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Ahoy lezers!
6 en 7 juli vindt in Den Helder het eerste "Dutch Wooden Boat Festival" plaats.
zie < https://dutchwoodenboatfestival.nl/ >
Een evenement met een internationaal tintje gericht op klassieke houten schepen. Dus voor U als
geïnteresseerde een must om naar toe te gaan. Voorafgaand aan dit festijn, vrijdag 5e juli, is de
Botterwedstrijd op het Marsdiep. Misschien leuk om dit vanaf de zeedijk te volgen? En dan
natuurlijk vooral om de deelnemers uit de gelederen van de WVA aan te moedigen: De Wieringer
Aak WR4 doet ook mee aan die Botterwedstrijd.
In het volgende clubblad waarschijnlijk wel een verslag van deze belevenissen....

In deze editie van de clubkrant verslagen van het opstarten van dit nieuwe vaarseizoen: werkdag;
jeugd-opleiding en -training. Helaas ging de openingswedstrijd niet door vanwege de wind
(afwezig....) .
Let vooral ook op de aankondigingen van de sloepenwedstrijden en de zeildagen voor mensen
met een beperking. Opgeven als deelnemer kan nog!
Verder natuurlijk de gebruikelijke ingredienten als het interview; wistudatjes en het licht dat onze
watersportfilosoof weer eens laat schijnen over enkele prangende vragen.
En nog meer lezenswaardigs.....
De volgende uitgave van het clubblad verschijnt half september. Bijdragen graag inleveren vóór 1
september
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Is het tijd om de bakens te verzetten ?
De watersport is aan het veranderen, er vindt een verschuiving plaats naar dagtochten en
minder meerdaags vaartochten. De verkoop van sloepen en snelle open boten en de
opleving van dag zeilers neemt wel in populariteit toe Ook de bestaande vloot die voor
een belangrijk deel is opgebouwd in de groeiperiode van de watersport tussen 1965 en
1990 zal op enig moment aan het einde van zijn levensduur komen. De trend is dat de
betere en mooiere boten worden opgeknapt en verkocht worden. Zelfs naar het buiteland.
Als onze vergrijzende watersporter stopt met varen ontstaan en meerdere mogelijkheden.
De boot wordt verkocht en blijft in Nederland, de boot wordt naar het buitenland verkocht
of de boot wordt gesloopt. Er is ook nog een vierde variant. De boot is onverkoopbaar, er
is geen belangstelling voor, de kinderen willen hem ook niet. En blijft in de haven liggen en
wordt ernstig verwaarloost. Of men dumpt de boot achter een steiger in het Amstelmeer. Is
de concurrentie van goedkope reizen ook in het nadeel van de toekomstige watersporter ?
Of zijn de kosten van het hebben van een boot te hoog? Als WVA hebben we zelf enige
invloed op de kosten. De gemeente Hollands Kroon verhoogt jaarlijks de pacht conform de
inflatie correctie. Willen we de haven voor een ieder betaalbaar houden en aantrekkelijk
dan moet er wel wat gebeuren. We zullen als leden moeten participeren op de
veranderende watersporter. We moeten grip krijgen op de toekomst als watersport
vereniging en weten wat ons te wachten staat. In opdracht van Rijkswaterstaat is er een
onderzoek gedaan naar de effecten van de vergrijzing.
Om meer grip te krijgen op de toekomst is een tabel gemaakt waarin de effecten van de
vergrijzing in tijd worden uitgezet. Als nu ca. 75% van de boten in het bezit is van mensen
die ouder zijn dan 50 jaar, dan moeten die boten een keer worden verkocht, simpelweg
omdat men komt te overlijden ofte oud wordt om te varen, omdat men het niet meer kan of
niet meer wil. We zijn er in deze benadering van uitgegaan dat mensen op 80-jarige
leeftijd gestopt zijn en de boot verkocht is of verkocht zou moeten zijn. Weggeven aan de
kinderen als die belangstelling hebben, kan natuurlijk ook. Navolgende tabel geeft aan hoe
de generatie huidige bootbezitters verder verschuift. Zie Tabel gemaakt in opdracht van
Rijkswaterstaat
Leeftijd
bootbezitters
jonger dan
30
30 - 40 jaar
40 - 50 jaar
50 - 60 jaar
60-70 jaar
70 - 80 jaar
ouder 80
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Geboren
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2015
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100%

0
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Uit de tabel blijkt dat in de komende decennia flinke aantallen boten van eigenaar zullen
wisselen. Ze worden via een makelaar, bemiddelaar of particulier aan een andere
belangstellende verkocht of overgedragen. Een deel gaat naar het buitenland en een
deel wordt gesloopt (gedemonteerd)
We zullen als WVA moeten participeren op de toekomst. In het overleg met de
ambtenaren van Hollands Kroon werden er vragen gesteld, onder andere: Hoe toekomst
bestendig is de Watersport Vereniging Amstelmeer. Wij konden daar met alle
deskundigheid in huis geen antwoord opgeven. Deze week was ik op de haven.
Wederom boten te koop. En een 3 tal grote boten naar andere havens. De zonnige kant
is dat er bijna iedere avond wel activiteiten zijn. Zeilles, wedstrijdtraining, roeitraining, en
onze verenigingsavond op dinsdag.
Het zou een thema avond kunnen zijn met onze leden hoe we de haven toekomst
bestendig kunnen houden.
We zijn met fris weer dit seizoen begonnen. Vandaag zaterdag 25 mei 2019 lijkt het
watersport seizoen echt begonnen.
Het bestuur wenst u een prachtige zomer toe.
Elbert Volkers. Voorzitter

Met regelmaat ben ik even op de haven en er valt mij het
volgende op:
De bezoekers en boot bezitters parkeren de auto,s tot vlak voor
het Clubhuis.
In vele gevallen zeg ik dat zij de auto in de daarvoor bestemde
vakken moet parkeren. Afgelopen week was het wederom raak.
er kwamen 2 auto,s aan en zij parkeerden de auto naast de wal
plaatsen van onze leden.
Onze leerlingen waren aan het optuigen en liepen heen en weer.
Precies voor de trap parkeerde een lid een auto!
Dat moet anders: Er staat een witte streep op de weg met NP erop gekalkt. Hou je daar
dan graag aan. Bij zeillessen en evenementen is het meer dan hinderlijk als daar auto's
komen. Zet de auto iets eerder langs de dijk en loop de laatste tientallen meters; LOPEN
IS TENSLOTTE GEZOND
NB tijdens wedstrijden als bijv. de Combi Zuiderzee zetten we weg af met schragen.
Groet Elbert
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Geslaagde Voorjaarswerkdag
De voorjaarswerkdag van 13 april is goed van start gegaan. Om 08.30 kwamen de eersten
al op de koffie af. Michiel Lok en Jaap Wognum hadden de nodige klussen op een lijst
gezet. Vera Kaandorp was al bezig in de keuken en de intekenlijsten lagen op tafel. Er
melden zich 34 vrijwilligers, minder dan in 2018 maar toch een respectabel aantal
mensen. Het hele bestuur was aanwezig inclusief havenmeester Lammert want zonder
hem gaat het niet.. Ook waren er enkele nieuwe leden waarmee we hebben kennis
gemaakt. Er waren ruim voldoende gevulde koeken ( 60) en bij de 2e ronde koffie om
11.00 uur waren deze bijna op.
Er zijn nog enkele klussen niet gedaan. Zijn er vrijwilligers die de dag gemist hebben, meld
je dan bij Lammert voor een klus. Zondag kwamen de opleiders van de zeillessen en de
begeleiders bijeen om het nodige aan de Optimisten te doen. Het vaar klaar maken is altijd
een hele klus. Gelukkig voldoende handen om alle werkzaamheden te doen. kortom een
goed besteed weekend.
Bedankt voor jullie inzet. Zonder vrijwilligers gaat het niet.
Elbert Volkers
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Jeugdzeil-training op zondag 13 mei.
in het zwembad Den Krieck in Breezand.
Een jaarlijks terugkerende training in het leren omgaan hoe je moet handelen als je
omslaat.
Veiligheid is het thema van 2019. In opdracht van de Zeilbond moeten alle trainingen
gegeven worden door gecertificeerde trainers CWO1 en CWO2
Alle nieuwe leerlingen van de Watersport Vereniging Amstelmeer krijgen deze zwembad
training. De reden dat het in het zwembad gebeurd is dat het vele malen herhaald kan
worden zonder dat je bevangen wordt door de kou. Ook wordt deze training herhaald in
het Amstelmeer. Iedere vrijdag wordt er lesgegeven aan leerlingen voor CWO1
Dinsdagavond voor CWO2 en de wedstrijd training wordt op donderdagavond gegeven.
Tijdens de trainingen worden ook de rescue boten ingezet. Voor het varen met onze boten
is een vaarbewijs 1 en 2 vereist.
Gecertificeerde en enthousiaste trainers en geclassificeerde bestuurders op de rescue en
leuke leerlingen maken het voorjaar voor de WVA tot een feestje.
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Wat te doen bij schipbreuk op het Amstelmeer?
Onze watersporters vragen wel eens wat te doen als zij op het Amstelmeer in
problemen raken. In de meeste gevallen zullen andere watersporters helpen (is ook
verplicht), maar wat nu te doen als er (bv. ’s avonds) niemand meer op het meer te
vinden is?
Bij nood op het Amstelmeer heeft het geen zijn om de Kustwacht te bellen, want die
is er alleen voor zee en IJsselmeer. Verantwoordelijk voor de hulpverlening op
binnenwateren, zijn de betreffende gemeentes. Soms nemen gemeentes daarbij
extra maatregelen. Bijvoorbeeld gedurende het strandseizoen regelen gemeentes de
hulpverlening door reddingsbrigades. Maar voor hulpverlening op het binnenwater
zijn er geen speciale reddingsdiensten opgericht, in dit soort gevallen fungeert de
brandweer als vangnet.
Dat geldt dus ook voor het Amstelmeer, waarvan de hulpverlening valt onder de
verantwoordelijkheid van de Gemeente Hollands Kroon. In het geval van grote nood
(er is sprake van een levensbedreigende situatie, dus niet als bijv. de boot aan de
grond is gelopen), kan men 1-1-2 bellen. De meldkamer is in het bezit van de GPScoördinaten van onze witte wedstrijdboeien, dus vermeld in je oproep welke boei het
dichtst bij is (zie kaartje). Het Amstelmeer is namelijk best wel groot! De meldkamer
geeft de melding door aan de Brandweer in Hippo, de Marine Watersportvereniging
(die tijdens het seizoen voortdurend bemenst is!) en de Brandweer in Langedijk, die
over een snelle rescueboot beschikt. Gezien de afstand zal de hulpverlening het
snelst op gang komen door de plaatselijke brandweer in combinatie met (een boot
van) de MWV. De brandweer in Hippo beschikt daarbij over duikers (en in geval van
brand over een tankautospuit).
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Verenigingssloepzeilen 22/23 juni 2019
Op zaterdag 22 en zondag 23 juni vinden op het Amstelmeer weer de jaarlijkse
‘Verenigingsloepzeil-wedstrijden’ plaats, georganiseerd door de Marine
Watersportvereniging. Ook mensen van de WVA zijn hiervoor van harte uitgenodigd.
Er wordt ‘s ochtends en ’s middags een wedstrijd gezeild in de sloepen van de
Marine. Het is een ontspannend zeilweekend waarin deelname belangrijker is dan de
winst. Afgelopen jaren is er deelgenomen door familieteams, damesteams,
buurtteams, vriendenteams en verenigingsteams. Als je 6 of 7 man/vrouw hebt om
een sloep te bemannen dan heb je je team al compleet. Het is niet nodig om de
wedstrijd met dezelfde bemanning te varen. Dit vereenvoudigt meestal het verkrijgen
van bemanning. Er is een veldje waar je eventueel een tent of caravan kan
neerzetten zodat je kan overnachten. Verschillende teams zullen weer gaan BBQ’en
en er een gezellige avond van maken. Dit zou jezelf kunnen organiseren maar kan
ook door de MWV worden gedaan.
Mochten je nog vragen hebben? Mail of bel voor info naar Onno Nieuman, voorzitter
Marinewatersport vereniging. tel: 06-10601888,
mail: voorzitter@marinewatersport.nl. Opgeven kan ook via dit mailadres.

Zeilen voor mensen met een beperking
Vrijdag 28 en zaterdag 29 juni
Ook dit jaar gaat dit evenement weer door. Coördinatie is in handen van Ruud Bekema.
Vrijwilligers om te helpen zijn meer dan welkom. Ruud is te bereiken via de mail en
whatsapp (06-12264579), < bekemaats@hetnet.nl. >
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Interview
Eigenlijk had ik deze persoon al eerder op de korrel. Tijdens het telefoontje met het
thuisfront kreeg ik echter van zijn dochter te horen dat Pa en Ma een lang weekend weg
waren. De deadlijn voor de krant begon te naderen. Bij toeval trof ik iemand die ik een
andere keer wel wilde benaderen wat ik dus nu deed. Zie het vorige clubblad. Afijn; deze
keer de juiste persoon. Al zo’n 8 jaar lid en erg betrokken bij de wedstrijd zeilopleiding van
de WVA. Ik heb het over Eric Goedel.
Na hem opnieuw gebeld te hebben was hij gelijk enthousiast en zo vertrok ik op een
avond naar de Schepenwijk van Den Helder. Echtgenote Ingrid trakteerde gelijk op koffie
met koek en na 5 minuten trof ik Eric - hij was nog even boodschappen doen - en gingen
we van start.
Wie is Eric Goedel?
Zoals een goed militair betaamt, kort en
bondig, was het: “ Ik ben geboren in
Schiedam op 20 oktober 1966, 52 jaar dus,
ik heb een zus Judith die in Duiven woont,
mijn ouders wonen in Scherpenzeel en ik
ben opgegroeid in Ede waar ik de lagere
school en de Havo heb doorlopen. Daarna
wilde ik eigenlijk naar de Hogere
Zeevaartschool, maar via vervroegde
diensplicht ben ik bij de Marine gekomen, ik
ben zogezegd diagonaal ingestroomd toen ik
18 jaar was. In november 1985 ben ik als
dienstplichtig hofmeester begonnen op vliegveld Valkenburg, vervolgens na enige tijd
overgeplaatst naar Den Helder waar ik geplaatst werd aan boord van het marineschip
“Van Nes”. Met de Van Nes ging ik in 1986 naar de West heb hier in het hele Caraïbisch
gebied als Westschip 7 maanden lang gevaren. In 1987 werd ik beroepsmilitair en
omgeschoold tot vliegtuigmonteur en wel tot
Lynx monteur. Tot eind 2017 heb ik op
vliegveld De Kooy gewerkt. Nu ben ik nog
werkzaam op de school voor NBCD & Brand
bestrijding en Bedrijfsveiligheid van de
Marine. Vanaf volgende maand wordt ik
bevorderd tot Ltz2OC, wat de militaire
afkorting is voor Luitenant 2e klas Oudste
Categorie en word ik Hoofd veiligheid en
milieu bij de afdeling die het opwerken van
schepen ondersteunt die net uit onderhoud
komen op de MBDH (Marine Basis Den
Helder). In 2028 kan ik afzwaaien, dus ik
“mag” nog ruim 9 jaar”.
Hoe heb je jouw vrouw Ingrid ontmoet?
“Ik heb Ingrid in 1996 in het uitgaansleven van Ede leren kennen. Ik woonde daar en Ingrid
woonde toen in Arnhem. In 1997 is ze naar Juliandorp verhuist en zijn wij in 1999
getrouwd en in Den Helder gaan wonen. In 2000 werd onze zoon Marijn geboren, ook
clubblad WVA
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WVA-lid en heel verdienstelijk en fanatiek Splash wedstrijdzeiler en speelt ook waterpolo.
In 2003 werd onze dochter Robin geboren, zij is ook gaan zeilen, heeft CWO 1 en 2 in de
Optimist gedaan maar vond uiteindelijk ballet leuker dan zeilen. Verder rijdt ze paard”.
Hoe is je liefhebberij voor het zeilen
ontstaan?
“Door mijn ouders, als puber gingen wij als
gezin met Pinksteren altijd zeilen op de
Beulakerweide bij Wanneperveen. Mijn vader
huurde dan een 16 kwadraat zeilboot en
genoten we van de zeiltochten. Ik heb ook bij
de Marine veel gezeild, o.a. samen met Ruud
van Leerdam. Door Ruud ben ik besmet
geraakt met het wedstrijdzeilen in de
Marinesloep op het Marsdiep. Na de winst in
1989 mochten we ook deelnemen aan de
militaire kampioenschappen sloepzeilen in
Kiel. Later heb ik zelf veel op het Marsdiep
gezeild en zelfs 4 keren de wisselprijs het
“Vikingschip” een jaar mogen beheren na de
winst. Ik heb ook de militaire
kampioenschappen in de - toen nog blauwe
– Centaur meerdere malen gewonnen
hetgeen mij een plaatsje in het Nationaal
Militair Zeilteam opleverde. Zo heb ik ook
meegedaan de aan de militaire
wereldkampioenschappen in Victoria
(Vancouver Island in Canada,2001),
wereldspelen in 2003 in Catania ( Italië () en
2004 in Denemarken en 2005 Polen. Toen ik in Den Helder kwam wonen ben ik lid
geworden van de Marine Watersport Vereniging, heb daar mijn diploma’s en certificaten
gehaald. Bij de MWV heb ik ook zeilinstructie gegeven. Ik ben, toen de MVW uit het
Watersport Verbond stapte, in 2011 lid geworden van de WVA omdat ik wel mijn
startlicentie wilde behouden. De Sneekweek sloeg ik ook niet over, heb met een
Randmeer van het KIM – is Koninklijk Instituut voor de Marine – enkele jaren in
wedstrijden gevaren. Daarbij heb ik Marijn in de vereniging-optimist en later de Splash en
later ook andere WVA jeugdleden ondersteunt, zoals Maartje in de Splash en Tygo en
Harm en Joeri in de Optimist. De wedstrijd zeiltraining doe ik inmiddels al weer een jaar
of vijf met veel plezier. Gelukkig krijg ik daarbij ondersteuning van enthousiaste ouders.
Heb je nog andere hobby’s?
“Ik ben pas gestopt met mijn grote hobby waterpolo, dit heb ik zo’n 40 jaar gedaan, verder
hou ik van hardlopen en ben een 4-daagse loper. Heb pas nog weer een 35 km loop over
Wieringen gedaan. Ik hou ook van mountainbiken en skiën. Afgelopen jaar zijn we
trouwens met het gezin naar de Westkust van Canada geweest en hebben het skiën dus
overgeslagen. Onze achtertuin met vis- kikker- en salamandervijver(tje) onderhouden we
samen”.
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Ben je een zomer- of wintermens?
Ook hier klinkt geen aarzeling. “Ik vind
beide seizoenen hun eigen charmes
hebben. Ik hou niet van kwakkelweer, dus
winter met sneeuw en ijs en de zomer met
zon en warm weer”.
Wat vindt je van het niet doorgaan van
het Wieringer Randmeer?
Deze vraag zou ik eigenlijk niet meer
stellen maar toch…”De A7 zou
opgeschoven moeten worden, het zou
kostentechnisch wel een heel verhaal
worden maar voor de watersporter zou het
wel leuk geweest zijn. Bovendien waren
veel Wieringers niet blij met het hele plan”.
Wil je nog iets kwijt wat ik niet gevraagd
heb?
Eric vraagt mij: “hoe zie jij de toekomst van
de vereniging en de watersport in het algemeen”. “Ik zie het spook van de vergrijzing, er is
weinig aanwas van jeugd, watersport is een dure hobby geworden, ook hierdoor haakt de
jeugd af.
Dank je wel voor het interview Eric, echtgenote Ingrid is inmiddels afgereisd naar de
sportschool of fitness en de kinderen gaan ook hun gang en de interviewer neemt
afscheid van een “echte” watersporter.
Cees Dubbeld
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Overpeinzingen van de WVA filosoof
Ik ben er al jaren geleden achter gekomen dat je je over bepaalde zaken niet zo druk moet
maken. Laat ik een voorbeeld geven: De weersvoorspelling in de krant klopt nooit ! Als je
dit in je brein opslaat hoef je je hier nooit meer druk over te maken, voor het geval je dat
soms wel deed of doet. Daarom heet het ook “Weersvoorspelling”. De
buitentemperatuurmeter in je auto geeft altijd een andere temperatuur aan dan de
temperatuur die bij je verzekeringskantoor op de gevel staat. De cruisecontrol in je auto
geeft altijd een andere snelheid aan dan je werkelijk rijdt. De “smily” langs de weg zegt dat
je 41 km per uur rijdt terwijl jouw teller aangeeft dat je 46 km per uur rijdt.
Zo kan ik nog wel even doorgaan maar ik maak me er niet meer druk over.
Maar om op de zeilsport terug te komen: Er zullen ongetwijfeld zeilers zijn die na een
wedstrijd zeggen dat ze meer mijlen hebben afgelegd dan de afstand die op de kaart
tussen de verschillende boeien staat aangegeven.
We zullen na de Westwadtocht de proef op de som nemen. Dus deelnemers: Houd mij op
de hoogte!
Het wordt een ander verhaal als het je dieptemeter betreft. Dus denk nooit dat het wel
mee zal vallen als je vanaf Stavoren op de zendmast in de Wieringermeer af stuurt. Ga op
tijd bakboord uit en ga echt maar om de scheidingsboei heen. Je kunt je dieptemeter wel
vertrouwen, als die begint te piepen ben je misschien al te laat en loopt je boot vast!
Afgelopen zondag heb ik de Cityrun in Schagen gelopen. Door de organisatie nauwkeurig
nagemeten, zodat de afstand precies 10 kilometer bedraagt. Mijn TomTom sporthorloge
zei dat ik 9.92 kilometer heb gelopen terwijl mijn schoonzoon 9.96 kilometer heeft gelopen
over dezelfde 10 kilometer. Heb ik dan toch meer afgesneden dan hij? Ik lig er verder niet
wakker van. Was tevreden met mijn gelopen tijd.
Zo kun je over veel zaken filosoferen ( is niets anders als - diep - nadenken over iets ).
Mijn voorstel is om bij alles wat met afstand, snelheid of tijd te maken heeft er ongeveer
of plusminus bij te schrijven, te denken of te zeggen.
Filosofeer hier maar eens over dan hoor ik uw reactie wel, ongeveer of plusminus.
Gegroet,
Uw filosoof
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Wist je dat……
Op de werkdag van 13 april er weer een leger van vrijwilligers klaar stond
Zoals gewoonlijk de dag gestart werd met koffie en koek
De te verrichten klussen in recordtijd gedaan waren
De openings zeilwedstrijd op 28 april 2019 wegens “geen wind”niet is doorgegaan
Er juist 2 interessante boten mee zouden doen
Dit de “Skuut” en de “WR4” waren
Er ook een flink aantal boten waren ingeschreven
We het weer niet kunnen bepalen of beinvloeden
Theo dus de vlag “afstel” moest hijsen en de rescue kon worden afgetuigd
De dinsdagavonden weer van start zijn gegaan
Ook jeugdzeilen I en II weer is begonnen
Er dit jaar werk van wordt gemaakt om een nieuwe damwand te plaatsen
Dus tijdelijk boten zullen moeten verkassen
Het prachtige schip van Libbe en Bea in de verkoop staat
Gerard van Herk is benoemd tot erelid en hem deze titel zeker toe komt
In de maand juni nog een paar leuke evenementen gepland staan
Op 23 juni verenigingssloepzeilen plaats vindt
28 en 29 juni sloepzeilen voor mensen met een beperking op de lijst staat
Voor beide evenementen nog vrijwilligers gevraagd worden
Wij elkaar binnenkort weer op de haven zien
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Te koop
Marco 810
bouwjaar 1980
Geheel compleet, vakantie
klaar!
Met kar, winterkap en lode
start rubberboot en 3 pk malta
buitenboord motor.
Verder maakt een
boegschroef, dieselmotor
vetrus 4.14, vast RvS water
en vuilwater tank, kachel met
hete lucht verwarming, gps,
dieptemeter, zonnecellen en compressor koelkast het geheel compleet.
U kunt zo op vakantie!
vraagprijs € 27.500,Voor informatie: 0620934351
Libbe Herder

Te Koop
Vrijheid V-654
bouwjaar 1958 lattenbouw
Vorig jaar romp en dek nieuw gelakt en daar is
het bij gebleven; staat nog in de schuur.
Dekbeslag nog te monteren. Onderwaterverf
nog aan te brengen
Wel heel compleet: diverse zeilen en spinnaker
inclusief tuigage en trimmogelijkheden;
trapeze; houten profielroer.
Ruim 200 liter luchtzakken/drijfvermogen
Diverse uitrusting als bijv. peddel, anker, enkele
reservedelen en lak/verf.
Inclusief trailer. Deze is functioneel maar behoeft wel wat aandacht; nieuwe banden.
vraagprijs-indicatie € 750,- of doe een goed bod.
Informatie bij Hans Zijm 0610515835
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Nieuws van het Wieringer Skuutje WR60
Groter, sneller, verder; dat is wat de mensheid drijft. Natuurlijk geldt dat ook voor ons op het water;
we willen steeds een grotere boot en/of we varen naar steeds verdere bestemmingen.
Daarom dit keer geen verhaal over het Skuutje WR60 maar over de -veel grotere- Wieringer Aak
WR4:
In het weekend van 25 en 26 mei moet de Wieringer Aak WR4 van Kees Hos aanwezig zijn in
Lemmer om te dienen als rondvaartboot tijdens een donateursdag van de Vereniging
Botterbehoud. Echter; Kees kan daar zelf niet bij zijn. Daarom een alternatieve bemanning
aangewezen volgens de woorden van Kees: "Jullie hebben nu lang genoeg gespeeld met het
Skuutje; het wordt tijd voor het echte werk; jullie varen de WR4."
Gelukkig krijgen we nog wat tijd om te oefenen op het Amstelmeer tijdens de openingswedstrijd;
maar dat liep uit in een oefening windstilte tevens oefening natregenen. Tijdens de overtocht van
De Haukes naar Den Oever is meer gelegenheid tot het leren kennen van de WR4.
Vrijdag 24 mei gaan we naar Lemmer. Met een mooi lopende wind en alle zeilen bij, inclusief de
grote kluiver, blazen we in zes uur naar Lemmer. Achter ons zien we de silhouetten van zeilen van
andere deelnemende platbodemschepen uit Makkum en Workum. Die zeilen worden echter steeds
kleiner: wij varen sneller!
Zaterdag is dan de donateursdag. We krijgen een ploegje mensen aan boord en een uitgebreid
lunchpakket. Samen met 6 andere schepen; Botters, een Lemster Aak en een enorme Blazer,
varen we op de "baai" voor Lemmer. Mooi rustig weer; ontspannen zeilen. Onze passagiers
hebben allen een zeil- en platbodem-achtergrond, dus we hoeven niet alles uit te leggen en laten
hen ook even sturen.
Voor de lunch wordt er geankerd vlak voor het imposante Woudagemaal. Alle schepen op een
kluitje bij elkaar als een drijvend eiland. En dat allemaal op één anker: dat van ons want wij waren
de eerste die het uitwierpen. Gelukkig zet de grote Blazer TX11 nog wel een eigen ankertje uit....
Na de lunch weer een stukje varen tot het tijd is om af te sluiten. Een geslaagde dag; voor de
donateurs en voor ons.
Zondag naar huis? Dat valt tegen. Een dikke 5bft westenwind maakt het IJsselmeer tot een weinig
aantrekkelijke kookpot. Na enig beraad besluiten we met 4 schepen binnendoor naar
respectievelijk Workum en/of naar Makkum te gaan. Mooi varen over de Friese meren en vaarten.
Bij de oversteek van het Heegermeer ervaren we een lichte indruk wat het IJsselmeer nu zou zijn;
het schuim spat op tot halverwege de mast! Daarna worden de kanalen wel steeds smaller. In
Tjerkwerd zitten we zelfs even met de mast in de bomen. In Makkum laten we, na passage van het
piepkleine sluisje, de boot achter tot een meer geschikte dag om het IJsselmeer te bedwingen. Dat
is een paar dagen later: noordoosten wind ca. 3 bft; in één streep naar Noever....
Een mooi avontuur met de WR4. Niet moeilijker te varen dan het Skuutje; ondanks dat de WR4
meer dan twee keer zo zwaar is. We raken wel verwend zo en willen eigenlijk niet meer terug naar
de Skuut. Vanuit de rest van de groep rond de WR60 klinkt al gemor dat er voor de leden een
verbod moet komen om op de WR4 te gaan varen......

De crew: Monique, Marc, Hans
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Wedstrijdkalender 2019

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.
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