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Hans Zijm

Dit is al weer de voorlaatste krant van 2019. Elke keer denken wij van de redactie dat we
tijd genoeg hebben om een nieuwe krant in elkaar te zetten. Het in elkaar zetten is niet zo
moeilijk, maar om de krant te vullen is vaak het probleem. Jammer genoeg ontvangt de
redactie nog te weinig verhalen van onze leden. De vaste rubrieken staan er altijd wel in.
Deze keer is de krant interessant om te lezen omdat er het nodige op stapel staat in en om
de haven.
Wat is er over een jaar wel of niet van de vereniging, is de nieuwe beschoeiing
aangebracht, is de haven nog steeds op diepte. We zullen het zien.
Het is een apart vaarseizoen geweest, veel slecht weer maar ook veel zon met tropische
hitte, soms weer een herfstweek met aansluitend prachtig vaarweer.
In deze krant is weer veel te lezen, een interview met een zeiler zonder boot, wist-jedatjes, wat mijmeringen over het verleden, verder de nodige advertenties van te koop
staande boten, foto’s, oproep voor de werkdag, ledenvergadering, agenda, verslag over
de ontwikkelingen en voortgang van het overleg betreffende de haven met de overheden,
verslag over de terugkomdag van Optimisten en Splash cursisten en een mooi verhaal
van Joeri en Tygo over hun Sneekweek enz.
Wij van de redactie wensen de leden weer veel leesplezier en kom met veel vrijwilligers
naar de werkdag en naar de – belangrijke - ledenvergadering!
Cees Dubbeld

___________________________________________________________________
Het volgende clubblad verschijnt half december 2019. Uw bijdrage graag inleveren
vóór 1 december!
___________________________________________________________________
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Beste lezers,
Het afgelopen jaar zijn het bestuur en een aantal leden die ons adviseren in gesprek
geweest met de gemeente Hollands Kroon. Voor de gemeente Hollands Kroon is het
exploiteren van een jachthaven geen kernactiviteit meer, men wil overgaan
op privatiseren. Best ingewikkeld, want de Haukeshaven is een gebied waarin twee
verenigingen, een ondernemer, het HHNK en de gemeente Hollands Kroon elkaar
ontmoeten. Uiteindelijk zijn er twee opties uitgewerkt. Deze beide opties zijn in het
document bijgevoegd. Op 29 maart j.l. hebben Jaap Wognum en Michiel Lok namens
het bestuur scenario 2 afgewezen. Er is volgens ons maar een mogelijkheid die verder
onderzocht kan worden en dat is scenario 1 (combinatie van huur en koop).
Het bestuur gaat dit scenario dus verder uitwerken, 16 september is er een
bestuursvergadering waarin we e.e.a. afstemmen en daarna onze adviseurs Peter
Oudhuis, Arjen Voogd, Piet Hein Kramer en Rob Buursink zullen raadplegen. Het
overnemen van de haven betekent een zwaardere verantwoordelijkheid en meer taken
en belasting voor onze vrijwilligers en bestuur. We zullen goed moeten rekenen om
ervoor te zorgen dat we de ligplaatshouders en leden niet overmatig financieel
belasten. Daarnaast heeft de Haukeshaven beperkte voorzieningen en
dienstverlening (kraan met beperkt hefvermogen, helling alleen voor kleine lichte
boten, geen horeca, geen winkel, geen verhuur); de commerciële mogelijkheden zijn
dus voor ons gering terwijl de risico' s aanzienlijk toenemen (perifere ligging, matige
bereikbaarheid, beperkt vaargebied, afhankelijkheid van derden: Hollands Kroon voor
de openbare weg en HHNK voor het baggeren). We moeten op de cent nauwkeurig
kunnen zien wat de risico' s zijn bij het overnemen.
De gemeente Hollands Kroon wil alles voor 2020 afronden. WVA en MWV hebben tijd
gevraagd om alles goed uit te zoeken. Hopelijk kunnen we bij de
najaarsledenvergadering verdere helderheid verschaffen, waarna we onze leden
formeel om toestemming zullen vragen. De leden hebben immers het laatste woord.
Komende winter worden de damwanden vernieuwd. Ook dat zal uitgebreid met de
ligplaatshouders en onze vrijwilligers besproken worden. Zodra we meer weten
brengen we een nieuwsbrief uit.
Namens het bestuur, Elbert Volkers
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Uitgangspunten Toekomst Haven De Haukes
Aan:
Datum:
Onderwerp:

Marine Watersportvereniging (MWV) en Watersportvereniging Amstelmeer (WVA)
30 mei 2019
Voortgang Toekomst Haven De Haukes – WVA & MWV

INLEIDING EN TERUGBLIK
De WVA, MWV en de Gemeente Hollands Kroon (HK) spraken afgelopen halfjaar over de toekomst
van Haven De Haukes. De haven kent drie gebruikers. Twee jachthavens en een jachtwerf.
Met beide verenigingen is gesproken over, uiteindelijk, twee scenario’s:
1. Combinatie koop en huur door beide verenigingen op de bestaande locatie;
2. Herschikking van de haven door (fysieke) samenvoeging van beide verenigingen in de kom
van de MWV.
In de gesprekken zijn uitgangspunten besproken en de oplossingsrichting. Deze vormden de basis
voor een voortgangsrapportage van het bestuur aan de ALV, alsmede de basis voor een vervolg
richting overeenkomst(en). De uitgangspunten zijn terug te vinden in bijlage 1.
Tevens is besproken om eerst scenario 2 te onderzoeken en daarna terug te vallen op het eerste
scenario, dit vanwege efficiency en kostenbesparing voor alle partijen.
Scenario 2 is derhalve afgelopen maanden onderzocht.
Door Interboat Marinas is een haalbaarheidstoets uitgevoerd of het programma van eisen van
beide verenigingen past in de havenkom van de MWV. Dit PvE werd vooraf door beide verenigingen
opgesteld.
Partijen spraken hierover op 29 maart 2019 en concludeerden gemeenschappelijk:
• Het programma van eisen van beide verenigingen past niet in de kom van de MWV;
• De indeling is onwenselijk gelet op de windrichting en het uitvaren;
• De beoogde indeling haalt de ziel uit beide verenigingen.
Met name de laatste, welke onoplosbaar is, maakt dat partijen er snel uit zijn en afzien van het
verder onderzoeken van dit scenario. Daarbij komt dat de schets een totale herindeling vraagt van
ligplaatsen, waardoor de investeringen te hoog zijn om te dragen.
Hiermee wordt scenario 2 als niet wenselijk afgeschreven en wordt gelijk doorgeschakeld naar
scenario 1. Dit scenario beoogd voor partijen ook een snelle afronding van dit dossier, temeer om
de verenigingen alle ruimte te bieden om hun eigen prioriteiten te stellen (o.a. vervanging
clubgebouw).
Scenario 1 bestond uit een combinatie van koop en huur van de huidige locatie van beide
verenigingen. In het voortraject is hiervoor uitgewerkt:
• Partijen sluiten een overeenkomst voor 25 jaar met kostendekkende huur;
• Vereniging koopt grond onder en rondom verenigingsgebouw,
o WVA: Met name het oostelijke deel tot en met de jollensteiger
o MWV: Met inbegrip van de kavel voor het vouwen en drogen van de zeilen. Ter
bespreking is nog de groenzone tegen het talud van de dijk;
• Vereniging gebruikt openbare weg,
o WVA: Gemeente richt in overleg met de vereniging de openbare weg in met
openbare parkeervakken
o MWV: De westelijke toegang, via de Haukessluisweg, wordt bij voorkeur
afgesloten. Het openbare deel moet nader besproken worden;
• Vereniging verkrijgt recht van opstal op de laatste strook voor de wallenkant (vanwege
elektrakasten en ondergrondse infrastructuur);
• Vereniging verkrijgt recht van opstal op het water (vanwege afmeerpalen, steigers, etc.);
• Gemeente is verantwoordelijk voor openbare infrastructuur, damwanden en op diepte
houden van het water in de boxen; en
• Voor dit scenario gelden genoemde uitgangspunten, zie bijlage.
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Voorts is de ambitie uitgesproken om de afspraken die verenigingen & gemeente met elkaar
maken, door te trekken naar de overige gebruikers en zelfs naar alle jachthavens in Hollands
Kroon. Met de jachtwerf is hiervoor een verkennend gesprek gepland. En ook met andere
jachthavens is het gesprek geopend (o.a. Passantenplaatsen De Rijd).
VERVOLG
Op 29 maart is, na het afschrijven van scenario 2., afgesproken dat de gemeente de
uitgangspunten voor de nieuwe situatie mailt en de conceptovereenkomsten opstelt.
Tevens is afgesproken dat de gemeente voortvarend aan de slag gaat met de voorbereidingen voor
het vervangen van de damwanden en afmeerpalen. Contactpersoon hiervoor is Jan Metselaar,
janmetselaar@hollandskroon.nl. De verenigingen worden betrokken bij het groot onderhoud, om in
zelfwerkzaamheid infrastructurele voorzieningen in de kade te treffen.
Gelet op de overdracht van steigers en afmeerpalen, is de gemeente voornemens om niet alleen
het noodzakelijke onderhoud uit te voeren, maar, in alle redelijkheid, ook
vervangingsinvesteringen te doen die binnen 1 à 3 jaar moeten plaatsvinden. Op die manier tracht
de gemeente haar eigendommen als goed huisvader over te dragen aan de verenigingen.
De basis voor grondaankoop en/of het recht van opstal door de verenigingen, vloeit voort uit de
Vastgoedbrief 2019 van de gemeente en behelst:
• Marktconformiteit en minimaal kostendekkend;
• Prijzen exclusief BTW en belastingen;
• De kosten van de notaris komen voor rekening van de gemeente;
• Verkoop van grond onder en rondom een accommodatie is € 78,00 per vierkante
meter of een recht van opstal van 6% van die grondwaarde (6% van € 78,00 = € 4,68
p/m2), mits niet-commercieel;
• Kade en het water zijn ‘bebouwd met bolders, elektrakasten en steigers’. Hiervoor komt
een recht van opstal ‘overige gronden en wateren (kade en steigers)’ voor de prijs van
‘recht van opstal, seizoensgebonden terreinen’ à € 2 p/m2.
• Voor het gebruik van de terreinen wordt geen extra huur à € 0,05 p/m2 of 6% van de
grondprijs in rekening gebracht. Er is namelijk geen sprake meer van een te huren
openbaar terrein en naast het opstalrecht hoeft niet extra betaald te worden;
• Aangezien de opstallen om niet overgedragen worden, geldt een terug leveringsplicht aan
de gemeente ingeval van beëindiging van de overeenkomst;
• Voor de verkoop van grond van niet-commerciële voorzieningen wordt een recht van eerste
koop opgenomen door de gemeente.
De gemeente doet hiermee recht aan marktconformiteit en aan realiteit naar haar verenigingen.
VERZOEK
De verenigingen worden gevraagd om aan de gemeente, schetsmatig de gewenste kavelgrootte
door te geven van gebouw, groenzone, opslag, kade, steigers, etc. Daarnaast voor de locatie van
het gebouw een keuze tussen koop of recht van opstal. Voor de kade en het water geldt sowieso
een recht van opstal en is geen sprake van koop.
De gemeente maakt vervolgens de overeenkomsten op, met tekening(en) van de over te dragen
gronden.
De ingangsdatum van de overeenkomsten, is logischerwijs na oplevering van de werkzaamheden
aan de kade en steigers, 1 januari 2020. Ten gunste van de verenigingen is een eerdere datum
bespreekbaar op voorstel van de vereniging.
De gemeente is nog in gesprek met HHNK over het baggerbezwaar in de haven.
Daarnaast is het wenselijk om aanvullende aandachtspunten van de verenigingen te vernemen,
zodat we die gelijk mee kunnen nemen in de overeenkomsten en/of aanbiedingsbrief.
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BIJLAGE 1
Uitgangspunten voor het vervolg zijn:
• Verantwoordelijkheden tussen WVA, MWV en HK zijn duidelijk belegd
• Partijen steunen het principe van zelfstandigheid en zelfredzaamheid
• Verenigingen zijn voor de gemeente van maatschappelijk belang
• Vastleggen van een toekomstbestendige situatie
• Er is geen sprake van een subsidierelatie. Een kostendekkende variant voor minimaal 20
jaar is leidend
• Het dagelijks beheer, de exploitatie en (vervangings-)investeringen van verenigingszaken
liggen volledig bij de vereniging
• Het beheer en (vervangings-)investeringen van gemeentelijk eigendommen liggen volledig
bij de gemeente
• Rapport Grontmij en huidige inventarisatie damwanden zijn leidend
• Gemeente kan pas investeren wanneer de continuïteit geborgd is. Verenigingen zijn
gevraagd om te komen met een realistisch toekomstperspectief en doorkijk voor een
verdienmodel
• Partijen maken nadere afspraken over:
o Diepte (3.10 meter) en breedte (..... meter) havenmond t.b.v. overeenkomst
o Eigendommen als opstal en objecten (o.a. elektrakasten, masten, steigers) en
eventuele overdracht van zaken
o Uitvoering onderhoud en vervanging damwanden en meerpalen door gemeente in
2019 vindt plaats na afronden gesprekken en sluiten van nieuwe overeenkomsten
in De Haukes
o In voorbereidingsperiode voor de uitvoering van genoemde werkzaamheden vindt
overleg plaats tussen verenigingen en HK (o.a. voor afstemming en eventuele
kabelgoot langs damwand voor toekomstige voorzieningen)
o Zakelijke lasten, verzekering gebouw e.a. komen voor rekening van verenigingen
o De constructie rondom de BTW
o ........
• Verantwoordelijkheid gemeente:
o Contact HHNK over o.a. het op diepte houden van de primaire waterloop 2.20
meter & 3.10 meter vaargeul, met optioneel:
§ HHNK dieper baggeren, waardoor gemeentelijk deel terugloopt
§ Daardoor damwanden dieper slaan
o Regulier baggeren voor de verenigingen, conform afspraken met de verenigingen
en HHNK
o Groot onderhoud en vervanging damwanden conform MJOP
o Groot onderhoud openbare infrastructuur (o.a. weg en verlichting)
o Vervanging damwanden en meerpalen in 2019 en uitvoeren herstelwerk
o Borgen van het openbare karakter van de recreatieve route naar de dijk
o Zorgdragen voor financiële dekking van verplichtingen (evt. Brokx nat)
• Verantwoordelijkheid verenigingen:
o Zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van dagelijks onderhoud, beheer &
exploitatie
o Volledig (financieel) verantwoordelijk voor steigers en meerpalen
o Verkrijger van een opstalrecht om eigendom te hebben op grond van de gemeente
o Zorgdragen voor financiële dekking van verplichtingen (evt. verhuur ligplaatsen),
beleid en verdienmodel
• Legger, zie:
o https://hhnk.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Legger-RegionaleWaterkeringen
o https://hhnk.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Digitale-ontsluiting-leggerprimairewaterkeringen.
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Mededelingen bestuur
Najaarswerkdag
Zaterdag 12 oktober is er weer een werkdag voor de vrijwilligers om haven, clubhuis,
boten en dijkmagazijn winterklaar te maken.
Ledenvergadering
Dinsdagavond 29 oktober vindt de najaars-ledenvergadering plaats. Het bestuur geeft
uitleg over het gevoerde beleid. Speciale aandacht wordt besteed aan de toekomst van
onze haven en het jeugdzeilen.
Vrijwilligersavond
Jaarlijks worden de vrijwilligers bedankt voor hun inzet op de zogenaamde
“vrijwilligersavond”. Deze zal dit jaar plaatsvonden op zaterdagavond 23 november.
Bovengenoemde activiteiten zullen t.z.t. in een of meer nieuwsbrieven nader worden
toegelicht.

Online cursussen voor officials
Voor iedereen die wel eens helpt of mee wil helpen bij de organisatie van een
zeilwedstrijd ontwikkelt de Watersportacademy een serie online cursussen. De gratis
cursussen zijn te volgen waar en wanneer het uitkomt. In ongeveer een half uur tijd
leer je in de cursus heel functiegericht de belangrijkste zaken die nodig zijn om gelijk
in de praktijk aan de slag te kunnen. Momenteel zijn de cursussen Boeienboot en
Startschip beschikbaar, aan de andere cursussen wordt nu gewerkt. Elke cursus
bestaat uit een aantal hoofdstukken met korte uitleg, foto’s, graphics en animaties.
Teksten zijn kort en to-the-point. Een hoofdstuk is op elk gewenst moment te volgen
en later kan er weer worden verder gegaan. Het werkt zelfs via je telefoon!
Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met twee meerkeuzevragen. Wanneer je alle
vragen goed hebt beantwoord, ontvangt je een digitale Badge. Het
Watersportverbond registreert je direct als ‘Club Official’ in de functie waarvoor de
cursus is afgerond. Wanneer je alle cursussen hebt gedaan, word je geregistreerd als
Club Official op Niveau 2. Je bent dan op clubniveau op elk gebied inzetbaar.
Via www.elowatersportverbond.nl komt je direct in de Elektronische Leeromgeving
van het Watersportverbond. Wanneer je op deze website een account hebt
aangemaakt, heb je toegang tot de cursussen. Neem bij vragen dan contact op met
opleidingen@watersportverbond.nl .
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SNEEKWEEK 2019
In de week van 3 tot en met 8 augustus hebben wij meegedaan met de
84e Sneekweek. Joeri heeft gevaren in de klasse Splash Blue B en Tygo
in de klasse Laser 4.7.
Toen we op vrijdag 2 augustus de zeilboten naar Sneek hebben
gebracht, kwam de regen met bakken uit de lucht. Na de boten een
goede plek te hebben gegeven op het starteiland vlak bij het clubgebouw De
Roerkoning, zijn we naar de Domp gereden om onze inschrijvingsformulieren en
stickers op te halen. Nu is het écht.
Joeri reisde elke dag vanaf de camping in Rijs naar de Sneekweek en Tygo kwam
vanuit Den Helder. De beide vaders, Jan en Jos, begeleiden ons elke dag tijdens de
wedstrijden. Uiteraard raakten ook onze moeders en broer Sil mee het water op voor
de “morele steun”, gezelligheid en innerlijke verzorging. Zaterdagmorgen moesten
we iets eerder richting Sneek, omdat de rib van Jan nog te water gelaten moest
worden. Gelukkig waren we zo op tijd dat dit lekker vlot ging. Wij waren al met het
pontje naar de “overkant” ofwel het starteiland gegaan om de zeilboten klaar te
maken.
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Alle dagen zorgden we dat we rond de klok van half negen / negen uur in Sneek
waren. Dat was dus vroeg opstaan. Zo konden we de boten klaar maken en
aansluitend het jeugdpalaver volgen, dat elke dag om half tien gehouden werd bij De
Roerkoning. Tijdens de palaver werd de baan besproken en kreeg de jeugd ook tips
en tricks over bijvoorbeeld de stand van het zeil, het aantrekken van de lijnen etc.
Na het palaver ging iedereen het water op en dat was best indrukwekkend, want wat
een enorme drukte is het dan op het water. De start van de Splash en de Laser
waren slechts vijf minuten na elkaar, zo rond de klok van half elf.
Alle dagen hebben wij een baan gevaren van circa 20 kilometer lang. De eerste drie
wedstrijddagen was er weinig wind. Hoe verder in de week hoe blijer wij werden,
omdat de wind in de loop van de week steeds meer toenam. De hardzeildag deed
zijn naam eer aan. De wind nam aan tot circa windkracht 5/6. Onze prestaties
werden toen ook steeds beter. Daar waar we in de eerste dagen één na laatste
werden in onze poule werden we nu zelfs vierde. Dat was zo lekker. Hopen dat we
volgend vaarseizoen meer tips en trucs van Eric Goedel leren om beter te gaan
presteren bij weinig wind.
Dagelijks bij terugkomst op het starteiland genoten we van een overheerlijke kop
soep of tosti. Wat een verwennerij en wat een gezelligheid. Even tijd om aan een
picknicktafel na te praten over de wedstrijd van die dag met elkaar, maar ook met
andere deelnemers.
Op zondag- en woensdagmiddag zijn wij na de wedstrijd ook nog langer op het
starteiland geweest en hebben we rondgekeken en wat gedronken bij het Foarunder,
waar live muziek was in de vorm van een dj, een band en blaaskappellen. Ook zijn
we in de tent geweest waar de auto van Max Verstappen stond. Daar kon je ook een
F1-race-game spelen. Dat was heel leuk.
Alle wedstrijden zijn gevaren en na afloop van de Sneekweek zijn wij alle twee 6 e
geworden in onze klasse bij een deelnemersgroep van 8 personen.
Wat was het een super leuke week. Dit smaakt naar meer. Op naar Sneekweek
2020.
Joeri Boersma en Tygo Halsema
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TERUGKOMDAG 2019
Zondagmorgen 1 september was het een gezellige drukte met jeugd en ouders op de
haven. De kinderen werden namelijk om 10 uur op de haven verwacht voor de
terugkomdag. Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd voor alle kinderen die dat jaar
CWO1, CWO2 gevolgd hebben en deelnemen aan de Jeugdzeiltraining. In totaal zijn
we het water opgegaan met 8 optimisten, 2 lasers en 1 splash. In verband met de
wind hebben we ervoor gekozen om de kinderen eerst te laten zeilen richting de
“starttoren”. Daarvan op halve wind gevaren naar Oostoeverpunt. Daar hebben de
kinderen aan wal met z’n allen wat gedronken en hun broodje gegeten.
De kinderen werden in twee groepen verdeeld en mochten na de lunch een rondje
meevaren in de rib van Jan. Dit is uiteraard altijd een feestje, even “scheuren” op het
water. De andere groep mocht om beurten mee zeilen in de lasers en de splash.
Daarna zijn alle kids weer in hun eigen bootje gestapt om rustig terug te zeilen
richting de haven. Terug in de haven moesten alle kinderen hun bootjes aftuigen en
alles keurig opruimen, waarna traditiegetrouw de dag werd afgesloten: CaptainGerrit-diner (patatjes).
Wat was het een geslaagde, zonnige dag. We wensen alle kinderen een hele fijne
winter en hopen ze volgend jaar allemaal weer te mogen begroeten op de haven bij
de opleidingen en trainingen.
Diana & Nico de Haan, Ad Bogert, Jasper Bloem, Jan Boersma en Jos Halsema
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Interview
Op het moment dat ik de persoon die ik op het oog heb voor dit interview en hem bel
klinkt het uit zijn telefoon erg winderig. Dit klopt want hij fietst op de Korte Afsluitdijk op
weg naar familie in Breezand. Morgenavond kan hij niet maar morgen direct na de middag
wel is het antwoord. Oke, dus vertrek ik op vrijdagmiddag naar de Woalpieper in
Hippolytushoef, waar ik in de sfeervolle tuin van Richard Elzinga wordt ontvangen met
een lekker glas koud water. Richard is druk met de voorbereidingen voor de 24-uurs
zeilwedstrijd op het IJsselmeer die vanavond van start gaat. Hij heeft zelf geen boot maar
is al jaren, vanaf 2010, de vaste zeilmaat van Michiel Lok. Samen varen ze dan ook in het
Waarschip de “Vrije Vogel” de 24-uurs met Den Oever als starthaven. Onderaan in het
interview de einduitslag.
We beginnen snel.
Wie is Richard Elzinga?
“Ik ben geboren in Schagen in 1972, in 2001 getrouwd
met Danielle en wonen samen sinds 2008 in
Hippolytushoef. Hiervoor heb ik vanaf 1994 in Anna
Paulowna gewoond. Mijn ouders wonen overigens nog
steeds in Schagen. Mijn vader heeft ruim 30 jaar bij
Aannemingsbedrijf de Vries en van der Wiel als
loonadministrateur in St. Maartensvlotbrug en later in
Schagen gewerkt. Mijn moeder zorgde voor het
huishouden en heeft veel vrijwilligerswerk gedaan tot haar
gezondheid minder werd. Ik ben in Schagen naar de
lagere school, de Julianaschool gegaan. Na de lagere
school heb ik 1 ½ jaar op het Regius College gezeten,
maar dit was geen succes, dus ben ik overgestapt naar
het Skavel.”
Hoe is jouw werkzame leven?
“Na het Skavel ging een leer/werk traject in de elektrotechniek in bij Sasburg. Het bedrijf is
later opgegaan in de BAM (Bataafsche Aannemings Maatschappij). Het leren deed ik aan
het Horizon College in Heerhugowaard. Hier heb ik 24 jaar gewerkt. Ik was het toen een
beetje zat en heb tussendoor 1 ½ jaar in de elektrotechniek gewerkt bij Van der Laan in
Zwaag. Toch ben ik teruggegaan naar de BAM waar ik werkvoorbereider ben. Ik ben nu 47
jaar dus moet nog een tijdje tot mijn pensioen.”
Hoe is jouw liefhebberij voor het zeilen ontstaan?
“Eigenlijk door een mislukte vakantie in Kroatie. We waren op een grote camping in Porec
en later op een kleine camping in Dalmatie met slecht weer. We besloten om eens een
flottielje zeilvakantie op Levkas te boeken. Eerst 4 dagen les en toen werden we in het
diepe gegooid. Zelf zeilen! We hadden aanvankelijk een Aloa 27 gehuurd, maar gezien dat
mijn vrouw nogal groot is kregen we uiteindelijk een Beneteau 31 mee. Dit beviel zo goed
dat we dit vele malen hebben herhaald. Twee keer vanuit Levkas en 4 keer vanuit Turkije.
In 2016 zijn we zelfs tijdens een 14-daagse zeilvakantie vanuit Turkije overgestoken naar
het Griekse eiland Kos. Een keer zijn we met een Bavaria 38 met 7 Bft wind kruisend naar
Rhodos gevaren. Ook heb ik met Michiel lok in 2010 flottielje gevaren. In 2011 heb ik voor
het eerst samen met Michiel de 24-uurs gevaren.”
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Heb je nog andere hobby’s?
“Jazeker, kom maar even mee dan zal ik je het laten zien”. In de garage staat een
prachtige “dikke” motorfiets. “Dit is een Triumph Bonneville 1200, ik zag deze motor op
Marktplaats staan. Op dat moment had ik zelf nog een Honda CB 1300, een dikke 4cilinder. Na de verkoper van de Triumph te hebben gebeld zei ik tegen mijn dealer dat ik
mijn Honda wilde inruilen en 2 dagen later stond de Triumph er. Ik heb hem nu net 14
dagen. Het frame is iets ingekort en er zijn diverse onderdelen anders dan standaard. Het
geluid klinkt als een Lamborghini”.
Verder vind ik onze tuin wel leuk om bij te
houden maar op een kneuterige manier. Ik heb
wel 3 verschillende zitjes in de tuin. Ook geef ik
zeilles op de Haukes . Hanny Meskers heeft mij
6 jaar geleden gestrikt voor jeugdzeilen II, dit
doen we op vrijdagavond of zondagmorgen, 10
lessen en op zondag soms een dubbele les,
hiervoor heb ik ook mijn vaarbewijs 1 en 2
gehaald onder leiding van Hans Boersen (mijn
buurman). Het vaarbewijs heb je nodig voor het
bemannen van de rescueboot. Als instructeur
ben ik ook in het bezit van certificaat Kielboot
III”.
Ben je een zomer- of een wintermens?
“Ik hou meer van de zomer, maar ik vind de seizoenen mooi, ik ben geen schaatser of
skiër. Ik fiets wel veel maar niet op een racefiets of zo. Een uurtje fietsen geeft me
voldoening en een frisse neus”.
Is er nog iets wat je nog kwijt wilt en wat ik niet gevraagd heb?
Ik vertel gelijk dat ik de vraag over het niet doorgaan van het Wieringer Randmeer niet
meer zou stellen dus dat doe ik niet. Of weet je nog iemand voor het volgende interview?
het antwoord laat niet op zich wachten. “Vraag Jos Halsema” is het gelijk. Nou Jos bereidt
je vast voor!
U bent nog de uitslag van de 24-uurs van
mij tegoed. De Vrije Vogel is 2e geworden
in de klasse met een waterlijn tot 7 meter.
“De uitdaging zat in de laatste 6 uren met
extreem licht weer “ meldt Richard.
Richard bedankt voor het interview. Veel
plezier van je nieuwe motorfiets en samen
met Danielle een fijne vakantie in Italie.
Cees Dubbeld
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Te koop
Marco 810
bouwjaar 1980
Geheel compleet, vakantie
klaar!
Met kar, winterkap en Lode
Star rubberboot en 3 pk Malta
buitenboord motor.
Verder maakt een
boegschroef, dieselmotor
Vetus 4.14, vaste 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 (verlaagd!) € 25.000,Voor informatie: 0620934351
Libbe Herder

Te Koop
Saare Paat 20
Wegens gezondheidsproblemen wil ik dus de sloep verkopen. De sloep in 2018/2019
compleet gerestaureerd en de motor gereviseerd door respectievelijk een
scheepstimmerman en de Yanmar dealer, dus 100% garantie op evt. verborgen gebreken.
Het is een plaatje om te zien en ook om ermee te varen.
Hout, bouwjaar 1994
lengte 6.20 m
breedte 2.35 m
diepgang 0,65
doorvaarthoogte 0.75 m.
gewicht 1000 kg
Motor 10 pk Yanmar diesel
vraagprijs notk
informatie Paul Koppers
0224-215071
pbmkoppers@gmail.com
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Wist je dat…….
Het vaarseizoen al weer bijna voorbij is
We heel mooie dagen maar ook “snertweer” hebben gehad
De winnaar van de dinsdagavond competitie inmiddels bekend is
Er ook weer een mooie 4-havenwedstrijd is geweest
Binnenkort de Paling- of Ponenrace weer op de agenda staat
Er nog enkele, heel interessante, boten in de haven te koop liggen
Reclame maken voor deze te koop liggende boten op prijs wordt gesteld
De “Te koop” sticker van de Dartsailer Moods af is
Een 4-tal schepen goed hebben gepresteerd tijdens de 24-uurs wedstrijd
Michiel en Richard zelfs een 2e plaats behaalden in hun categorie
Zij dit jaar heel goed zeilweer hebben getroffen
De deelname aan deze IJsselmeer zeilwedstrijd weer groot was
Er in deze krant weer leuke verhalen en foto’s staan
Een van onze leden in Frankrijk als charterschipper gevaren heeft
Er binnenkort werk van wordt gemaakt om de Kangt te verstevigen
Ligplaatshouders dan tijdelijk een andere lipplaats moeten kiezen
Wij de werkzaamheden met grote belangstelling zullen volgen
Wij elkaar weer op de haven zullen zien tijdens de werkdag of de najaarsvergadering
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Overpeinzingen van de WVA filosoof
Ik heb er lang over gepeinsd waar ik het deze keer over wilde hebben. Uiteindelijk kan je
over alles en iedereen peinzen / lang nadenken. Bij mij kwam dit nadat een goede vriend
van mij – wij waren al in onze tienertijd vrienden – een poosje terug meldde dat hij een
paar dagen bij me kwam logeren. Voor de goede orde moet ik even vertellen dat hij op zijn
22e jaar naar Nieuw Zeeland verhuisde. Na het overlijden van zijn vrouw verkocht hij zijn
huis en haard – die bestond onder andere uit 29 Alpaca’s, u weet wel dat soort Lama met
heel zachte wol – kocht een camper en ging Nieuw Zeeland verkennen. Hij kwam dus bij
mij en nam en passant een goede – Duitse – vriendin mee. De paar dagen werden er
achttien. Helemaal geen probleem overigens. ’s Avonds kwamen er wel eens fotoboeken
op tafel. Aangezien ik meer dan veertig jaar lid ben van de WVA staan er uiteraard erg
veel boot/vaar/zeilfoto’s in. Toen begon het peinzen bij mij. Ik zeilde voor die tijd al een
poosje met een kleine polyester boot, een Kolibrie, hoofdzakelijk in het meertje bij
Dirkshorn en in de Pishoek. Op een bepaald moment wilden mijn vrouw en ik wel wat
groters. Op advies van Siem Bakker uit Schagen en Chris Hus kocht ik een Kolibrie
kajuitzeilboot(je), volgens Siem was dit wat stabieler dan een Waarschip 5.70. Ook Chris
Hus kocht een Kolibrie, hij was al eigenaar van een uit latten opgebouwd 16m².
Ik meldde mij aan als lid bij de WVA maar voordat ik echt lid kon worden kwam ik eerst
een jaar lang op de ballotagelijst, inmiddels nu ondenkbaar! Ik kreeg ook een ligplaats en
op de dag dat Chris en ik onze boot, die daarvoor een jaar lang een ligplaats had in
Nieuwesluis, onze boten het Amstelmeer op vaarden was er net een zeilwedstrijd aan de
gang. Iemand, ook in een Kolibrie, riep ons aan met de woorden: “Doen jullie ook mee?”
Volgens mij was het Cor Walrave maar ik heb me suf gepeinsd of dat zo was. Een heel
veld met boten vaarde aan ons voorbij. Siem Mars, Siem Bakker, Henk de Koning, Peter
Jorksveld, Theo Jonker, Ruud van Leerdam, Elly Boeschoten, allemaal Kolibriezeilers en
uiteraard een heel regiment open boten en kajuitzeilers. Henk de Koning was zo’n goede
en fanatieke zeiler die ging zelfs een keer achteruit zeilend als eerste over de finish. Na
het zien van de oude fotoboeken begin je pas na te denken hoe leuk het vroeger was op
de haven. Heel veel jeugd en elk weekend feest. Zo herinner ik mij nog de tijd dat Siem
van Wieringen achter de bar stond. Later hebben Joop en Marjan Manshanden dat jaren
gedaan. We gingen ook vaak met een aantal Kolibries samen op vakantie. Onze jongste
dochter was ruim een jaar toen ging ze mee, met een touw vast aan de mast, het
IJsselmeer over. We hopten van de ene haven naar de andere en voeren ook de
Randmeren over met een ”Walkie talkie” staande bij. Stel je eens voor; 2 volwassenen en
2 kinderen op een bootje van 5,60 meter lang! In elke haven kwam bij Chris de rollykit te
voorschijn want er was altijd wel wat te repareren of te verbeteren. Ik herinner me nog dat
Chris zijn vrouw een grote pan soep aan het bereiden was op de bodem van de boot.
Chris sprong van de wal op de boot! De rest laat zich raden. Na het gezamenlijke eten
wilde Peter Jorksveld de vuile vaat overgeven. Alles was gestapeld op de koekenpan,
Peter strekt zijn arm en alles kiepert in het water. Feest op de haven was er vaak en Peter
Jorksveld wilde na een paar biertjes wel even op de mondharmonica spelen. “Peter hoe
doe je dit nou”, was de geijkte vraag. “Gewoon: zuigen, zuigen, blazen, blazen”, was dan
het antwoord. Gerrit Snijders had een zwarte boxerachtige hond aan boord. Komt er
iemand het clubhuis in en vraagt aan Gerrit: “Heb jij zwarte stootwillen? “Nee”, zegt Gerrit.
“Nou dan mag je de hond wel binnenboord halen” was het antwoord. Op een mooie
zonnige zondag, alle boten op het water en het clubhuis leeg, komen er twee dames
binnen: “heeft u ijs?” “Ja hoor “zegt Joop. “Met slagroom?” was de vraag. “Ja hoor”
antwoordt Joop weer "en aardbeien?", "ook dat kan" zegt Joop. "Oke, doet u maar 2
coupes met ijs, aardbeien en slagroom". Joop ging naar de keuken, vult de coupes met ijs,
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holt de deur uit, gaat bij het Dijkmagazijn richting de coupure en verdwijnt achter de dijk in
de groentetuin van de buurman en plukt daar genoeg aardbeien voor de coupes. Holt
terug en brengt even later de ijsjes naar de beide dames. "Nou, u lijkt wel te hijgen" zegt
een van de vrouwen. Joop, nooit op zijn mondje gevallen zegt: "Ja, het is nogal zwaar
werk om zulke ijscoupes voor elkaar te krijgen".
Zo denk je nog wel eens na over voorbije tijden en vanzelfsprekend komen er dan namen
van leden voorbij die inmiddels niet meer onder ons zijn. Uit het verleden komen dan
namen naar boven als Piet Poldervaart, Siem van Wieringen, Wichert Veling, Karl Astrath,
Wil Wigbout en Joop Manshanden en anderen.
Ook over de tijd dat we nog in het clubhuis aan de overkant van de haven bivakkeerden
filosofeer ik nog wel eens. Hoe vaak tijdens een feestavond daar de polonaise werd
gelopen, door het raam naar buiten en door de voordeur er weer in.
Ook filosofeer ik over de tijd dat de Kolibrie plaats maakte voor een Compromis 720 en
weer later voor een Friendship 28. Op de Kolibrie gingen 2 kinderen mee, met de
Compromis nog 1 en met de Friendship 28 geen van de 2.
Afgelopen weekend heb ik nog eens de plaatsen bezocht waar we zo veel jaren geleden
nog gevaren hebben, zoals Weerribben, Kalenberger gracht, Blokzijl, Vollenhove en
Giethoorn. Genoeg herinneringen om over na te denken.
Beste leden, ik laat het hier bij maar ik ben er van overtuigd dat er nu bij jullie ook heel
veel herinneringen weer boven komen.
Gegroet,
Uw filosoof

Wedstrijdkalender 2019
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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