. Of geniet je, met de
zon op je gezicht, van de weidsheid en de stilte van het Wad. Het zijn die ervaringen die
bijdragen aan geluk. Met blote voeten, opgestroopte broekspijpen, het zand voelen tussen
de tenen van de bodem van de Waddenzee.
Texel zien van een andere kant, net als het monument op de afsluitdijk. Vogels zien waar
menig spotter jaloers op is. Even weg van de
waan van de dag. Ik had niet kunnen bedenken
dat het reageren op een oproep in de plaatselijke
krant mij zoveel rijke ervaringen zou geven.
Hoewel ik niet met die verstande aan de cursus
ben begonnen, voel ik mij inmiddels thuis bij de
stichting Skuutje WR60 en voel ik mij betrokken
in het voortbestaan van dit nautische erfgoed.
Het was een prachtige zomer waarin ik heb leren
zeilen op het mooiste scheepje van het westelijk
halfrond op één van de mooiste natuurgebieden
die Nederland rijk is. Ik ben nu dan wel landrot
af, er valt voor mij nog veel meer te ontdekken
en te bezeilen. Ik kan het iedereen aanbevelen.
Wie in is voor eenzelfde avontuur, zie ik graag
terug bij een volgende cursus “Zeilen voor
landrotten”.
Ingrid

In 2019 wordt er wederom een zeilcursus voor Landrotten georganiseerd. Ook de nieuwe
cursus is alleen bestemd voor mannen en vrouwen die nauwelijks of géén zeilervaring
hebben. Ben je jong en enthousiast en zou je wel eens willen leren zeilen? Ben je ouder
en vraag je je af of je je nog thuis zal voelen op het water? Ben je een landrot en heb je
altijd al willen leren zeilen? Heb altijd al eens op een platbodem willen varen? Pak dan nu
je kans! Speciaal voor deze groep worden er op het Skuutje op dagen in het weekend in
mei, juni en juli een 6- tot 8-tal bijeenkomsten van 2 tot 3 uur georganiseerd. Het
maximaal aantal deelnemers is 6. De kosten voor deelname aan alle bijeenkomsten
bedraagt € 60,-. Ben je geïnteresseerd meld je dan bij Tjeerdo Wieberdink
(tjeerdo@wieberdink.nl, 06-20 13 53 37) vrijblijvend aan voor de informatiebijeenkomst op
donderdagavond 21 maart.
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Kom kijken naar het nieuwe Markermeer
Marker Wadden en Trintelzand; een update door deskundigen
Op 23 maart organiseren we met de ms Friesland (de voormalige veerboot naar
Terschelling) een speciale vogelexcursie naar de Marker Wadden. Met onderweg
verschillende presentaties en pitches van deskundigen over alle ontwikkelingen in dit deel
van het Markermeer.
Vanuit de haven van Enkhuizen varen we door het naviduct het Markermeer op en zetten
koers naar de Marker Wadden. Hier gaan we aan land en kun je het eiland verkennen. Er
zijn vogelgidsen en er zijn verschillende wandelroutes waaraan diverse vogelhutten liggen.
De Marker Wadden is aangelegd in 2016 en het is dus nog een heel nieuw eiland in
pioniersfase. Een mooi moment om het eiland nu al te bekijken.
https://www.fogol.nl/excursies/kom-kijken-naar-het-nieuwe-markermeer
Zaterdag 23 maart, haven Enkhuizen, 09:00-17:00u, € 31,- inclusief entree Marker
Wadden (leden Natuurmonumenten ontvangen € 3,- korting)
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Wedstrijdkalender 2019
Zondag

28 april

Openingswedstrijd

Dinsdag

30 april

1e dinsdagavondwedstrijd

Donderdag

30 mei

Westwadtocht

Alle
dinsdagen

Maand juni

Clubkampioenschappen

Zondag

9 juni

Combi Zuiderzee jeugdzeilwedstrijden

Dinsdag

18 juni

4 havenwedstrijd, meetellend voor clubkampioenschap

Zaterdag

22 juni

Verenigingsloepzeilen (MWV)

Zondag

23 juni

Verenigingsloepzeilen (MWV)

Vrijdag

28 juni

Sloepzeilen voor mensen met een beperking
(Sportservice MWV, WVA)

Zaterdag

29 juni

Sloepzeilen voor mensen met een beperking
(Sportservice MWV, WVA)

Zondag

7 juli

Scharrenrace

Zaterdag

7 september

Sluitingswedstrijden MWV

Zondag

8 september

Sluitingswedstrijden MWV

Zondag

15 september Centaurwedstrijden burgemeester Post bokaal (MWV)

Dinsdag

7 september

Zondag

22 september Palingrace

Zaterdag

5 oktober
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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 23 van 24

jaargang 41 nr 4

clubblad WVA

bladzijde 24 van 24

jaargang 41 nr 4

