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Sjoerd van der Werf

maart 2020
Hans Zijm

Voorjaar 2020. Een nieuw watersportseizoen staat voor de deur. Aan het eind van de
zomer is de herfst begonnen, nu in maart is de lente begonnen. Een herfst van oktober tot
en met februari. Winter is er niet geweest. Goed nieuws voor de portemonnee. Lager
energiegebruik, dus lagere stookkosten.
We beginnen met triest nieuws. In de afgelopen maanden zijn ons 2 trouwe leden
ontvallen. Op 7 januari overleed Leo Bijlsma en in de nacht van 28 op 29 februari overleed
Gerard van Herk. Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Op dinsdag 31 maart is de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Op deze vergadering
wordt het wel en wee van de vereniging besproken. Er zullen ook vacatures in het bestuur
ingevuld moeten worden. Al enkele jaren is de vacature van commissaris opleidingen
vacant. Sinds vorig jaar is er ook geen commissaris wedstrijden meer. Het is voor het goed
functioneren van het bestuur belangrijk dat er een compleet bestuur werkzaam is.
Informatie over de openstaande commissariaten is via het bestuur in te winnen. A.u.b.
maak het bestuur weer compleet en geef u voor één van de functies op bij het bestuur.
Zoals het er nu naar uitziet is er dit jaar geen wedstrijdprogramma. Er is dus ook geen
opening van het seizoen met de Koningsrace. Jammer, jammer, jammer. Een kale start
van het seizoen. ☹ Het kan allemaal goed komen. Er is een concept wedstrijdprogramma.
Deze kan alleen uitgevoerd worden als er een wedstrijdcommissaris opstaat. Info is
verkrijgbaar bij het bestuur.
Dit is een dik clubblad geworden. Na het voorwoord van de voorzitter staan in dit blad
deze keer 2 interviews. Eén met Jos Halsema en één met Jan van Wieren. Uiteraard de
uitnodiging voor de ALV van 31 maart met de jaarverslagen van de verschillende
commissies. Een oproep voor de jeugdzeillessen, de overpeinzingen van de WVA-filosoof.
Van Theo Souren is er een uitgebreid bericht over de organisatie van het Nederlands
kampioenschap in de Valkklasse.
Tot slot is er van de sloeproeivereniging een oproep voor een stuurman/stuurvrouw.
Kortom, er is weer genoeg te lezen. Veel plezier en tot ziens op de haven.
Sjoerd van der Werf

Het volgende clubblad verschijnt half juni 2020. Uw bijdrage graag vóór 1 juni inleveren bij
de redactie.
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IN MEMORIAM
Leo Bijlsma

Op 7 januari is Leo op 82 jarige leeftijd , dat gaat terug naar de jaren 80.
Leo kwam samen met Doedt en 3 kinderen Johan, Nienke, Emilia met motorboot “de
Oude Kaag “ bij de vereniging.
Vanaf die tijd hebben wij ze leren kennen en lagen samen aan de Postbootsteiger .
De vakanties werden doorgebracht bij de starttoren, die hij samen met andere leden heeft
gebouwd.
Na de motorboot kwam het Friese bloed naar boven en moest er gezeild worden, wat in
eerste instantie niet de keus was van Doedt.
De zeilboot “Markant” een fellowship werd veel op het Amstelmeer gebruikt en op vakantie
met de kinderen.
Na de Markant kwam er een zelfgebouwde zeilboot de “Minerva” die hij bij Klaas de Boer
in zijn schuur heeft gebouwd , Waar ook Klaas zijn eigen zeilboot bouwde. Samen kunnen
we veel, zeiden de mannen dan.
Leo heeft samen met Doedt veel voor de vereniging betekend.
Het clubblad, vele klussen, bejaarden tochten waarbij de ouderen van Wieringen een
gezellige vaartocht werd aangeboden.
Ook altijd aanwezig bij de zeildagen voor mensen met een beperking.
De Pinkstertochten niet te vergeten, en er kon ook altijd een beroep op Leo en Doedt
gedaan worden om te helpen bij grote evenementen op de haven.
Met de Minerva werden naast de vakantie reizen veel wedstrijden gevaren, waar hij altijd
bloedfanatiek was, de dinsdag avond wedstrijden, rondje Noord Holland, de wedstrijden
op het Marsdiep en natuurlijk de 24 uur van Medemblik met een vast team van
Amstelmeer zeilers .
Hij viel daar met zijn schip een flink aantal keren in de prijzen. Leo was een echte zeiler en
heeft samen met andere zeilers, boten overgezeild naar Nederland.
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Het zeilen op de Minerva hebben ze samen tot hoge leeftijd vol gehouden totdat Doedt
ziek werd en in April 2018 kwam te overlijden Daarna ging het met de gezondheid van Leo
steeds verder achteruit, volgens hem was het al zijn “reserve tijd”.
We hebben op 13 januari afscheid genomen van Leo en na de afscheidsdienst het glas
geheven met elkaar op het leven van Leo. Bij dit afscheid stond er een tafelvol met
gewonnen 24 uurs prijzen. Die moesten verdeeld worden volgens Leo onder zijn trouwe
bemanning.
Wico en Virginia Stam.

Gerard van Herk

Geheel onverwacht is in de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 februari ons
erelid Gerard van Herk overleden. Jarenlang was Gerard zeer betrokken bij
onze vereniging als zeiler, maar ook als ledenadministrateur en ondersteuner
bij de havenindeling. Wij zullen Gerard enorm missen en wensen zijn vrouw en
kinderen heel veel sterkte bij dit grote verlies.
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Van de Voorzitter
Overname Haukeshaven
Hoe nu verder…..
Op de najaars ledenvergadering spraken we met elkaar over de brief van de gemeente Hollands
Kroon (30 mei 2019). Daarin werden twee opties1 genoemd: 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 Marine Watersport.
De haalbaarheid van optie 2, getoetst door Interboat Marinas, bleek al snel niet realiseerbaar. De
twee verenigingen passen niet samen in de kom van de Marine Watersport Vereniging.
Dus vervolgens door naar optie 1: koop en huur door beide verenigingen op hun eigen locatie. De
basis voor deze transactie, o.a. grondaankoop en/of het recht van opstal door de verenigingen,
vloeide voort uit de Vastgoedbrief van de gemeente, samengevat in een lijst van 8 punten. Het
moet “marktcomform”. Ook werd de afspraak gemaakt dat de gemeente voortvarend aan de slag
zou gaan met de voorbereidingen voor het vervangen van de damwanden en afmeerpalen. De
ingangsdatum van de overeenkomst werd vastgesteld op 1 januari 2020 na de oplevering van de
werkzaamheden aan de kade en steigers. Zoals bekend is hiervan niets terecht gekomen.
Op 1 november 2019 hebben we het gemeentebestuur van Hollands Kroon een brief gestuurd met
een terugblik op de verkenning van de verschillende opties. We stelden in de brief dat de
combinatie Huur en Koop (met de eigen verantwoordelijkheid voor onderhoud en vervanging van
palen en steigers!) voor ons tegen de voorgestelde tarieven niet haalbaar is, en we vroegen om
alsnog de uit het zicht geraakte optie “huur” verder te verkennen (eventueel met verwerving van
het recht van opstal onder het clubgebouw en rondom de kraan).
Daarnaast hebben we gevraagd om inzicht in de tarieven, die destijds gehanteerd zijn bij de
overdracht van onderhoud en eigendom door Rijkswaterstaat aan de toenmalige Gemeente
Wieringen volgens de systematiek Broks-Nat. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de afkoop van
onderhoud. Dit is voor ons van belang om de huidige positie te bepalen. Er is door Rijkswaterstaat
een flinke som geld gestort aan de voormalige gemeente Wieringen om het toekomstige
onderhoud en beheer af te kopen. Het bevreemdt ons zeer dat wij nu als vereniging een
marktconforme prijs zouden moeten betalen. In de brief van 1 november stellen we ook dat de
eerder gemaakte afspraak van de verkenning van de optie huur besproken zou moeten worden.
Tot op heden hebben wij geen antwoord gekregen van het College van Hollands Kroon. Wel
kregen we een mail van de tussenpersoon eind december 2019 dat een gesprek over een
oplossing geen meerwaarde heeft als er sprake blijft van een versluierde subsidie (we betalen al
50 jaar huur……..). Op 7 februari 2020 werd ons in een mail meegedeeld dat privatisering met het
verschijnen van een nieuwe grondprijzenbrief een goede basis is voor een vervolggesprek. Koop
zou voor ons, althans volgens de bemiddelaar van de Gemeente, aantrekkelijk worden. De
voorstellen, gedaan in deze brief, bespreken we met jullie tijdens de voorjaars ledenvergadering.
Op 18 februari ’20 hebben we de Gemeente geantwoord dat we uiteraard best verder willen
praten, maar dat we eerst antwoord willen krijgen op onze in november gestelde vragen (wat kost

1

Overigens: In een eerder overleg met de Gemeente werd nog gesproken over een
langdurige overeenkomst voor de huur van de haven. Deze optie, die onze voorkeur had en heeft,
is voor de Gemeente kennelijk niet meer aan de orde………
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onderhoud van de haven, wat heeft de Gemeente destijds moeten betalen aan het Rijk, welke
bruidsschat werd meegegeven?). Dit moeten we allemaal weten om een goede afweging te
maken, die aan de leden voor te kunnen leggen. Ook trekken we nog steeds op met de Marine
Watersport Vereniging. Op 9 maart spreken de beide besturen elkaar om verdere afspraken te
maken.
Tenslotte, dank aan de adviserende leden van de commissie 20-20. We spreken elkaar op de ALV
van 31 maart!
Elbert Volkers
voorzitter

Mededelingen vanuit het bestuur
Ledenvergadering, d.d. 31 maart 2020
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene (voorjaars-)
ledenvergadering. Deze vindt plaats op dinsdag 31 maart 2020 in clubhuis “De
Aak” op de Haukes, aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
(Concept-)Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Mededelingen van het bestuur (o.a. over toekomst haven)
Notulen ALV 29 oktober 2019 (zie clubblad december 2019)
Jaarverslag 2018 (zie hierna in clubblad maart 2020)
Financieel verslag 2019
Verslag Kascontrolecommissie
Bestuurswisselingen
Jeugdzeilen 2020
Wedstrijden 2020
Rondvraag
Sluiting

Werkdag 18 april 2020
De voorjaarswerkdag vindt dit jaar plaats op 18 april. Er dient weer van alles
gedaan te worden om haven, gebouw en vloot klaar te maken voor het nieuwe
vaarseizoen. Vanaf 8.30 uur is iedereen weer welkom in het clubhuis, om
daarna vanaf 9.00 uur de handen uit de mouwen te steken. Er ligt weer een
intekenlijst klaar waarop de aanwezigen desgewenst kunnen aangeven dat zij
een (eerste?) vrijwilligersklus hebben verricht (i.v.m. restitutie € 50,- op
liggeld).
Koningsrace 27 april 2020
Ondanks het ontbreken van een commissaris wedstijden zal (met dank aan
Michiel Lok) in 2020 in ieder geval wel de Koningsrace worden gevaren
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(uiteraard op 27 april).
Deugdelijk afmeren in de haven
De laatste weken heeft het flink gestormd. Het kwam een paar keer voor dat
boten door de haven dreven of op het punt stonden dat te doen. Ook kwam
het voor dat een giek bij de boot van de buren naar binnen waaide. Wij hebben
gelukkig een bereidwillige havenmeester en ook diverse enthousiaste leden,
die vaak een rondje over de haven maken. Maar: het is ieders eigen
verantwoordelijkheid om zijn schip goed achter te laten, zeker als er harde
wind wordt verwacht! Het bestuur roept een ieder op om werk te maken van
het veilig achterlaten van de boot! Datzelfde geldt ook het vastzetten van
lijnen: de afgelopen periode kwamen er klachten binnen van omwonenden
over de herrie van vallen die tegen de masten van de zeilboten tikten. Dus
mensen: voorkom overlast én denk aan veiligheid.
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Jaarverslag 2019 van Watersportvereniging Amstelmeer
De samenstelling van het bestuur in 2019:
Voorzitter: Elbert Volkers
Secretaris/vice-voorzitter: Roeland Otto
Penningmeester: Caroline verschoor
Commissaris opleidingen: vacature
Commissaris Haven/opstallen: Michiel Lok
Commissaris Vloot: Jaap Wognum
Commissaris Wedstrijden: Sjoerd van der Werf (tot 2 april, daarna: vacature)
Per 31 december 2018 telde de vereniging 294 leden.
Per 31 december 2019 telde de vereniging leden 285 leden.
Ereleden: J.N. Kossen, H. De Koning, W. Stam en G. van Herk
In 2019 zijn vier clubbladen uitgebracht door de redactie. Het bestuur heeft daarnaast tien
Nieuwsbrieven uitgebracht.
Bestuursverslag
Het bestuur heeft in 2019 tien keer vergaderd en haar beleid gericht op de doelstellingen,
zoals vermeld in de Statuten. In 2019 zijn de Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) niet
meer gehouden op vrijdagavonden, maar op de dinsdagavond (clubavond), te weten op 2
april en 29 oktober. Op de ALV van 2 april is de Commissaris Wedstrijden afgetreden. Voor
de onderwerpen, die op de ALV van 29 oktober zijn besproken, wordt verwezen naar het
verslag dat gepubliceerd werd in het clubblad van december 2019. Het verslag van de ALV
van 2 april is abusievelijk niet in een clubblad gepubliceerd, maar uitgereikt op de ALV van
29 oktober.
Algemene zaken (van de voorzitter)
Het leuke van het besturen van de Watersport Vereniging Amstelmeer is (mits je een
beetje nieuwsgierig bent) dat je alle nieuwtjes over de haven en omgeving hoort. Alles
verandert tegenwoordig, ook bestuurslid zijn. De verantwoordelijkheden van de
bestuursleden zijn goed gespreid en er zijn inmiddels twee nieuwe bestuursleden zich aan
het inwerken om Jaap Wognum in deeltijd te gaan vervangen. Bij het begin van een
bestuursvergadering komen de havenmeester en de leiding van het jeugdzeilen in 15
minuten het bestuur op de hoogte stellen van lopende zaken, zij hoeven daardoor niet de
hele avond aan de WVA te besteden. We vergaderen in de wintermaanden bij de
bestuursleden thuis. Heel gezellig en je leert je collega’s weer op een andere manier
kennen. De vrouw van Jaap (Anja) bakt heerlijke appeltaart. De vergadering van maart
houden we weer in het clubhuis. De vele vrijwilligers die op de achtergrond werken mogen
we niet vergeten. De vrijwilligersavond is een manier om dankjewel te zeggen en elkaar te
spreken.
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We werken als WVA mee om het vaarroutenetwerk Amstelmeer/ IJsselmeer in de
Noordkop beter “bevaarbaar” te maken en we
dragen bij aan tal van verbeterpunten. Eind
2019 zijn vele eenvoudige aanpassingen
doorgevoerd. Ook zijn we betrokken bij de
plannen om het Amstelmeer aantrekkelijker te
maken. Zo komen er aanpassingen aan de
pieren van het Kitestrand. De pieren worden
ingekort en de einden goed zichtbaar gemaakt.
Er komt een trailerhelling bij de Ulkesluis. De
bedoeling was dat de slibway van de WVA
gebruikt kon worden maar dat is onmogelijk. Er
is een helling bij het Lutjestrand maar deze is
onhandig en te kort voor veel verschillende
gebruikers. Vanaf de nieuwe helling vaar je
straks ook makkelijk naar de Pishoek. Ook de
blauwalgproblematiek is besproken. Dit is de
grootste bedreiging voor de recreatieve functie
van het Amstelmeer. Als er niets gedaan wordt
aan de blauwalg verliest het meer
de officiële titel van zwemwater. Het
is onmogelijk om het gehele
Amstelmeer blauwalgvrij te maken,
vandaar dat er gekozen is voor een
zwembassin aan de buitenkant van
het Lutjestrand. Aan de buitenkant
kunnen straks ook boten afmeren.
Het reserveren van snel varen in
een gemarkeerde baan is van tafel.
Ook tegen het maken van eilanden
hebben we bezwaar gemaakt. Er
komt nog een bijeenkomst om het
definitieve ontwerp vast te stellen.
Jaarverslag Penningmeester
De vereniging blijft redelijk stabiel in het ledenaantal. We hebben de Sloeproeivereniging
Kop van Noord Holland binnen onze vereniging verwelkomd.
Het boekjaar 2019 hebben we weer met een mooi positief resultaat afgesloten.
Ondanks het ontbreken van een commissaris Wedstrijden en een commissaris
Opleidingen zijn er door de vrijwilligers wedstrijden georganiseerd en opleidingen
gegeven. De baten op beide posten waren hoger dan de kosten.
Tijdens de ALV 2018 was er goedkeuring verleend voor de aanschaf van nieuwe
zonneschermen aan het clubhuis. Deze zijn in 2019 geïnstalleerd.
We hebben een AED-apparaat gekocht, dat begin april 2020 geplaatst zal worden tegen
de muur van het clubgebouw. De begrote steigerbekleding is niet aangeschaft wegens de
onzekerheid met betrekking tot de huurovereenkomst.
Helaas zijn we ook genoodzaakt geweest om vier leden, waarvan drie ligplaatshouders, te
royeren. Ondanks diverse herinneringen hebben deze leden niet voldaan aan de financiële
verplichtingen die verbonden zijn aan het lidmaatschap c.q. het gebruik maken van een
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ligplaats bij onze vereniging.
Jaarverslag Commissaris Vloot
Weer een gezellig verenigingsjaar, waarin verder, zoals iedereen inmiddels weet, er
ontzettend veel gesproken is over een evt. overname van de haven. Hierover bestaat nog
steeds geen duidelijkheid. Mijn werkzaamheden wat betreft onderhoud vloot zijn naar mijn
mening zonder problemen verlopen Dit vooral ook omdat meerdere leden ieder een stukje
werk op zich nemen, en er een goed onderling contact is zodat waar nodig actie wordt
ondernomen.
Mijn periode als commissaris vloot zit er op , mits toestemming van de leden op de
komende ALV draag ik deze post over aan Jan van Wieren en Frans van der Doe, ik zie in
hen twee enthousiaste opvolgers die naar mijn mening de juist mensen zijn voor deze
taak. Ik wens ze dan ook een plezierige tijd toe en blijf waar nodig natuurlijk bereikbaar.
Jaarverslag Commissaris Haven
Geen bijzonderheden.
Jaarverslag Commissaris Wedstrijden
Op 28 april werd het seizoen geopend met de Koningsrace. In dezelfde maand startte het
zeilen op de dinsdagavond. Dit was dinsdag 30 april. Vanaf deze datum is er wekelijks op
de dinsdagavond gezeild. De laatst dinsdagavond was 17 september.
In de maand juni telden alle dinsdagavondwedstrijden mee voor het clubkampioenschap.
Op zondag 9 juni waren er jeugdwedstrijden voor de Combi Zuiderzee. Enkele jeugdleden
van de WVA zijn dit jaar ook actief geweest met de Sneekweek.
Dinsdagavond 18 juni werd de 4 havenwedstrijd gevaren. Ook deze wedstrijd telde mee
voor het clubkampioenschap.
In het weekend van 22 en 23 juni was het sloepzeilen voor verenigingen, waarbij twee
teams van de WVA meededen.
Zondag 7 juli was de scharrenrace, waarbij na afloop heerlijke schar verkrijgbaar was.
Na de zomerstop (i.v.m. de vakanties) werd het seizoen in september voortgezet met, na
een aantal jaren ontbroken te hebben, de Centaurwedstrijden tussen de WVA en de MWV.
Het seizoen werd afgesloten met de Palingrace.
Nabericht:
Voor het komende seizoen was er een wedstrijdkalender opgesteld. Deze is niet
gepubliceerd omdat er op dit moment geen wedstrijdcommissaris is. Het zou jammer voor
de vereniging zijn, als de wedstrijdserie van 2019 de laatste serie in de geschiedenis van
de vereniging zou zijn. Daarom wederom de oproep aan de leden om de vacature van
wedstrijdcommissaris in te vullen.
Jaarverslag Opleidingen
JZ 1 en JZ 2 : De eerste kennismaking voor Jeugdzeilen 1 was in mei met een Optimist in
zwembad Den Krieck in Breezand, waarbij de cursisten in een vertrouwde omgeving
ervaren hoe het omslaan met een Optimist is. De daarop volgende praktijklessen van
zowel Jeugdzeilen 1 met 3 cursisten als bij Jeugdzeilen 2 met 6 cursisten zijn prima
verlopen. B ij JZ 1 zijn uiteindelijk 2 cursisten geslaagd en bij JZ 2 zijn alle cursisten
geslaagd.
Het is dan ook zeer fijn om te vermelden dat de enthousiaste jeugdzeilers doorgaan in het
volgende seizoen van 2020 zodat er 2 cursisten naar JZ 2 gaan en 5 cursisten van JZ 2
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naar JZ TR (=Jeugdzeiltrainingen) gaan en dit geeft ook aan dat onze trainers het goed
doen. Van JZ 2 zijn er al 2 cursisten doorgestroomd na het behalen van hun diploma naar
Jeugzeiltrainingen om daar alvast hun eerste lessen te verkrijgen aangezien JZTR langer
doorgaat tijdens het seizoen.
JZTR: Tijdens dit seizoen 9 cursisten met wel verschil in niveau maar dit wordt goed
opgevangen door het team. Een aantal jeugdzeilers heeft deelgenomen aan de Combi
Zuiderzee wedstrijden met wederom goede resultaten voor de WVA, en aan andere
zeilwedstrijden.
De terugkomdag voor alle jeugdzeilers na de zomervakantie was geslaagd en had een
prima opkomst. De dag werd gezellig afgesloten met een Captains Dinner. Aan het eind
van het seizoen zijn de jeugdtrainers en begeleiders bijeen geweest om te evalueren en
alvast voor te bereiden op het nieuwe seizoen.
Klein Vaarbewijs 1 en 2 cursussen: 8 Januari t/m 19 februari is gestart met 10 cursisten
voor KVB 2 en op 5 november t/m 17 december heeft KVB 1 met 7 cursisten plaats
gevonden. Dit is voor de cursusleider een prachtige opkomst waarbij hij zijn kennis tijdens
de totaal 14 lessen met veel enthousiasme heeft kunnen overdragen. Tevens is er in
december nog een Meteo-avond voor de cursisten van KVB 1 en 2 en andere
belangstellenden uit de WVA geweest.
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Nieuwjaarsbijeenkomst
In het laatste clubblad van 2019 werd een oproep gedaan om toch vooral op de
Nieuwjaarbijeenkomst op 5 januari 2020 in het clubhuis De Aak op de haven te komen.
Hier werd door vele leden gehoor aan gegeven. Niet in de eerste plaats vanwege de –
zoals gewoonlijk – overheerlijke oliebollen en krentenbollen, ook deze keer met passie
gebakken door Cees van Silfhout en Ruud Bekema, maar ook om met de
medewatersporters weer even bij te praten over het afgelopen vaarseizoen en natuurlijk
over het komende seizoen.

Onze voorzitter, Elbert Volkers, luidde de bel en deed een woordje. Hoe het in het
afgelopen jaar was gegaan, wat de plannen zijn en wanneer deze mogelijk worden
uitgevoerd. Tevens wenste hij ons allen een voortreffelijk en zonnig vaarseizoen toe.
Vele boten staan nu nog op de wal of in de stalling. Helaas nodigt het weer op het moment
van dit schrijven niet uit om veel aan het schip te werken.
Maar…..ik heb er alle vertrouwen in dat het een grandioze zomer wordt !

Cursus motoronderhoud door Pieter Bakker
Op de afgelopen twee woensdagavonden
12 en 19 februari zijn een twaalftal leden
op de motorencursus die Pieter Bakker
had samengesteld bijgepraat over het
onderhoud en de bijzonderheden van hun
scheepsmotor. Via de beamer – op
vakkundige wijze bediend door Roeland
Otto – legde Pieter de basistechniek van
dieselmotoren, het brandstofsysteem,
koelsysteem en elektrisch systeem uit.
Ook de keerkoppeling en de saildrive
kwamen aan bod. Van de cursisten
hadden de meesten wel een dieselmotor,
wat varieerde van een 2,-3,-tot wel 6
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cylinder omgebouwde truckmotor. Pieter, die een jachttechniekbedrijf in Andijk heeft, wist
de cursisten haarfijn uit te leggen hoe een dieselmotor met inlaat- compressie - arbeidsen uitlaatslag werkt. Hoe het vermogen te regelen is, kleppenmechanisme werkt en de
kleppen gesteld moeten worden en verstuivers getest. Ook werd er op gewezen hoe
belangrijk het is om ervoor te zorgen dat de filters goed werken en het water hierin wordt
afgescheiden. Wat het verschil is tussen directe en indirecte inspuiting en hoe de
regulateur van een dieselmotor werkt. We staan er misschien niet altijd bij stil, maar hoe
belangrijk is het koelsysteem van een bootmotor! Wist je dat? Het verschil tussen directe
en indirecte koeling? Bij indirecte koeling wordt de motor gekoeld door buitenwater in de
warmtewisselaar. De warmtewisselaar van een bootmotor is een pijpenbundel, zoals een
radiateur dat is voor een automotor. Verder legde Pieter de geheimen uit van een
dynamo, de startmotor en de accu. Zorg er dus voor in geval van pech dat je altijd
reservedelen mee hebt zoals een dynamoriem, en gedestilleerd water voor de accu, als
die bijgevuld kan worden. En vergeet niet om de juiste smeltzekeringen mee te hebben.
De eerste avond werd afgesloten met het onthullen van de geheimen die een
keerkoppeling en saildrive in zich hebben. Wico zaagde zelfs een stuk uit de bodem van
zijn schip! Vraag hem er maar eens naar waarom! De tweede avond op 19 februari,
iedereen was er uiteraard weer, werd ingegaan op de scheepsmotor in het dagelijks
gebruik. Controleer voor het wegvaren eerst altijd het koelsysteem, motoroliepeil, is de
dynamoriem op spanning, accu nog vol?.

Branden er geen lampjes die niet mogen branden.
Controleer tijdens het varen of de motortemperatuur juist is en de motor geen vreemde
geluiden maakt. Pieter ging ook uitgebreid in op het onderhoud en de veiligheid die je in
acht moet nemen. Zet bij onderhoud plegen altijd eerst de hoofdschakelaar uit. Een flinke
elektrische schok heb je anders zo te pakken. Gebruik de juiste olie en de juiste filters bij
het vervangen ervan. Winterklaar maken heeft uiteraard niet veel geheimen meer, maar
Pieter kon nog heel wat goeie tips geven, haal de accu uit de boot zorg dat de afsluiters
niet kunnen bevriezen en zorg dat de brandstoftank gevuld is – of juist helemaal leeg – en
let op kalkafzetting in de koelkanalen, geef de anodes de juiste zorg of vernieuw ze. Aan
het einde van de avond kwamen er nog veel vragen, het teken dat er goed was geluisterd
en gediscussieerd. Pieter en Roeland bedankt voor de goed verzorgde avonden!
Cees Dubbeld
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Nederlands Kampioenschap Valken 2020 op het Amstelmeer
De WVA gaat het Nederlands Kampioenschap Valken 2020 organiseren van 3 t/m 6 september
2020.
Het is alweer een paar jaar geleden dat de WVA een Kampioenschap op het Amstelmeer heeft
georganiseerd en we hadden de laatste jaren het gevoel gekregen dat het ook niet meer zou
gebeuren. Dat gevoel komt onder andere door dat de vereniging aan het vergrijzen is ; een
fenomeen dat niet alleen de WVA parten speelt. Het bestuur heeft moeite om alle vacante
bestuursfuncties gevuld te krijgen zoals nu een wedstrijdcommissaris en een Commissaris
opleidingen . IK hoop dat iedereen beseft dat het voortbestaan van een vereniging afhangt van
een voltallig bestuur en daarbij niet te vergeten ontplooien van activiteiten.

Door een lobby van een aantal leden in bezit van een Valk en daarmee ook frequent aan de Valk
evenementen deelnemen heeft het bestuur van de Valk klasse organisatie aan de WVA gevraagd
om het NK Valken 2020 te organiseren op het Amstelmeer.
Gelukkig heeft het bestuur ondanks het feit dat er geen wedstrijdcommissaris is positief
gereageerd op dit verzoek en zijn we na enig overleg bezig met de voorbereiding.
Samen met Jan Bethbeder en Sjoerd v.d. Werf heb ik mij beschikbaar gesteld voor de regeling van
dit Kampioenschap. Wij hebben intussen met de bestuurders van de VKO ( Valk Klasse
Organisatie) hun wensen vernomen t.a.v. de wedstrijdregeling en zij gaan zelf nog het een en
ander uitwerken t.a.v. het sociale programma.
Het wedstrijd comité heeft intussen al de zogenaamde Aankondiging opgesteld die de zeilers
moet overhalen om aan dit kampioenschap deel te nemen.
De Wedstrijdbepalingen die de regels bevatten waar de zeilers en Comité zich strak aan moeten
houden tijdens de wedstrijden worden hierna opgesteld en moeten worden goedgekeurd door het
Koninklijk Watersport Verbond.
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Onder de auspiciën van deze instantie wordt dit kampioenschap geregeld vandaar dat een
Kampioenschap alleen door een aangesloten vereniging mag worden georganiseerd en de leiding
moet liggen bij een Nationaal erkend wedstrijdleider. En in alle bescheidenheid, dat ben ik.
In het eerste overleg waar ik fysiek niet bij
was maar met Whatsapp werd
gecommuniceerd is de datum vastgesteld en
zijn we begonnen met de voorbereiding.
Jan Bethbeder doet het office werk en ik ben
aan het ronselen van medewerkers
begonnen .
Daar heb ik al heel wat leden voor
beschikbaar gevonden maar heb voor op het
water nog een 4 tal personen nodig maar
aan de wal kan er ook nog wel een 3 tal bij.
Enige ervaring met wedstrijdzeilen t.a.v. de
medewerkers op het water strekt tot
aanbeveling de medewerkers aan de wal
zijn gewoon handige alleskunners van harte
welkom.
Hun arbeidspakket is dan ook zeer
gevarieerd.
Op 11 juli is een try-out voor het evenement
en daarvoor worden zeker de medewerkers
op het water bij verwacht.
Er zullen niet zoveel Valken bij aanwezig zijn als bij het officiële NK en daarom ga ik de MWVzeilers vragen of zij misschien zin hebben om als centaur of open klasse mee te zeilen op die dag.
Daarbij denk ik aan een 3 tal korte wedstrijden ( ca ½ u) achter elkaar, dus geen pauze.
De Try-out heeft tot doel de Valken het water te laten verkennen en het wedstrijd comité op het
water te oefenen in:
- Snel een baan uitleggen
- Snel Baan wijzigen en aangeven aan de deelnemers
- Startlijn uitleggen
- Startlijn controle
- Doorkomst controle
- Windcheck door boeienboten
- VHF communicatie
- Rescue plan
- Finishlijn uitleggen en finish registratie
Kortom wij zijn ff bezig.
Tot slot; het is mijn bedoeling om op diverse posten op het water onze zeiljeugd erbij te plaatsen
om op die manier ervaring op te doen.
Laten we er samen een mooi evenement van maken
Voor meer informatie ben ik bereikbaar op
Mob 0615256257
tljsouren@quicknet.nl
NB foto's "geleend" van www.facebook.com/Valkenklasse
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Leren zeilen op het Amstelmeer
Het nieuwe vaarseizoen nadert al met rasse schreden en velen zijn druk bezig met de
voorbereidingen. De Watersportvereniging Amstelmeer afdeling opleidingen heeft de
eerste gesprekken voor het lesseizoen er opzitten. De opleiders, allen CWO,
gecertificeerd staan klaar om in het voorjaar weer zeilles te gaan geven. CWO staat voor
Commissie Watersport Opleidingen en dat is een vereiste van het Watersportverbond om
te mogen lesgeven. Dit kwaliteitslabel staat onder controle van het Watersportverbond. De
instructeurs worden volgens de nieuwste richtlijnen bijgepraat waarbij veiligheid voorop
staat.

De jeugdzeillessen worden geven door enthousiaste jonge vrouwen en mannen.
Deelnemers kunnen zich opgeven via de website van de Watersportvereniging
Amstelmeer. De eerste les wordt gegeven in het zwembad Den Krieck te Breezand. Bij
het omslaan wordt je geleerd om je boot weer recht te krijgen en er in te klimmen, in warm
water kun je beter oefenen dan in het voorjaar in het Amstelmeer. Daarnaast wordt er
aandacht gegeven aan de theoriekant van het zeilen en je leert een aantal knopen om je
boot goed vast te leggen.
We zeilen in de Optimisten van de vereniging. Een open jeugdzeilboot die goed zeilt. Er
zijn meerdere trainers aanwezig waarbij onze Rescue boten een belangrijke rol spelen als
we het Amstelmeer op gaan. Natuurlijk gaat er een informatieochtend aan vooraf om
zaken af te stemmen met de kinderen en ouders. De lessen starten in het voorjaar en
worden voor de grote schoolvakantie afgesloten. Daarnaast is er nog een terugkomdag
zodra de scholen weer begonnen zijn.
We hebben maar 10 boten en dat betekend ook 10 leerlingen. Wil je leren zeilen schrijf je
dan in via de Website: www.watersportverenigingamstelmeer.nl
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INTERVIEW (1)
Richard Elzinga heeft mij aangedragen voor het interview in het clubblad. Door de late
kennisgeving kon dit interview helaas niet geplaatst worden in de vorige editie. Om
herhaling voor te zijn, nu zelf maar achter de pc gekropen om mijzelf voor te stellen.
Wie is Jos Halsema
In 1971 ben ik geboren in de Wieringermeer
(Slootdorp), waar ik woonde aan de Brink met
een bekende vaarroute van het Amstelmeer
richting Middenmeer direct grenzend aan onze
achtertuin. Van jongs af aan was ik altijd aan de
waterkant te vinden. Vissend, zwemmend,
schaatsend, met een roeibootje en later met
een motorbootje. Na de basisschool ging ik
naar de LTS in Schagen, waar ik de opleiding
Constructiebankwerker/ lasser heb gevolgd. In
de tijden van strenge winters ging ik schaatsend
vanaf huis richting school.
In 1999 werd ik vader van Menno, in 2003 van
Tygo en in 2005 van Sil. Sinds 2004 ben ik
getrouwd met Micha en wonen we in Den
Helder.
Mijn werkzame leven
Na de LTS zou ik gaan leren/werken bij Luyt, maar in verband met de dienstplicht moest ik
deze stage-/werkplek opzeggen. Niet wetende dat, vlak voor ik opkwam, de dienstplicht
zou komen te vervallen. Helaas was nu mijn plek bij Luyt vergeven en vond ik een baan
bij Necap. Daar bouwde ik mee aan droogwanden. Na ongeveer 9 jaar werken bij Necap,
kreeg ik een baan bij Tegon Timmerfabriek, bij de voor de vereniging welbekende Gerard
Schalkwijk. Daar heb ik met veel plezier 10 jaar gewerkt in de werkplaats. Na een uitstap
naar Batavia (Oudesluis), ben ik in 2009 gaan werken voor Helder Vastgoed
Schilderwerken te Den Helder. Eerst in de functie van timmerman, waarin ik
reparatiewerkzaamheden uitvoerende aan het buitenhoutwerk van onder andere de
woningen van Woningstichting Den Helder. Sinds september 2018 werk ik nu op kantoor
als werkvoorbereider.
Hoe is jouw liefhebberij voor het zeilen ontstaan?
Oei, ik denk dat ik dan heel lang terug moet gaan. Als kleine
jongen van 5 à 6 jaar ben ik een aantal keren met de familie
De Koning een weekend meegeweest op hun Kolibri. We
overnachtten dan bij het Oostpunt of bij de starttoren. Als
jongen van 13 jaar kocht ik een surfplank om te gaan surfen
op het Lutjesstrand. Na ongeveer 10 keer kwam ik erachter
dat dit toch echt niet mijn ding was en heb toen de surfplank
ingeruild voor een Vaurien. Deze heb ik ongeveer een jaar
gehad.
Vanaf mijn 20e raakte ik helemaal verknocht aan het zeilen,
toen René Klok mij op de dinsdagavonden meenam op de
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Kolibri van zijn moeder. Omdat we nog sportiever wilden gaan zeilen hebben we samen
een 470 gekocht, waar we een heel aantal jaren in hebben gevaren en waarmee we aan
een heel aantal wedstrijden hebben meegedaan. Dankzij René heb ik de liefde voor het
zeilen leren kennen en dat is nog altijd zo.
Na de 470 heb ik nog gevaren in een Venus 22 en
Dehler Delanta 80. Na de geboorte van Tygo heb ik
deze verkocht, omdat er teveel aan gedaan moest
worden en met kleine kinderen er te weinig tijd zou zijn
voor de hobby. Ongeveer anderhalf jaar later heeft
Micha mij gesmeekt alsjeblieft weer een boot te kopen
en het water op te gaan. Deze “Waterman” moet het
water op.
Nu ben ik in het bezit van een Hunter Sonata, genaamd
“Spetter”. Hierop zeil ik de dinsdagavondrondjes met
mijn maatjes Jan Boersma en Eric Brinksma. Met hun
heb ik eveneens twee keer de 24-uurs gevaren en hij zit
eigenlijk ook wel weer in de planning. Tygo en Sil varen
ook wel mee op de Spetter, maar zeilen liever in hun
eigen Laser 4.7. De appel valt bij de jongens niet ver
van de boom.
Heb je nog andere hobby’s?
Of het werkelijk een andere hobby te noemen is. Eerlijk gezegd niet. Maar Tygo en Sil
zijn net als ik dol op de watersport. Zij zeilen op de donderdagavond in hun Laser 4.7 bij
de jeugdzeiltraining, gegeven door Eric Goedel. Wanneer ik kan ga ik graag met ze mee
het water op in één van de begeleidingsboten. Ook ga ik met de kinderen van de JZT
mee naar de Combi Zuiderzee wedstrijden
in Hoorn en Enkhuizen en help bij de
wedstrijden hier op het Amstelmeer. Drie
jaar terug heeft Tygo voor het eerst
meegedaan met de Sneekweek en heeft
afgelopen zomer meegezeild, net als Joeri
Boersma. Ik was op de wedstrijddagen dan
ook als begeleiding op het water te vinden
samen met Jan Boersma.
Omdat het bloed daar kruipt waar het niet
gaan kan, ben ik afgelopen winter een
opleiding begonnen via het Waterverbond
om de kinderen beter te kunnen gaan
begeleiden en om lessen te kunnen gaan
verzorgen. Omdat de commissie
Opleidingen nog een plek vrij had, ben ik
afgelopen winter in deze functie gestapt.
Eerst samen met Maartje, maar nu met Jan
Boersma.
Naast al het watersporten ben ik vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Krabbetukkers te
Den Helder. Tijdens de week voor het carnavalsweekend help ik mee om Sporthal
Quelderduyn om te bouwen tot feestpaleis Bastion Pierre. De grote sporthal wordt op dat
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moment omgebouwd naar vijf feestzalen. Gedurende het grote feest ben ik te vinden in
het Poethuis (de muntenkassa).
Ben je een zomer- of een wintermens?
Ik ben zeker een zomermens. Wanneer het gedurende de winter ook maar enigszins weer
warmer wordt en het zonnetje begint te branden, dan begint het bloed te borrelen en wil ik
mijn zo snel mogelijk te water hebben liggen.
Is er nog iets wat je nog kwijt wilt en wat ik niet heb gevraagd?
Inmiddels ben ik al ongeveer 30 jaar lid van onze vereniging. In die jaren heb ik ongeveer
15 jaar Wico Stam geholpen met lesgeven bi CWO1, heb 6 jaar in het bestuur gezeten
voor de commissie “Havenonderhoud” en nu zit ik sinds afgelopen oktober in de
commissie “Opleidingen”, samen met Jan Boersma. Ik kan jullie zeggen dat ik trots ben
op “mijn” vereniging:

Ik hoop dat we met z’n allen weer kunnen gaan genieten van een mooi zeilseizoen met
heerlijk zeilweer en mooie wedstrijden. Al maak ik mij daar wel zorgen om, omdat we
binnen onze vereniging nog geen invulling hebben kunnen vinden voor de commissie
“Wedstrijden”. Hopelijk kunnen we snel iemand, met verenigingshart, vinden om deze
functie te gaan vervullen.
Op die manier kan ieder op zijn eigen manier de watersport beleven zoals hij/zij dat wil en
kunnen we de vereniging bruisend houden. Net zoals de fantastische samenwerking met
de roeivereniging SRV Kop van Noord-Holland.
Bij deze nomineer ik Jan Boersma, wellicht denken jullie wel dat dit voor de hand ligt,
maar op die manier krijgt mijn mede-commissielid “Opleidingen” ook een gezicht voor
jullie.

clubblad WVA

bladzijde 20 van 28

jaargang 43 nr 1

INTERVIEW (2)
Het eerste interview in de krant van maart 2020. Hoeveel er zijn geweest weet ik
inmiddels niet meer, maar het zijn er veel, heel veel. Tegen de man die in dit interview de
hoofdpersoon is had ik tijdens de najaarswerkdag op de haven al gezegd: “Jan, je komt
aan de beurt”. Bij toeval ontmoetten we elkaar enkele weken geleden tijdens de eerste
avond over motorenonderhoud in het clubhuis op de haven. Dus de afspraak werd snel
gemaakt. Jan zei op een moment tegen mij: “Kom maandag om 9 uur maar, dan drinken
we altijd koffie”. Dus toog ik op een winderige en natte maandagmorgen naar
Middenmeer, naar Jan van Wieren, transportondernemer met 6 joekels van vrachtwagens,
aan de Nijverheidsweg. Zijn vrouw Ineke deed open en de geur van koffie kwam mij al
tegemoet. 2 Chauffeurs schoven ook aan en we praatten over koetjes en kalfjes.
Na de koffie met koek beginnen we.
Wie is Jan van Wieren?
Jan: “Ik ben op 10 november 1958 geboren in de
Breestraat en getogen Middenmeerder, heb 10
jaar in de Breestraat gewoond, daarna zijn we
verhuisd naar de Nijverheidsweg. Na ons trouwen
heb ik 4 jaar in de Plataanlaan en later 3 jaar in de
Esdoornlaan gewoond waar ik een huis had
gekocht. Ben dus het dorp nooit uitgeweest. Ik
ben op de lagere school aan de Breestraat
geweest, de school is er inmiddels niet meer en
ook de Mavo aan de Colijnstraat waar ik na de
lagere school heen ging is er niet meer. Na de
Mavo ben ik een jaar naar de MTS in Hoorn
gegaan, waar ik er achter kwam dat uit boeken
leren niet mijn hobby was”.
Hoe was en is jouw werkzame leven?
“Na de MTS ben ik gaan werken bij Doeschot-Rosenbauer – een bedrijf dat
brandweerauto’s bouwde – in Hippolytushoef. Op de MTS had ik een metaalopleiding
gedaan. Bij Doeschot volgde ik een leer / werktraject, deed bij Doeschot alles behalve iets
in metaal. Na een goed jaar kon ik gaan werken bij Hoekenga, in de smederij die achter de
winkel in de Brugstraat was. Ik was een jaar of 18-19 toen ik in militaire dienst moest en
kreeg mijn luchtmachtopleiding bij Limos in Nijmegen, vertrok daarna naar Leeuwarden en
werd geplaatst op Noordsvaarder op Terschelling. Bij elkaar heb ik 12 a 13 maanden
dienst gelegen. Na mijn diensttijd kon ik niet meer terug naar Hoekenga en kwam bij het
transportbedrijf van mijn vader terecht. Mijn eerste klus was het bouwen van een camper
voor mijn vader, daarna op de vrachtwagen aardappelen en bieten vervoeren, toen nog
naar de haven van Oude Zeug. Tegenwoordig rijden we nog met een vrachtwagen bieten
naar Groningen. Ik heb 5 jaar voor mijn vader gewerkt en heb in die tijd de nodige
vakdiploma’s gehaald. Nadat er wat onenigheid kwam ben ik vertrokken naar Wiegersma
Transport. Toen mijn oudste broer thuis bij het bedrijf weg ging ben ik weer terug gegaan
en dat jaar kreeg mijn vader te kampen met rugproblemen en ben ik gestart in het bedrijf,
in 2003 hebben we mijn vader uitgekocht en het bedrijf overgenomen wat ooit mijn opa in
1932 is begonnen. Ik ben dus de 3e generatie”.
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Hoe heb je jouw vrouw Ineke leren kennen?
“Ineke komt uit Slootdorp en tijdens mijn MTS-tijd zat ik bij haar broer in de klas waarmee
ik bevriend raakte, ik ging altijd op de bromfiets naar school, op een dag met slecht weer
nam Ineke’s broer eens tekeningen van mij mee, die ik bij hem thuis weer ophaalde. Daar
ontmoette ik Ineke. Wij zijn in 1982 getrouwd en hebben 2 dochters die beide in
Wieringerwerf wonen. Sinds enkele maanden zijn we trotse opa en oma van Sanne.
Vanaf oktober 1989 wonen we nu hier bij het bedrijf”.
Hoe is jouw liefhebberij voor het zeilen ontstaan?
“Aanvankelijk was ik op het sportieve vlak behoorlijk actief in hardlopen en fietsen, maar in
1999 werd ik ziek en kreeg sarcoidose, een auto immuunziekte die er voor zorgde dat ik
longproblemen kreeg en snel vermoeid was. Dat was dus einde lopen en fietsen.
Tijdens een familie uitje ,op een klipper uit Monnickendam, overnachtten we op het
IJsselmeer bij het paard van Marken. Toen zei ik: Dit vind ik mooi!
Tijdens koffie drinken bij de buren Hoekenga, waar ik gewerkt had, ontmoette ik Jan van
Duinen. Jan vroeg of ik mee ging een harinkie halen in Stavoren. Niet met de auto maar
met de zeilboot. Jan zeilde al een heel aantal jaren. Kortom het hele gezin ging mee naar
Stavoren. We vielen met onze neus in de boter. Er werden wedstrijden op het IJsselmeer
voor de kust van Stavoren gezeild. “Skutsje Silen”. Het besluit was genomen om zelf een
bootje te kopen. Dit werd een open zeilboot van 7 meter, samen met een kennis gekocht,
die de advertentie op zijn werk aan het prikbord zag. De boot lag in Rohel aan het
Tjeukemeer. Ook heb ik nog een Spanker gehad die ik gratis kreeg van Rijkswaterstraat.
De boot hadden ze van een vluchtstrook in Wieringerwerf gehaald. Ik heb er een nieuwe
bodem in gezet, fok van internet gehaald en een jaartje op vakantie in Koudum - Friesland
mee gevaren.
Ik ben in die tijd ook lid geworden bij de
WVA. Toen Jan van Duinen tegen mij zei
dat ik beter een kajuitbootje kon kopen heb
ik internet afgestruind en heb in Strijensas
in Zuid-Holland een Waarschip 600
gekocht. Het dek was behoorlijk slecht en
toevallig ontmoette ik Frans van der Doe –
inmiddels bij iedereen van de WVA wel
bekend – die daar wel raad mee wist, en ik
heb nog jaren met het rode schip gezeild,
op het Amstelmeer en tijdens de vakantie
in Friesland.
Toen in 2008 mijn jongste dochter niet
meer mee wilde op vakantie gingen Ineke
en ik 2 weken met de boot op vakantie en
werd de JanIneke vervangen door een
Waarschip Kwarttonner Witte Lieuw. Om
voor de laatste 30 jaar een beetje meer
ruimte te hebben vonden we ruim 2 jaar
geleden – september 2017 – in Huizen
een Waarschip 740 Ocean dat we
mochten kopen van de eerste eigenaar.
We hebben haar Waar Genoegen genoemd en je kunt ons vaak op dinsdagavond bij de
vereniging tegenkomen.
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Heb je nog andere hobby’s?
“Ik heb veel gefietst en hard gelopen, heb ook halve marathons gedaan. Ineke heeft er
inmiddels ook 6 gelopen en gaat op 8 maart in estafette de wedstrijd Den Helder –
Schagen lopen. Ik zing in een kerkkoor en ben als vrijwilliger betrokken bij allerlei
evenementen in Middenmeer. Ook mag ik af en toe hulptransporten van allerlei goederen
naar Albanie en Kosovo doen. Verder volg ik de Formule 1, ben ik sponsor van Spirit
Racing Team en breng de racetrailer naar het circuit binnen Nederland. Ze rijden dit jaar
met 3 Renault Clio’s endurance races van 4 – 8 of 12 uur”. Tenslotte doen Frans en ik het
onderhoud van de funjaks van de vereniging en bezoeken de bestuursvergaderingen.
Ben je een zomer- of wintermens?
“Niet perse een zomer- of een wintermens, ik hou van de seizoenen. Winter met ijs en
sneeuw vind ik lekker, liever geen kwakkelwinters. Zomer vind ik mooi, niet te heet,
bakken op het strand doe ik niet, 30 graden vind ik al teveel, gewoon lekker zonnetje en
een windje erbij en dan heerlijk zeilen”.
Wil je nog iets kwijt wat ik je niet gevraagd heb?
“Jammer dat de groep zeilers in de zomer op de dinsdagavond steeds kleiner wordt, het is
zo leuk om mee te doen. Ik hoop dat het aantal zeilers groter wordt al is het maar voor de
sfeer en de gezelligheid. Bovendien kan je uit de verhalen na afloop van een wedstrijd
altijd nog iets leren, is het super gezellig en leer je andere mensen kennen. Heb je geen
boot dan kan je altijd wel bij iemand opstappen.
En hopelijk komt er snel weer een commissaris
wedstrijden om de zeilwedstrijden van WVA te
ondersteunen en levendig te houden.
We gaan nog even de grote garage in waar de
boot van Jan en Ineke op de tandem as trailer
staat. Het schip staat er gelikt bij, van binnen
lekker ruim, royale slaapplaatsen en een flinke
weg rijdbare keuken er in.
We nemen afscheid. Jan en Ineke, bedankt
voor het interview en de lekkere koffie met
koek!

Cees Dubbeld
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Overpeinzingen van de WVA filosoof
Inmiddels zijn er al weer drie maanden voorbij sinds het vorige epistel waarin ik over het
een en ander diep heb nagedacht. Er zijn in die periode weer heel wat dingen gebeurd
waarover ik diep heb nagedacht., bv: hoe het zou zijn om een zomer bootloos door te
brengen. Ik kan het me bijna nog niet voorstellen. Zelfs nu ik af en toe een blad lees zoals
de Waterkampioen of Zeilen bekruipt me een naar “bootloos” gevoel. Toch wil ik die
bladen lezen. Ik heb zelfs stiekem een keer het blad Zeilen van de leestafel in het
ziekenhuis meegenomen. Mijzelf verontschuldigend dat ik het de volgende keer weer
terug zou leggen. Een zomer bootloos? Mijn dochter zei zelfs: “Pap, koop nou geen ander
bootje, je kunt altijd onze boot lenen” . Ja, dat is ook zo, alleen het is toch anders. Op de
een of andere manier zou ik me bezwaard voelen om dat te doen. Ik heb overigens ook
het aanbod om met iemand mee te zeilen als het mij zo uitkomt. Dit voorstel verlichtte wel
enigszins mijn ongeruste onderbuikgevoel. Waar ik ook aan dacht is of ik het varen op
het IJsselmeer, de Waddenzee en de Friese meren , het naderen van Stavoren of
Oudeschild of zelfs maar even voor anker op het Amstelmeer erg zou gaan missen. Heel
apart; ik lig er soms wakker van! Afijn, de tijd zal het leren. Gelukkig heb ik ook nog
andere hobby’s zoals hardlopen en fietsen. Als ik nu, terwijl ik dit schrijf , naar buiten kijk
lokt geen van de drie hobby’s om iets te doen. Trouwens, aanstaande vrijdag vertrek ik
varend naar Engeland. Ik heb alleen nergens invloed op, sta niet aan het stuurwiel of
helmstok. Zal hooguit wijdbeens door de boot lopen, handen aan de reling om niet te
vallen en filosofeer of twee Primatour tabletten voldoende zal zijn om niet zeeziek aan de
overkant te komen in veertien uur tijd met windkracht 8! Wordt vervolgd en gegroet!
Uw filosoof

Wist je dat……..
Ik mij niet kan heugen dat we 4 stormen in 14 dagen hebben gehad.
Er veel booteigenaren tijdens die stormen “omvaldromen” hebben gehad.
Als je boot bij Maarten staat je wel rustig kon gaan slapen.
Als je boot bij Frans staat je ook geen zorgen hoeft te maken.
Het nodig tijd wordt dat het weer wat gaat opknappen.
Je dan tenminste wat werk aan je boot kunt gaan doen.
Pieter Bakker op 2 woensdagavonden onze motorkennis heeft bijgespijkerd.
Die avonden voor 12 mensen heel leerzaam zijn geweest.
Pieter in de persoon van Roeland ook een heel goede “sidekick” had.
Hij Wico het advies heeft gegeven nog een stukje uit zijn bootbodem te zagen.
Wij nu alles weten over dieselalgen, bacterieen en biodiesel.
Misschien 2020 het jaar van verrassingen gaat worden.
Veel gaat afhangen van Gemeente Hollands Kroon.
In 2020 de damwanden vernieuwd zullen gaan worden.
De redactie onze leden een geweldig vaarseizoen toe wenst.
Wij elkaar binnenkort weer op de haven zien.
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AGENDA 2020
Zie voor nadere details onze website
Zondag 29 maart
Dinsdag 31 maart
Dinsdag 5 mei:
Donderdag 21 mei:
Zaterdag 11 juli
Vrijdag 28 augustus:
4, 5 & 6 september
Zaterdag 5 september:
Zaterdag 19 september:
Zaterdag 26 september:
Dinsdag 15 september:

clubblad WVA

www.wvamstelmeer.nl

Introductietraining sloeproeien
Ledenvergadering
Eérste Dinsdagavondwedstrijd
Pettemertonrace
proefwedstrijd Valkenklasse
24 uursrace
ONK Valkenklasse
Westwadtocht
Dorus Rijkers wedstrijd
Rondje Bol
Láátste Dinsdagavondwedstrijd
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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 door betaling van de aan u toegestuurde
factuur.
Opzeggen lidmaatschap
Uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie (LedenregistratieWVA@gmail.com); een maand voor aanvang
van het nieuwe kalenderjaar. Contributie van het lopende kalenderjaar moet zijn voldaan.
Aanvraag ligplaats (verenigingshaven)
Uitsluitend via daarvoor bestemde formulieren, verkrijgbaar bij de bestuursleden, havencommissie
en in het clubhuis. Ligplaatsen worden alleen aan leden uitgegeven. Indien niet direct een ligplaats
beschikbaar is wordt u op een wachtlijst geplaatst.
Opzeggen Ligplaats
Ligplaatsen worden toegewezen voor een kalenderjaar. Opzeggen uitsluitend schriftelijk bij de
havencommissie een maand voor het nieuwe kalenderjaar. Contributie van het lopende kalenderjaar moet
zijn voldaan".
Gebruik verenigingshijskraan
Alleen voor leden. Sleutel verkrijgbaar via de havencommissie. Gebruik van de hijskraan is op eigen risico.
Het schoon spuiten of boenen van het onderwaterschip is niet toegestaan.
Het hijsraam met singels dient na gebruik omhoog gehesen te worden i.v.m. diefstal van de singels.
Gebruik slipway
Alleen voor leden. U kunt bij de havencommissie een sleutel verkrijgen. De slipway dient na gebruik direct te
worden afgesloten. Het slot wordt jaarlijks gewisseld. Sleutels worden alleen afgegeven tegen betaling van
statiegeld.
Botenstalling
Het stallen van boten en / of trailers is alleen toegestaan met toestemming van de havencommissie.
Er is huur verschuldigd en stalling is voor eigen risico
Surfplankenstalling
Alleen voor leden. Stalling voor eigen risico.
Stroomgebruik
Een aantal boxen heeft een stroomvoorziening. Inlichtingen bij de havencommissie.
Voorzieningen Dijkmagazijn
Onder in het Dijkmagazijn aan de Haukeshaven zijn toiletten, douches en wasgelegenheden
ingericht. U kunt daar zomers vrij gebruik van maken, echter wel met het verzoek het daar netjes
en schoon te houden. Warm water voor de de douches is verkrijgbaar via een automaat (€ 1,--).
U wordt verzocht toezicht te houden op misbruik, zodat deze voorzieningen zo vrij
toegankelijk kunnen blijven.
C.W.O. Zeilopleiding
Er wordt bij de vereniging zeilles gegeven in een Centaur en in Optimisten.
Zeilles in de Centaur en Optimisten is alleen voor leden, minimum leeftijd Optimisten cursisten
8 jaar. Voor optimist cursisten is het bezit van een zwemdiploma vereist. Opgave voor zeilles
in de Centaur en Optimisten bij de opleidingen commissaris.
Ook voor inlichtingen kunt u hier terecht. (formulieren ook op de website www.wvamstelmeer.nl)
Zeilwedstrijden
Op dinsdagavonden een zomeravondcompetitie. Zie verder de agenda.

clubblad WVA

bladzijde 27 van 28

jaargang 43 nr 1

clubblad WVA

bladzijde 28 van 28

jaargang 43 nr 1

