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Foto voorblad: Windkracht nul! Het waait hier in de kop van Noord-Holland altijd; maar
soms ook even niet. Ons aller Amstelmeer als een spiegel.....

Interview ??? ...

Inderdaad, u ziet het goed! Drie vraagtekens. Waarom?

Dat zal ik u vertellen. Misschien kunt u zich het vorige interview met Richard Elzinga nog
voor de geest halen? Nee?, dan nog even de vorige krant opzoeken en lezen. In de
slotvraag staat: Wie zou je nomineren voor het volgende interview. Zonder aarzeling
antwoordde Richard “Jos H.”
In verband met de privacy noem ik de kandidaat niet bij achternaam. Gebeurt bij
rechtbankverslagen ook niet. Nee, Jos, niets ten nadele van jou hoor! Ik heb er volledig
begrip voor dat jij – en Mischa – geen kans zagen om voor de deadline in verband met
drukke werkzaamheden een interview aan te leveren.
Wat nu? Er zijn een paar WVA-leden die zich nu zullen afvragen “je hebt mij toch ook een
keer benaderd ?”. Klopt. Eenmaal kon de kandidaat geen tijd voor mij vrij maken. Zijn
motorboot stond op dat moment op de kant in Den Helder en elke dag die je extra nodig
hebt om reparaties of onderhoud te doen staan kost extra geld. Ook hier had ik weer
volledig begrip voor.
Tijdens de werkdag, waarbij ik samen met een 6-tal leden de bramenstruiken op de dijk
heb gesnoeid - jeetje wat een klus is dat geweest! - had ik ook iemand benaderd die mij
al toestemming voor een interview had gegeven. Op dat moment heb ik niet aan Richard
zijn nominatie gedacht. Maar….Jan van W. je komt aan de beurt hoor!
Geen ledenlijst meer in de maart 2020-krant?
Inderdaad, geen ledenlijst meer in de krant. In het kader van Wet op de Privacy mogen
naw-gegevens niet meer openbaar gemaakt worden. Laat staan dat je er nog
telefoonnummers bij plaatst. Voorheen was het zo dat ik de ledenlijst hanteerde om
iemand – een zeiler of motorboot vaarder – uit te nodigen voor een interview. Nu zie ik in
de haven vele, voor mij onbekende, boten liggen. Voornamelijk stalen motorboten. Dus
ook leden van de vereniging. Dit opent voor mij een perspectief voor mogelijke volgende
interviews.
Sorry, maar deze keer dus geen interview.
Cees Dubbeld

Het volgende clubblad verschijnt half maart 2020. Uw bijdrage graag vóór 1 maart
inleveren bij de redactie.
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Van de voorzitter
Vandaag heb ik de tijd genomen om eens in de oude clubbladen in te kijken. En wat is het leuk om
in die oude clubbladen te lezen. De oudste is van 1980, bijna 40 jaar oud. De voorzitter Henk de
Koning schrijft met regelmaat een inleiding. De bestuursleden komen uit alle dorpen uit de
omgeving van Wieringen. De commissies waren ruim bemenst en dan zie je dat er toch veel
veranderd is.
Nu is de betrokkenheid niet minder groot, dat zien we op de werkdagen en als er een klus gedaan
moet worden melden zich vele vrijwilligers. Het verschil zit hem in het structurele karakter om de
continuïteit van onze club te waarborgen. Dit vergt nl regelmatig overleg om bestuur, en een vaste
groep vrijwilligers, bijeen te laten komen. En natuurlijk wordt er dan ook van je verwacht dat je
bereikbaar bent indien noodzakelijk.
In de oude clubbladen lees ik dat er gedurende het hele jaar iedere maand vergaderd werd. Dat is
nu minder, eens in de 6 weken en gedurende het zomerseizoen alleen op ad hoc basis. Gezellig is
het nog steeds.
In 2020 wordt er een Nederlands kampioenschap Valken georganiseerd op het Amstelmeer. In
samenwerking met de MWV en de WVA en de organisatie van de Valkenklasse. Het initiatief is
genomen door onze valkzeilers. Ook is er een commissie opgericht om de wedstrijden te leiden.
Theo Souren, Jan Bethbeder en Sjoerd van de Werf gaan de wedstijd leiden. De organisatie er om
heen is ook gewaarborgd. Op 4 juli 2020 is er een proefwedstrijd en een kennismaking met beide
verenigingen. De officiële wedstrijden zijn op 4.5.en 6 september, hou die datum dus vrij!
De Valken klasse is een actieve club die met zeer veel regelmaat wedstrijden organiseert.
Gemiddeld zijn er zo’n 30 à 35 valken te verwachten bij een dergelijk evenement. Er zijn vele
handen nodig om een dergelijk evenement te organiseren. Denk alleen maar de bemensing van de
bar, hijskraan en rescue boten. Wie wil helpen kan zich melden bij Siep van de Land, Peter
Verschoor en Daan Bakker van de MWV.
De commissie opleidingen is goed van start gegaan onder leiding van Jos Halsema. Er zijn diverse
verbeteringen besproken zoals het opbergen van zeilen en de verdere boot onderdelen. Dat
gebeurt voortaan in het Optimisten Hotel. Voor onze jeugdige zeilers scheelt dat een hoop geloop
en tijd. Ook komt er een barrière in de vorm van klapbare paaltjes om de ruimte voor het clubhuis
op deze dagen alleen te reserveren voor de jeugdige zeilers. Het komt met regelmaat voor dat
auto’s dwars door de optuigende leerlingen en begeleiders heen rijden. Natuurlijk is er rekening
gehouden met hulpvoertuigen zoals brandweer en ziekenauto. Tot op heden zoeken we nog
vrijwilligers om de rescue boten te bemensen. Het vaarbewijs is verplicht.
Ik doe, net als 40 jaar geleden, een oproep om ook in de winter met regelmaat te komen kijken
naar de boten die in het water blijven liggen. Winterklaar maken is even een klusje, maar het is
toch het behoud van je boot. Tap het water af, haal de gasflessen, accu en losse elektronica, zoals
navigatieapparatuur van boord. Al deze spullen kunnen wel tegen kou maar niet tegen vocht. Bij
een in- board- motor is het van belang om het koelsysteem te beveiligen tegen vorst. Vergeet tot
slot niet de oliestand te peilen en de diesel tank te vullen om condens te voorkomen. Zomaar wat
tips.
De komende winter geeft Pieter Bakker Scheepstechniek Andijk, een cursus motoronderhoud op
12 en 19 februari, Pieter is ook lid van de WVA. Kijk ook even in het clubblad voor de
winteractiviteiten.
Rest mij nu nog U allen fijne kerstdagen te wensen en een goed 2020.
We spreken elkaar vast tijdens de nieuwjaarborrel

Elbert Volkers
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In Memoriam, Henk ’t Hart

Op zondag 29 september overleed Henk ’t Hart op de
leeftijd van 63 jaar. Henk was sinds lange tijd lid van
onze vereniging, waar hij zijn visboot had liggen ter
hoogte van de waterkraan. Veel mensen kennen
Henk nog uit de tijd dat hij bij de jachtwerf van Gerrit
van Zoonen werkte. In die tijd heeft hij heel wat WVAboten in en uit het water gehesen. De laatste paar
jaar maakte Henk zich verdienstelijk voor de
vereniging door bij de Scharrenrace het visbakken te
verzorgen, daarbij geholpen door zijn vrouw Marian.
Wij wensen haar sterkte met het verwerken van het
verlies van deze markante persoon.

Verslag Algemene ledenvergadering van de
Watersportvereniging Amstelmeer, d.d. 29 oktober 2019
Opening
Voorzitter Elbert Volkers opent om 20.00 uur de vergadering.
Aanwezig: 40 stemgerechtigde leden.
Met kennisgeving afwezig: Leo Bijlsma, Gerard van Herk, Theo Souren, Gelt v.d.Veen.
Toekomst vereniging en haven
Elbert Volkers schetst de ontwikkelingen sinds de Ledenvergadering van april. Nadat
verhuizing van onze vereniging naar de plek van de Marine Watersport (“Scenario 2”) was
afgekeurd, kregen we eind mei van de Gemeente een “Uitgangspuntennota” waarin het
overgebleven “scenario 1” (combinatie van huur en koop op de eigen locatie) was
beschreven, inclusief bedragen die de gemeente zou vragen voor koop resp. pacht van
grond en water. Het bestuur, bijgestaan door een groepje wijze mannen (“Commissie
2020”) heeft de verschillende opties doorgerekend. De conclusie was dat koop van (delen
van) de haven een te dure aangelegenheid zou worden. Als de vereniging eigenaar wordt
van steigers en meerpalen draait zij in de toekomst namelijk óók op voor de vervanging.
We hebben getracht te achterhalen wat de Gemeente kwijt is aan onderhoud en
vervanging van de haven, maar hebben op die vraag geen goede antwoorden gekregen.
Vast staat wel dat de hele haven (dus ook het deel van de Marine Watersport, de
damwanden (incl. de wanden bij de Jachtwerf van der Kuijl) en het baggeren de
clubblad WVA
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Gemeente ongeveer €100.000,- per jaar kost. De drie gebruikers van de haven (WVA,
MWV en Jachtwerf van der Kuijl) worden geacht een zelfde soort overeenkomst te
tekenen. We weten inmiddels dat de MWV en de Jachtwerf ook niet overgaan tot koop op
basis van de voorgestelde prijzen.
Het bestuur stelt aan de leden voor:
- om het huurcontract te continueren voor een periode van 25 jaar;
- om mogelijk wél het recht van opstal van de grond onder clubhuis en kraan te verwerven
(geeft nl. zekerheid dat clubhuis en kraan het eigendom van de vereniging zijn en blijven);
-dat de Gemeente als verhuurder, verantwoordelijk blijft voor groot onderhoud aan
damwanden, kaden, palen en steigers, alsmede het uitbaggeren;
-dat de WVA het reguliere klein onderhoud blijft doen.
Peter Engel constateert terecht dat er dan dus eigenlijk niets verandert in vergelijking met
de huidige situatie. Wilke van Muiswinkel vraagt of de Gemeente de huurprijs dan niet fors
zou kunnen verhogen: Volgens Peter Oudhuis zou dat aanvechtbaar zijn, aangezien onze
huidige huurprijs nog recent (2017) is vastgesteld. Een plotse verhoging zou getuigen van
onbehoorlijk bestuur. Elbert vult aan dat de vereniging bij een geschil met de Gemeente
juridische ondersteuning kan krijgen vanuit het Watersportverbond.
De leden zijn positief over het voorstel om niet te kopen, maar pogingen te ondernemen
een langjarig huurcontract af te sluiten dat overeenkomt met het huidige, zowel in prijs als
in beschreven taakverdeling tussen Gemeente en WVA. Als het bestuur hierin slaagt, hoeft
zij daarvoor geen aparte ledenvergadering meer te beleggen. In alle andere gevallen
gebeurt dat wel.
Mededelingen van het bestuur
De commissies vertellen
Jos Halsema neemt na volgend jaar de leiding over de wedstrijdjeugd over van Eric
Goedel. Tevens is Jos per heden contactpersoon vanuit de (jeugd-) opleidingen naar het
bestuur. Jos blikt terug op afgelopen seizoen, dat heel wisselend is geweest qu deelname.
Jeugdzeilen 1 had drie cursisten, Jeugdzeilen 2 had vijf cursisten (waarvan er vier
doorgaan naar de wedstrijdtraining volgend jaar), en de wedstrijdgroep bestond uit negen
jeugdleden (volgend jaar zijn dat er zelfs twaalf!).
De jeugdploeg is op zoek naar versterking, o.a. van mensen die in het bezit zijn van het
Klein Vaarbewijs en in de funyaks de lessen willen begeleiden. Jos vertelt over de recuetraining die aan de instructeurs zal worden gegeven. Voorts zijn er afspraken gemaakt met
de Marine Watersportvereniging (in de persoon van Daan Bakker) om meer samen te
werken bij het opleiden van jeugd.
Tjeerdo Wieberdink wil de zeiljeugd van de WVA ook interesseren om mee te varen met
de Wieringer Aak. Sjaak Meskers stelt voor dat de Vereniging Wieringer Aak daartoe een
stukje in het clubblad schrijft.
Michiel Lok (commissaris Haven) deelt mee dat najaar 2020 gestart wordt met het
opknappen van de damwanden. Niet bekend is nog of het gaat om vervanging, dan wel of
er in het water een nieuwe damwand voor de oude wordt gezet.
Jaap Wognum (commissaris vloot) vertelt blij te zijn als problemen met één van onze
schepen worden gemeld. Voorbeeld daarvan was afgelopen jaar een probleem met de
koeling van een van onze funyak-motoren. Door vroege melding kon het probleem tijdig
worden verholpen, zonder verdere schade. Wico Stam vraagt of de Optimisten nog in
clubblad WVA

bladzijde 6 van 20

jaargang 42 nr 4

goede staat zijn. Er is volgens hem al een tijd niets meer aan de boten vernieuwd, terwijl
dat vroeger regelmatig gebeurde. Jaap vertelt dat het onderhoud van de optimisten prima
wordt verzorgd onder leiding van Ruud Beers, en dat de bootjes in goede staat verkeren.
Andere redenen waarom er recent niet veel is vervangen: de Optimisten worden
tegenwoordig overdekt gestald in het “Optimstenhotel” en er is maar één
verenigingsoptimist, waarmee wordt wedstrijd-gezeild. Hannie Meskers meldt dat een
aantal jaren terug nog alle zeiltjes zijn vernieuwd.
Nieuwe bestuursleden gezocht
Jaap Wognum is al geruime tijd bestuurslid en zal voorjaar 2020 aftreden als commissaris
vloot. Er melden zich tijdens vergadering twee heren, die gezamenlijk zijn taak willen
overnemen, te weten Frans van der Doe en Jan van Wieren. Elbert Volkers is blij met dit
aanbod en zal met beiden contact opnemen.
Voorts is er nog een vacature voor een commissaris wedstrijden. Elbert legt uit dat je in die
functie niet een opleiding voor official hoeft te hebben gevolgd, immers met Jan
Bethbeder, Theo Souren en Sjoerd van der Werf hebben we gediplomeerden in huis, die
ook bereid zijn de wedstrijden te leiden. De commissaris wedstrijden doet de coördinatie,
stelt de wedstrijdkalender samen en neemt deel aan de bestuursvergaderingen. De leden
wordt nogmaals gevraagd na te denken over het vervullen van deze functie.
Notulen ALV 2 april 2019
Behoudens één tekstuele opmerking (bij “wedstrijdprogramma” moet 2018 veranderd in
2019) worden de notulen goedgekeurd en de secretaris wordt bedankt.
Voorstel contributies en andere vergoedingen 2020
Penningmeester Caroline Verschoor licht toe dat bijna alle bedragen voor 2020 hetzelfde
zijn gehouden als in 2019. Ook is er geen indexatie toegepast. Alleen het tarief voor het
gebruik van elektra verandert: van €0,20 kWh in 2019 naar het kostendekkende bedrag
dat Nuon ons in 2020 in rekening gaat brengen. Kees van Silfhout en Peter Oudhuis
stellen vragen over het niet-indexeren. Caroline Verschoor en Elbert Volkers lichten toe dat
we nog steeds jaarlijks geld overhouden. Er zijn voldoende financiële middelen om in
lengte van jaren de haven te huren van de gemeente Hollands Kroon. Peter Engel
verwoordt de mening van de vergadering: houd de prijzen dan gelijk.
Voorstel begroting 2020
Caroline Verschoor toont de concept-begroting. Ook in 2020 zullen we weer licht in de plus
eindigen doordat het ledental en het aantal ligplaatshouders redelijk stabiel blijven. Sjaak
Meskers vraagt of de zonnepanelen op het dak van de Vereniging nog wat opleveren.
Caroline zegt dat dat in deze begroting niet is te zien en dat de opbrengst van de panelen
in het Financieel Jaaroverzicht 2020 zal worden opgenomen in het cluster “opbrengst
Haven”. Desgevraagd is zij uiteraard bereid om de opbrengst van de panelen er uit te
lichten en zichtbaar te maken.
In de begroting is de aanschaf van een AED opgenomen. Roeland Otto vertelt dat we van
de Gemeente inmiddels wel een AED-kast hebben gekregen. Caroline Verschoor vult aan
dat er echter geen AED aan ons beschikbaar wordt gesteld. Vandaar de voorgenomen
aanschaf door onszelf. Daan Bakker weet dat er bij de Marine Watersport Vereniging wel
een AED hangt, binnen in hun clubgebouw.
De vergadering stemt in met de begroting.
clubblad WVA
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Activiteiten winterseizoen
Elbert Volkers licht de activiteiten toe. Doorgaan van de cursus Klein Vaarbewijs hangt af
van het aantal deelnemers (minimum is 5). Twee punten zijn anders dan afgelopen jaren:
De vrijwilligersavond start dit jaar vroeger (om 19.00 uur). De cursus motoronderhoud zal
dit jaar voor het eerst gegeven worden door WVA-lid Pieter Bakker van Andijk
Scheepstechniek. De cursus zal gegeven worden op 1 of 2 woensdagavonden in februari
2020. Omdat het een pilot betreft, wordt de cursus gratis aan belangstellenden
aangeboden.
Rondvraag en sluiting
Jos Halsema wil voor de introductiedag van de jeugd samenwerken met de
sloeproeivereniging, die ook een introductiedag organiseert.
Daan Bakker feliciteert de WVA met het winnen van de Burg. Postbokaal. Volgend jaar wil
hij de race weer organiseren. Klein probleempje: de bokaal is zoek! Eventueel is een
andere naam voor dit evenement denkbaar (Amstelcup?)
Lammert de Haan deelt mee dat hij al 20 jaar havenmeester is en voor dat werk van het
Bestuur een etentje en een bos bloemen heeft aangeboden gekregen. De vergadering
applaudisseert voor Lammert.
Elbert Volkers bedankt Tiny van Silfhout voor haar ondersteuning op de dinsdagclubavonden. Echtgenoot Kees belooft plechtig de bos bloemen aan haar door te geven.
De voorzitter bedankt allen voor de aanwezigheid bij en inbreng tijdens deze ALV.
Vervolgens sluit hij de vergadering om 21.20 uur en worden de aanwezige leden
uitgenodigd om nog een drankje te drinken.

Mededelingen vanuit het bestuur
Verzoek om opgave actuele e-mailadres
Regelmatig krijgen de leden van onze vereniging een Nieuwsbrief toegestuurd met daarin
actuele informatie, die niet kan wachten tot het volgende clubblad verschijnt. Op die
Nieuwsbrief krijgen wij relatief veel foutmeldingen terug. In het ledenbestand hebben we
de e-mailadressen van de leden opgeslagen, maar vermoedelijk vergeten mensen bij een
nieuw e-mailadres dit door te geven aan de ledenadministratie van de WVA. Dus: ontvang
je niet regelmatig de Nieuwsbrief, of heb je recent je e-mailadres gewijzigd (of gaat dat
binnenkort gebeuren): geef je nieuwe adres door aan onze ledenadministrateur: Gerard
van Herk, tel: 0224-213720; e-mail: haven@wvamstelmeer.nl.

Cursus motoronderhoud (12 en 19 februari 2020)
Ben je je als watersporter (in het bezit van een motorjacht of zeilschip met inboard-motor)
voldoende bewust van de techniek aan boord? Kun je in nood noodzakelijke simpele
handelingen zelf uitvoeren, of in ieder geval benoemen waar het probleem zit? Heb je de
goede reserve-onderdelen aan boord? In de cursus Motoronderhoud (dieselmotoren!)
behandelt WVA-lid Pieter Bakker van Andijk Scheepstechniek alle bovengenoemde en
andere vragen.
clubblad WVA

bladzijde 8 van 20

jaargang 42 nr 4

De cursus wordt gegeven op twee woensdagavonden, van 19.30-20.00 uur, in ons
clubhuis:
-Op 12 februari behandelt Pieter op hoofdpunten de basistechniek van dieselmotoren,
het brandstofsysteem, het koelsysteem en het elektrisch systeem. Ook op deze meer
theoretische avond is er ruimte om vragen te stellen, en zal Pieter defecte onderdelen
meenemen, waardoor het belang van goed onderhoud extra wordt vergroot.
-Op 19 februari zal worden ingezoomd op goed dagelijks gebruik van de motor,
onderhoud en veiligheid, en het aan boord hebben van de juiste reserve-onderdelen.
De cursus wordt voor de eerste keer aangeboden, is (mede daarom) alleen bedoeld voor
WVA-leden en is gratis. Deelnemers krijgen bij aanvang een hand-out van de behandelde
Power-pointpresentatie, waarop zij naar believen aantekeningen kunnen maken. Zo heb je
later een handig naslagwerk aan boord.
Als je deze cursus wilt bijwonen, geef je dan vóór 1 februari op via de mail bij
Roeland Otto, secretariswva@gmail.com. Let op: vol =vol !

Gezocht: vrijwilligers met vaarbewijs
Wie de jeugd heeft de toekomst! De WVA maakt veel werk van het jeugdzeilen. Op dit
moment zijn er genoeg trainers, maar missen we mensen met een vaarbewijs, die de
begeleidende boten kunnen bemannen. Begeleiding is echt nodig om kwaliteit van de
lessen, maar ook de veiligheid van de jeugdleden te kunnen waarborgen. Jeugdzeilcoördinatoren Maartje Volkers en Jos Halsema zouden het fijn vinden een aantal
enthousiaste vrijwilligers bijkomt! Dus: geef je op via de mail:
opleidingen.WVA@gmail.com, of secretarisWVA@gmail.com.

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Nieuwjaarsreceptie op
zondag 5 januari 2020, van 15.00-17.00 uur in ons Clubhuis.
Onder het genot van heerlijke oliebollen proosten we dan weer
op elkaars gezondheid en een nieuw mooi vaarseizoen.
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Sloeproeien: 1e keer Den Helder - Texel

Wat moeten we nou toch in die zomerstop?? 2 maanden geen wedstrijd en het quotum van 5
wedstrijden in 2019 hadden we in mei al verhoogd naar 12. Nou dan gaan we gewoon naar
Oudeschild en terug. Secretaris Bart Been kwam met dit idee. Dit werd al gedaan door een aantal
gig roeiers met een heen en terug team. Dat konden wij beter dacht Bart. Dus hup zoals het met
alles gaat binnen de vereniging werd meteen zwaar geschut ingezet. Appgroep met groepje
personen verantwoordelijk voor het voorbereiden van de tocht, taken lijst en draaiboek! Dat
draaiboek stond zo vol, zeekaarten werden aangekocht. Want ja... wie weet moeten we wel ooit
aan het werk in het Marsdiep. Loodswezen werd ingeschakeld. Redding brigade, marine ,
brandweer zelf de luchtmacht moest komen helpen die dag! Want 1 ding was voor iedereen
duidelijk: windkracht 4bf en goede condities en veilig. Anders ging het niet door. Draaiboek werk
nog een paar keer aandachtig gelezen en aangepast. Toch nog even de maanstand mee nemen in
de start tijd. Perfect uitgedokterd door onze zeebonk Bart. Palaver gehouden woensdag voor de
tocht bij de ‘’Helderse Jonges’’ op fort Westoever. De stuurman, de roeiers, volgboten met crew.
Iedereen was er klaar voor. Nog even de sloep door de sluis varen met 7 man en de Peter de
stuurman. Die vond het ook maar wat prachtig door die buitenhaven.
En dan.... zondag 4 augustus. 07:30 ging de wekker. Gedoucht en dan die gordijnen open!! De
Rayban kon mee. Factor 50 opgedaan. Het was het mooiste weer wat we maar konden krijgen.
Bijna geen wind, 11 Knopen, zon en wolken. Havendienst gebeld voor het weer en alle lichten
konden op groen!
De volgboten gingen 08:00 te water. Peter Klik had er zin aan. De boten lagen er in en hup door de
sluis. Wachten naast de reddingsboten op de mannen die gaan roeien .
Wanneer de roeiers gezamenlijk aankomen worden ze als helden onthaald. Het vaste ritueel gaat
van start; iedere roeier bereidt zijn buffet van suikerrijke snacks, fruit, water en sportdrank en
controleert voor de laatste keer of het voetenbankje echt wel goed staat.
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De tocht die komt is tot in detail uitgedacht
maar toch blijft dit de eerste keer dat we het
proberen. Om 10:25 varen we uit, al snel
hebben we de haven verlaten en begint Den
Helder steeds kleiner te worden. Het tempo
zat er meteen goed in wat bleek aan de
snelheid waarmee we de boeien bereikten.
Met een bescheiden gejuich werd er zelfs een
zeiljacht ingehaald. Dat er veel tijd is gestopt
in de voorbereiding blijkt ook in de uitvoering.
De condities waren ideaal, zo ideaal zelfs dat
de gemiddelde snelheid over de 10,6km van
de heenweg hoger lag dan de topsnelheid in
een 100 meter sprint! Oudeschild werd in een
kleine 45 minuten bereikt, wat het team ruim
te tijd gaf voor een kop koffie tijdens het wachten op het keren van het tij.
Deze kering was een uur later ook meteen het
startschot voor de terugweg. De stroming was nog
niet sterk op gang gekomen waardoor het nu meer op
spierkracht aan zou komen. Gestaag roeiden ze zich
voorbij Texel waardoor ze na ongeveer een half uur
het Marsdiep mochten delen met de Teso, wat enkele
mooie foto’s heeft opgeleverd voor de albums.
Eenmaal aangekomen in de haven van Den Helder
mocht er nog niet gerust worden. De sloep moest
terug naar het binnenwater van Den Helder wat
betekend dat er nog een extra 2km op het programma
stond. Deze mentale klap werd echter snel
overwonnen door een bezoek van zeehond Bertus, de
vaste bewoner van de haven van Den Helder.
Aanmeren in de Koopvaarderssluis betekende een
moment van rust en daarmee ook het einde van onze tocht.
Robert Bak & Mats Blaauboer

29 maart 2020

Introductietraining Sloeproeien

Een sessie van ongeveer 45 minuten waarin je kennis kan maken met het
sloeproeien! Hierin geven we instructie over de basis techniek en de meest
gebruikte commando's. Deelname is gratis en dus een mooi moment om
kennis te maken met deze sport!
Meld je aan via Facebook:
https://www.facebook.com/events/546359612789235/
of Email: sloeproeiverenigingkvnh@gmail.com
Sloeproeivereniging Kop van Noord-Holland heeft onderdak bij Watersportvereniging
Amstelmeer. Zie voor verdere informatie:
www.sloeproeiennoordkop.nl/
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Zeilvakantie zomer 2019
Donderdag 25 juli was het eindelijk zover. Vakantie. We waren het al veel langer van plan
om de route Texel Delfzijl te varen. Deze zeilroute heeft het echte zeezeilers gevoel, ook al
in de voorbereiding. Samen de boot vaarklaar maken en boodschappen doen, motor na
kijken, marifoon testen en de juiste zeekaarten en de route in de GPS zetten maken de
zeilvakantie leuker. Job en ik zeilen al heel lang samen met regelmaat op zee. Zijn goed
op elkaar ingesteld en weten dat ook alles weer anders kan uitpakken dan je hebt
bedacht. We hadden alle zeegaten op de kaart en de stromen atlas bestudeerd. Op 25 juli
op weg naar de KMJC. Dat is altijd een tocht waarbij je kunt onthaasten.
Bij de KMJC is de ontvangst allerhartelijks. Een bekende havenmeester begroet met de
vraag, waar gaat het deze keer naar toe. Samen luisteren we voor de zoveelste keer naar
de weersverwachting en de kijken naar windrichting voor de volgende morgen. En of de
app van de KRNM nog werkt, rommelen nog wat aan de zeilen en ook moeten ook nog
water tanken. In de weken daarvoor had ik prachtige bootschoenen aangeschaft, maar
vind het heerlijk om op blote voeten te lopen. In mijn enthousiasme spring ik van boord rol
de slang uit en stoot op een vreselijke manier mijn kleine teen aan een uitstekende bout.
De top van mijn teen was er nog net niet af maar het zag er wel zo uit. Eerst maar in het
zoute water met mijn voet en de havenmeester en Job geroepen. Toen mijn teen
ingezwachteld was en ik in de kuip van
de boot zat was mijn vakantiegevoel
volledig verdwenen. Job probeerde mij
nog op te vrolijken met een gekoeld
pilsje. Helaas lukte dat niet.
Na een nacht beroerd te hebben
geslapen en de wekker ons om 06.00
uur wekte zijn we toch weggevaren.
Gelukkig had Job koffie gezet en
brood gemaakt en Ik zittend in de kuip
en Job aan het werk het Marsdiep op
richting Molengat. De wind was
zuidwest 4, stroom mee en langs de
Razende bol. Het geluid van de zee en
de branding deed mij even de pijn
vergeten. De sterke stroming in het
Molengat is geweldig en het zeilen is
hier dan ook echt genieten. Langzaam verdwijnt de Lange Jaap. We zeilen richting
kardinale boei van de Eierlandsche gronden. We zien ook de vuurtoren die waarschuwt
voor deze gronden. Vlieland komt na enkele uren langzaam inzicht. Ook hier de vuurtoren,
Vuurduin en in de verte de Brandaris. We spoelen de Vlietstroom voorbij voordat we er erg
in hebben. We moeten goed opletten; de golven bruisen om ons heen op de gronden van
Stortemelk. Job stuurt goed op de boeienlijn. Ik moet denken aan de middeleeuwse
ommelandvaarders die vanuit Terschelling en Vleiland richting de Sont zeilden. We gaan
naar Terschelling. Ik heb even contact met de havenmeester Liesbeth De Haan,
(Wieringer) vertel van mijn bepekte actieradius. We krijgen een centrale plaats. Bij het
invaren worden we al opgewacht en krijgen een plek toegewezen. We hoeven niet over 6
boten te klimmen. Job heeft weer kookbeurt en ik zit met mijn voet in een emmer water
met soda. Gelukkig lagen mijn werkschoenen nog op de boot en strompelend kan ik naar
het toilet. ( met een schuin oog kijk ik naar mijn nieuwe bootschoenen)
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We plannen de tocht naar Ameland. Helaas de wind draait naar Noord Oost en neemt in
kracht toe tot een dikke 5. We besluiten om een dag langer op Terschelling te blijven. We
zijn al gewaarschuwd voor stuwing vanuit het noorden. We huren fietsen en nemen onze
zwembroeken mee. Ondanks mijn teen toch gezwommen in zee en daar knap ik van op.
De wind blijft N.O en neemt in kracht toe. We verlengen ons verblijf op Terschelling. Voor
Job bekend terrein vanwege de zeevaartschool. 28 juli de wind blijft N.O kracht 5. We
vertrekken met bestemming Ameland. Voor de zekerheid, centrale meldpost Waddenzee,
kanaal 4 en voor eventuele begeleiding: Verkeerscentrale Brandaris ,kanaal 2. Voor dat
het water begint te lopen maken we eerst een
rondje bij de Engelschhoek. Er waren
zeehonden die lagen te zonnen en er dreef er
een op zijn rug voorbij. Kleine sterns waren aan
het vissen, zij lieten zich van een flinke hoogte
vallen in het water en gingen met een zilveren
visje omhoog. We waren al uren op de Noordzee
en de wind nam toe tot 6. We waren halverwege
en altijd nog de Brandaris in beeld. Om 16.00
uur hebben we besloten om terug te gaan. Er
waren meerdere reden om terug te gaan, het tij
keerde, en het zeegat van Ameland stond
bekend als een van de slechtste om bij harde
wind en tij tegen binnen te lopen. Daarbij is de
aanloopgeul smal en slingerend en er konden
grondzeeën ontstaan. Waar we uren over
gezeild hadden en zo’n 10 mijl uit de kust waren
zeilden we met 9 knopen terug. Job riep Vlieland
op of er nog plaats was, we waren welkom.
Tegen de avond liepen we de haven van
Vlieland binnen. Vanwege de harde wind en de
te verwachte regen lag de haven vol. Gelukkig
had de havenmeester nog een plek voor ons en
kregen de volgende morgen vroeg een box. Een indrukwekkende tocht hadden we achter
de rug. Met mijn voet buiten de kooi in slaap gevallen. Job ruimde de rommel op maakte
nog een wandeling over de haven. Ik heb hem niet meer horen binnen komen.
Mijn nieuwe bootschoenen kon ik aan. Zo licht als een veertje ging ik over de steiger.
Iedereen zag dat ik nieuwe bootschoenen had. De wind bleef N.O en krachtig. Eerst maar
fietsen gehuurd. Job had wederom kookbeurt en er werd voedsel ingeslagen want we
hadden een doel: Delfzijl. Tineke zou naar Groningen reizen, bij onze dochters een paar
dagen zijn en een vriendin opzoeken. Wij hadden tijd genoeg om op tijd in Groningen te
zijn. Job had een afspraak om de woensdag daarop op te stappen op een kotter in
IJmuiden. Bij goed weer wilde we zeilen naar het Westgat van Schiermonnikoog naar de
jachthaven aldaar. We bestudeerden de kaart, spannend water met smalle geulen en vele
banken die bij stormvloed en NO wind onder water kunnen staan. Als het weer zo bleef
hadden we voorgenomen dat we via het Westgat en Zoutkamperlaag naar Lauwersoog
zeilen. En dan naar Groningen. De Eemsmond moeten we dan maar een volgende
vakantie aanvaren. Ik had er over gedroomd. Job had de zeer brede Eems ( 7 kilometer )
al een paar keer gevaren. Vond dat spannend omreden dat er zeer veel zandbanken zijn.
De planning liep totaal anders. De wind bleef krachtig uit het N.O waaien en enorme
stortbuien deed onze koers veranderen. Tineke ging niet naar Groningen maar kwam naar
Vlieland en Job ging naar IJmuiden. Tineke en ik gingen naar Friesland. Eerst een paar
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dagen samen genieten van Vlieland. Zaterdag 3 augustus om 07.30 weggevaren. De wind
was west en de stroom mee. Langs de Richel, de Vliestroom en dan de Blauwe Slenk. We
zagen in de verte Harlingen al liggen. Eerst wilde we de zeilen strijken en naar de
Oosterhaven varen maar de wind veranderde, ging wat noordelijker en deed ons besluiten
om naar Kornwerderzand te varen en dan richting Workum. 16.30 uur meerden we af in de
binnenhaven achter de Sint Gertrudiskerk een prachtig gebouw uit 1480 en gebouwd met
Friese, uit klei gebakken, stenen. De kerk is een bezoek meer dan waard. Alleen al de
bouwstijlen die in de loop van de eeuwen te zien zijn is bijzonder, maar ook de bouw van
een sacristie( dat is een ruimte waar alles bewaard wordt om een kerkdienst te houden)
dat tevens dienst deed als Latijnse school. En er is een natuurvoedingswinkel. Je kunt
zien dat het enorm toeristisch is. Wandelaars, fietsers en heel veel boten. We besluiten om
verder te varen en de rust te zoeken. Op naar de Aldegeaster Brekken. Daar liggen
midden in de Brekken gele boeien waaraan je kunt afmeren. 3 dagen hebben we daar
heerlijk gelegen. Zwemmen, lezen en kijken naar de vogels. Het getjilp van de rietzangers,
en zwaluwen die scheren over de boot. De zwarte sterns en de dwergmeeuwen die aan
het vissen zijn. De enkele lepelaars die zo prachtig wit afsteken tegen het riet en het water,
en natuurlijk de Buizerd, de Bruine kiekendief die op jonge eenden jaagt. We hebben
haviken en de rode Wouw gezien. Maar ook genoten van de prachtige avonden. Na de
rust keren we terug naar de drukte via het Heegermeer naar de Zwarte Brekken en toen
naar Sneek. Ieder jaar bezoeken we de Sneekweek. Zeilers van de WVA zeilen mee. Altijd
weer een prachtig gezicht zo’n wedstrijd veld. Op naar Sneek, daar meren we af. Eerst
aan de Waldfeart. Er wordt zeer slecht weer verwacht op 10 augustus. We zoeken een
luwe afmeer plek. Een flinke stoot wind, ik kom op de buiskap terecht en val er doorheen,
en dat in de hozende regen. Toch kunnen we nog net door de brug. In verband met de
opkomende storm draaien de bruggen later op de dag niet meer. Het water in De Geau
stuwt 70 centimeter op. Wij meren af en zoeken een zeilmaker. Een nood reparatie heeft
geen zin volgens de zeer behulpzame meneer. Wel kregen we een los stuk zeildoek mee
en hebben zelf een noodreparatie uitgevoerd. Dat is tot half oktober blijven zitten. Op 22
augustus varen we naar Den Oever, zo maken we toch nog de Flora en Visserijdagen
mee. De 27e augustus meren we af in de Haukeshaven. Heerlijk om weer thuis te zijn.
Elbert Volkers
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Wist je dat…….
Dit al weer de laatste clubkrant van 2019 is
We – misschien – in 2020 hier mee verder gaan
Dit allemaal nog niet zo zeker is
We weer een mooi vaarseizoen achter de rug hebben
Ikzelf slechts op de motor een rondje Amstelmeer heb gevaren
De zeilen niet uit de hoezen zijn geweest
Dit natuurlijk allemaal een reden heeft
Er eindelijk volgend jaar weer een mooi zeilkampioenschap wordt gevaren
De Valkorganisatie heeft besloten in september het Amstelmeer te bezoeken
Wij verwachten dat er zeker 60 boten zullen komen
Dit een goed georganiseerd meerdaags evenement moet worden
Het erg leuk is om hier deel van uit te gaan maken
Wij daarom de leden nu al vragen om de vereniging hiermee te helpen
Er nog een tweetal heel mooie boten in de verkoop zijn
De motorboot van Libbe in prijs is verlaagd
De schouw van Fred tegen elk bespreekbaar bod wordt verkocht
Zoekt u, vriend, familie of buurman nog een leuke boot, geef dit dan door
De Najaarsvergadering heel goed bezocht is geworden
U een verslag hiervan in deze krant aantreft
De oliebollenbakkers al weer aan het oefenen zijn voor 5 januari 2020
De redactie u heel fijne feestdagen en een super goed 2020 toe wenst

AGENDA 2020
Dinsdag 5 mei:
Donderdag 21 mei:
4 july
Vrijdag 28 augustus:
4, 5 & 6 september
Zaterdag 5 september:
Zaterdag 19 september:
Zaterdag 26 september:
Dinsdag 15 september:
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Eérste Dinsdagavondwedstrijd
Pettemertonrace
proefwedstrijd Valkenklasse
24 uursrace
ONK Valkenklasse
Westwadtocht
Dorus Rijkers wedstrijd
Rondje Bol
Láátste Dinsdagavondwedstrijd
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Overpeinzingen van de WVA filosoof
Eigenlijk zit mijn hoofd de hele dag vol met goede plannen, ideeën, onderwerpen
voor dit geneuzel-artikel. Zo liggen er twee boten in de verkoop. Ik vraag me dan af
waarom iemand van zijn boot af wil want daar moet wel een goede reden voor zijn.
Wat is er mooier dan de hele zomer lekker kunnen varen, mooi plekje te zoeken om af
te meren, fietsen van boord en een rondje maken, dorpje verkennen, ijsje te halen of
je hengeltje uit te gooien, in de zon een goed boek te lezen, biertje, wijntje of frisje er
bij, in de herfst je boot uit het water halen, lekker er aan werken en in het voorjaar
weer te water te laten.
Soms ligt er een financiele reden aan ten grondslag, de jaarlijkse kosten worden te
hoog of je wilt bij voorbeeld een stukje aan je huis bouwen of geld vrij te maken voor
een nieuwe auto.. Leeftijd speelt ook heel vaak een belangrijke rol en soms heb je er
geen zin in om in weer en wind naar je bootje te gaan en kijken of hij of zij er nog
wel goed bij staat. Er wordt binnen het gezin overlegd; wel verkopen of niet
verkopen. Er wordt een advertentie geplaatst. Vaak via Marktplaats met de
mededeling dat tegen een knap bod de boot van eigenaar mag wisselen. Vervolgens
wordt er een fractie van de – toch al niet te hoge – vraagprijs geboden. Zullen we de
boot dan toch nog maar houden? Heb je niemand om mee te overleggen ga je
misschien eerder overstag om te verkopen. Ik ken iemand die in deze situatie zat.
Hier over zit ik wel eens te peinzen. De boot werd verkocht. De nieuwe eigenaar was
dolgelukkig en zei zelfs: “Ik ben blij dat ik de boot mocht kopen”. De boot werd
werkelijk aan de nieuwe eigenaar gegund. Zelfs een nieuwe volle gastank, extra
dieselolie, proviand, koffie en thee ,blikken soep en worstjes, broodjes en beleg, wijn
en bier en een fles bubbels werd meegeleverd. Dan heb ik het nog niet over het extra
schoonmaken, de matrastoppers, hoeslakens en dekbedovertrekken met bootmotief,
nieuwe ruitenwisser (wel zelf monteren), reservemateriaal en gereedschap enz. werd
meegeleverd. De oude eigenaar is zelfs
nog een heel stuk mee gevaren. Nadat hij
was afgestapt en de boot zag weg varen
kwamen er tranen in zijn ogen. Eenmaal
thuis ging de telefoon met de alarmerende
mededeling: “Hij Doet Het Niet Meer”.
Na telefonisch advies wat te doen was
het: “Hij Doe Het Weer”. De glimlach
kwam toen de nieuwe eigenaar appte dat
hij na een verder voorspoedige reis in
zijn thuishaven aan het Wolderwijd was
aangekomen. Hier zit ik dus wel eens over
te peinzen.
Gegroet, uw filosoof.
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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.
Elk bod is bespreekbaar !
Fred van der Steeg 0227 592042
Elka van der Steeg 06 22546355

Te koop aangeboden:
Driedubbel werkende opzet lierhandle nieuw!
Bronzen patrijspoort – sierobjectFlashlight drijvend met knipperverlichting nieuw
Kinderzwemvest
Automatisch zwemvest
Automatisch zwemvest met extra zouttablet
Kluisje nieuw!
2 mtr zware gegalvaniseerde ankerkettingvoorloop met
harpsluiting
Bijna nieuwe zeilhandschoenen
Flashlights breakeble, branden 12 uur noodverlichting in 3
kleuren
Nieuw opvouwbaar schepnet met uitschuifbare steel
Is er niets voor je bij? Ik heb nog meer, bv stag,
harpsluitingen, toggles enz.
Cees Dubbeld 06 22690897
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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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