clubblad WVA

bladzijde 1 van 16

jaargang 43 nr 2

Watersport Vereniging “AMSTELMEER”
Opgericht 16 april 1965 te Wieringen
Inschrijfnummer Ver. Reg. K.v.K. V 634285

clubblad WVA

Verenigingsnummer K.N.W.V. 219

bladzijde 2 van 16

jaargang 43 nr 2

VAN DE REDACTIE
__________________________________________________________
Jaargang 43
Redactie:

Cees Dubbeld

No. 2
Sjoerd van der Werf

juni 2020
Hans Zijm

Wat zitten we in een rare tijd. Enge tijd.
In ons laatste clubblad stonden nog mededelingen over de algemene ledenvergadering,
jaarlijkse werkdag en alle andere activiteiten, zoals de organisatie van het kampioenschap
voor de Valkenklasse. Nu, een drietal maanden verder, is er van de eerste twee
mededelingen niets terecht gekomen. Nu is ook bekend dat het Valkenkampioenschap dit
jaar niet doorgaat.
Oorzaak van dit alles is het uitbreken van de Corona pandemie. De hele wereld wordt
erdoor getroffen. De hele wereld was in lockdown. Nu drie maanden verder begint de
economie weer voorzichtig te starten. Het virus lijkt ingebonden. Sinds 1 juni zijn de
terrassen, de cafés en restaurants, de theaters, bioscopen en musea weer voor het
publiek geopend. Denk nou niet dat we weer volop overal van kunnen genieten. Behalve
voor de terrassen moet overal voortijdig voor worden gereserveerd. We moeten ook
allemaal anderhalve meter afstand van elkaar houden, gezinnen uitgezonderd. Hoelang
gaat dit duren? Waarschijnlijk net zolang totdat er een vaccin is gevonden en zoveel
mogelijk mensen zijn gevaccineerd.
Ons bereikte het droeve bericht dat Arie de Vries is overleden. Arie was een actief lid van
onze vereniging, erg betrokken bij het wel en wee van de vereniging. Wij wensen zijn
vrouw en familie veel sterkte en kracht bij de verwerking van dit grote verlies.
Het Corona virus heeft ook invloed op de inhoud van dit blad. Via nieuwbrieven vanuit het
bestuur worden we regelmatig op de hoogte gehouden van het nieuws en richtlijnen van
de rijksoverheid en het R.I.V.M. De richtlijnen en wat het voor onze vereniging betekent
zijn ook in dit blad opgenomen. Het kan zijn dat bij het in huis krijgen van dit blad de
richtlijnen alweer zijn aangepast. Houd daarom de site van het R.I.V.M. in de gaten.
Maartje Volkers heeft een artikel geschreven over zeilopleidingen en haar tijdelijk mindere
betrokkenheid bij de zeilopleidingen. Er staat een artikel in over dijkversterking van de
Wieringermeer dijken. Jullie kunnen een heerlijke appeltaart winnen. Hiervoor moet
informatie gegeven worden over de geplaatste foto’s. Verder zijn er weer de
overpeinzingen van de WVA filosoof en de wist u datjes. Ondanks de `stilte` bij de
vereniging toch weer een leuk blad.
Hopelijk tot snel ziens op de haven.
Sjoerd van der Werf
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In Memoriam
12 maart is geheel plotseling overleden ons clublid Arie de Vries.
Jarenlang was Arie een enthousiast deelnemer aan vele
evenementen met zijn opvallend beschilderde Kolibri "Swab". Arie is
reeds enkele jaren niet meer actief binnen de WVA; maar was een
welkome gast op onze haven. Altijd een praatje en belangstellend in
het reilen en zeilen van de vereniging. We missen een markante
persoonlijkheid.
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Beste clubleden,
Wat een vreemd jaar is dit……….Door Corona is ineens alles anders geworden, en dat
geldt natuurlijk ook voor de watersport en onze vereniging. Zo ongeveer alles wat in het
clubblad van maart nog werd aangekondigd, zoals de Algemene ledenvergadering in
maart, de Werkdag en de Koningsrace in april en zelfs het NK Valken in september, ging
of gaat niet door. Als bestuur volgen we uiteraard de richtlijnen vanuit Rijksoverheid en
Veiligheidsregio. Bij veranderingen/versoepelingen spelen we daar zo snel mogelijk op in
in de vorm van mededelingen via de Nieuwsbrief (overigens in dat verband nogmaals het
verzoek: als je als lid onverhoopt geen Nieuwsbrief ontvangt, geef je actuele e-mailadres
dan door aan Caroline Verschoor (ledenregistratieWVA@gmail.com).
Sommige maatregelen, zoals het voorlopig cancelen van de dinsdagavondwedstrijden
plus de gezellige “nabespreking” in het clubhuis, gaan ons bijzonder aan het hart. De
afgelasting is immers niet bevorderlijk voor het verenigingsgevoel. Behalve dat het
wettelijk niet mag (en we als vereniging dus een flinke boete zouden kunnen krijgen), telt
voor ons zwaar dat we de gezondheid van onze vrijwilligers, die klussen uitvoeren zoals
het schoonmaken van de toiletten, niet kunnen garanderen. Aan dat gevaar kunnen en
willen wij niemand blootstellen.
Zoals hierboven gemeld ging de Algemene Ledenvergadering in maart niet door. Het
bestuur heeft besloten om in de komende Najaarsvergadering 2020 alsnog de notulen
van de najaarsvergadering 2019 te behandelen (ze stonden wel al gepubliceerd in het
vorige clubblad). Met terugwerkende kracht zal dan ook het financieel jaaroverzicht 2019
op de agenda staan. In de Najaars ALV 2020 hopen we dan eindelijk ook onze nieuwe
bestuursleden Jan van Wieren en Frans van der Doe, die nu al voor de verenging aan het
werk zijn, definitief te kunnen benoemen.
Tenslotte: sinds twee weken hangt aan het clubgebouw een AED. Onze Commissaris
Haven Michiel is beheerder van de AED en heeft het apparaat aangemeld bij het
reanimatie oproepsysteem Hartslag Nu. Bij een 112-melding van een acute
circulatiestilstand, worden burgerhulpverleners in de directe omgeving van het slachtoffer
gealarmeerd, die zo snel mogelijk kunnen starten met reanimeren totdat de professionele
hulp is gearriveerd. Als de Corona-crisis achter de rug is willen we voor onze leden een
training organiseren over de werking van het apparaat. Denk vast na of je hieraan wilt
deelnemen!
Wij wensen als bestuur iedereen een goede vakantie en blijf gezond.
Roeland Otto
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Let op: deze maatregelen kunnen veranderen op het moment dat er vanuit de
overheid nieuwe richtlijnen worden uitgevaardigd (waarschijnlijk eind mei)
Coronamaatregelen” WVA, update 17 mei
Verruiming vaarmogelijkheden
Langzamerhand wordt de lockdown beetje bij beetje versoepeld. Ook voor de watersport
wordt nu meer mogelijk. Zo heeft de provincie Noord-Holland besloten dat vanaf
donderdag 21 mei voor de vaarwegen, die door haar worden beheerd, alle beperkingen
worden opgeheven en bruggen en sluizen volgens het regulier zomerregime worden
bediend. Al vanaf 13 mei bedient het hoogheemraadschap Noord-Holland Noord de onder
HHNK vallende kunstwerken (waaronder de Haukessluis en de Stontelersluis). Dus: Er
kan vanaf volgende week donderdag overal in onze provincie worden gevaren!
Sanitaire voorzieningen
De veiligheidsregio Noord-Holland Noord is nog wel beducht voor een volledige
openstelling van de watersport; Artikel 2.5a van de recente Noodverordening (d.d. 11 mei)
luidt:
“Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, wasen douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen,
kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden geopend
te houden”.
Hoewel ons bekend is dat sommige (veelal commerciële) jachthavens tegen de regels in
al wel hun sanitaire voorzieningen deels openen, heeft het WVA-bestuur besloten om dat
niet te doen. De Veiligheidsregio handhaaft immers niet voor niets het verbod op
openstelling (door het bestaande besmettingsgevaar, zeker als niet voortdurend
medewerkers de toiletten en douches reinigen). We willen daarnaast ook niet het risico
lopen forse boetes te krijgen.
Inmiddels zijn passanten wel welkom mits zij zelfvoorzienend zijn wat betreft sanitair.
Continuering overige maatregelen
De WVA verlengt tot nader order de reeds bestaande maatregelen, dus:
-1,5 meter afstand houden (behalve voor leden van één gezin);
-clubgebouw gesloten;
-water kan worden getankt op de steiger (goed doorspoelen vooraf!!)
-gebruik kraan is toegestaan (aanvragen via onze havenmeester Lammert de Haan)
-tot 1 september geldt vooralsnog: geen vergunnings-plichtige wedstrijden of andere
“evenementen” (dus geen dinsdagavond-clubwedstrijden, geen werkdag Haven, geen
algemene ledenvergadering).
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Dijkversterking Wieringermeerkering
Als Watersport Vereniging Amstelmeer zijn wij ook betrokken bij het dijkversterkingsproject
Wieringermeerkering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Wat is er aan de hand?
Delen van de Wieringermeerkering voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen.
Om te zorgen dat iedereen hier en in het achterland in de toekomst veilig kan blijven
wonen, werken en recreëren bekijkt het waterschap welke oplossingen mogelijk het best
passend zijn om te versterken. De versterking concentreert zich met name rondom het
Amstelmeer. Het gaat hierbij specifiek om het deel van de dijk rondom het Amstelmeer
tussen Westerland en de Ulkesluis. Ook zitten er drie sluizen in het project, namelijk de
Haukeskeersluis, de Haukesschutsluis en de Ulkesluis.

Stand van zaken project
De afgelopen maanden heeft het projectteam van het hoogheemraadschap gewerkt aan
het 'voorlopige' voorkeursalternatief (ook bekend als het 'VKA'). Het VKA is de oplossing
hoe de dijk en de drie sluizen verbeterd kunnen worden. Om een juiste afweging te maken
is o.a. gesproken met diverse partners in het gebied. Zo ook met ons.
Meer informatie
Benieuwd naar het project en de versterkingsopgave? Kijk dan op de website van het
hoogheemraadschap en zoek onder Werk in de buurt bij gemeente Hollands Kroon!
( www.hhnk.nl/portaal/werk-in-de-buurt_3550/item/dijkversterkingwieringermeerkering )
Hier vindt u de vlog Mee met Romee, de afbeeldingen van het voorkeursalternatief en de
laatste nieuwsbrief die gepubliceerd wordt in juni 2020.

Prijsvraag…..
Heb je wel trek in een lekkere appeltaart? Buig je dan even over deze foto’s welke –
bijna – allemaal te maken hebben met watersport.
Diegene die hier die meeste info over geeft wint de taart!
Dus bv. “Zeilboot op het Amstelmeer” scoort hoger dan alleen het noemen van “Zeilboot”,
maar scoort lager dan het noemen van “Zeilboot tijdens een wedstrijd op het Amstelmeer”.
Als je dan ook nog de naam van de stuurman/ fokkenist erbij vermeld scoor je helemaal
maximaal.
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Oplossingen ontvangen we graag binnen 14 dagen na het uitkomen van het clubblad op
het mailadres: cdubbeld@quicknet.nl.
De winnaar krijgt zo snel mogelijk zijn taart. De inzendingen en uitslag maken we bekend
in het clubblad van september.
Succes namens de redactie!
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Interview
Het interview is deze keer iets anders gelopen dat ik vooraf in gedachten had. Op het
moment dat ik de telefoon liet overgaan om Maartje te bereiken kreeg ik haar vader aan
de lijn. "Nee, Maartje is er niet , die zit in Groningen voor haar studie". Je kunt je
voorstellen dat het voor mij iets te gortig was om naar Groningen af te reizen om een
interview af te nemen, Nu is het niet de eerste keer dat het op deze manier gebeurt.
Ik wil Maartje daarom heel erg bedanken dat
zij toch de moeite heeft genomen en de tijd
ervoor heeft gevonden om, ruim voor de
deadline, een stukje met foto's in te sturen.
Bravo Maartje !!
Hallo allemaal,
Mijn naam is Maartje Volkers, ik ben 21 jaar
oud en geboren en getogen op Wieringen.
Momenteel ben ik woonachtig in Groningen,
waar ik in mijn derde jaar van de studie
Social Work zit. De afgelopen jaren heb ik mij
bij de WVA ingezet als jeugdzeilinstructeur en
heb ik de taak van coördinator opleidingen
uitgevoerd. Deze taak houdt in dat dat ik
contacten onderhoud met ouders en lijntjes
heb met jz1, 2 en de wedstrijdtraining.

Ik ben begonnen met zeilen toen ik een jaar of 6 was. Ik heb mijn CWO 1,2 en 3 behaald.
Daarna is mijn interesse in zeilen wat verzakt en ben ik alleen nog met mijn ouders wezen
zeilen. Zes jaar geleden ben ik weer begonnen met zeilen bij de wedstrijdtraining van Eric
Goedel. In de afgelopen vier jaar heb ik verschillende wedstrijden gevaren waaronder de
onderlinge wedstrijden bij de WVA, Combi Zuiderzee, de Sneekweek en het WK-Splash in
2017.
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Destijds ben ik gevraagd om de trainingen van jeugdzeilen 2 te begeleiden. Hier heb ik
direct ja op gezegd en ik heb vier jaar geleden mijn instructeursdiploma behaald. Het
leukste aan lesgeven vind ik dat ik de zeilers wat kan bijleren over mijn hobby. Tijdens de
lessen motiveer en stimuleer ik de zeilers om zichzelf uit te dagen in de oefeningen.
Daarnaast is er veel ruimte voor een grap en wordt er lol gemaakt op het water, wat het
aller belangrijkste is om het zeilen leuk te houden.
Het afgelopen jaar heb ik vanwege mijn studie een stapje terug moeten doen bij de WVA.
Gelukkig hebben wij een onwijs leuk en gemotiveerd team met zeilinstructeurs. Dit maakt
dat Jos Halsema en Jan Boersma direct zijn ingesprongen en momenteel de taak van
coördinator uitvoeren. Er wordt samengewerkt met een gevarieerd team, dit maakt dat er
leuke en innovatieve ideeën ontstaan voor het inrichten van de lessen en de uiteindelijke
afsluiting van het seizoen. Dit is natuurlijk iets om trots op te zijn, de inzet van alle
vrijwilligers maken dat de club blijft vernieuwen. Ik zou het daarom iedereen aanraden om
mee te draaien als vrijwilliger en natuurlijk helemaal bij het team van de opleidingen,
iedereen kan aansluiten om de rescue te bemannen en de training voor de kinderen
mogelijk te maken (natuurlijk is daarvoor een vaarbewijs van belang.).
Ik hoop na mijn studie weer mijn steentje bij te kunnen dragen en ik hoop jullie natuurlijk te
zien bij de activiteiten op de haven!
Tot op de Haukes,
Maartje
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Overpeinzingen van de WVA-filosoof
Wat een rare tijd is het, niet alleen voor de watersporters, maar voor iedereen over de gehele
wereld. Afgelopen december had je er nog niet enige notie van wat er stond te gebeuren op onze
aardkloot.
Nu is het wel wat anders, voordeel voor de watersporters geeft deze crisis maar voor 0,003 %. Ik
heb dit ergens gelezen en het zal wel betrekking hebben op het feit dat alle bootjes en boten – of
schepen – die nu op de wal liggen of staan wat meer onderhoud krijgen.
Of dit voordelige consequenties heeft voor de watersportbedrijven waag ik te betwijfelen.
Zou de verf, kwasten, schuurpapier en rollers uitverkocht zijn? Net zoals dit wel het geval was bij
de Karwei en Gamma?
Afijn, nadat we- de klussers- extra tijd hebben gekregen om de boot klaar te maken, kunnen we nu
toch varen. De burgemeester in Langedijk heeft op Hemelvaartsdag de bootjes in zijn gebied
geteld, er waren er wel 150 in het water!!
Ik ben afgelopen september bootloos geworden. Jammer, maar helaas. Het leuke van het afscheid
nemen was wel dat er nu weer een heel enthousiast
echtpaar uit Harderwijk mee gaat varen. Als je dan af en toe een fotootje en een appje krijgt
toegestuurd ga je er wel eens over filosoferen. Diep nadenken wat het allemaal met je doet, na 41
jaar met 4 verschillende kajuitboten te hebben gevaren.
Over de tocht op het Markermeer met 7 Bft aan de wind van Durgerdam naar Lelystad, zwaar
gereefd en veel buiswater over je heen. Gelukkig goed beschermd door het stuurhuis en
uiteindelijk in Edam terecht komen.
Over de tochten naar de eilanden, Texel, Terschelling, Schiermonnikoog, Zeeland, IJsselmeer en
Randmeren en heel vaak met een plan wat uiteindelijk toch weer anders uitpakte.
De tocht met Ruud en Florien richting Zuid-Holland met een overnachting op de Loosdrechtse
Plassen aan het eiland de Meent, tegenover het eiland Robinson Crusoe waar ik 9 jaar watersport
vrijwilligerswerk heb gedaan, soms samen met Ruud, variërend van speedboot en Randmeer tot
trimaran en waterskien. Florien vond windkracht 5 even teveel, dus we bleven nog een nachtje.
Veel eerder de jaarlijkse Pinkstertochten, toen nog met de Kolibrie en de gezamenlijke vakanties
met o.a. Peter Jorksveld en Elly Boeschoten en Chris en Meiny Hus. Ik kan me nog herinneren
hoe we onderweg communiceerden: met een “Bakkie “. Dat kan je je nu toch niet meer
voorstellen?
De klassewedstrijden die Chris en ik vaarden met de Kolibrie met na afloop nog een kleine week
Nederland door via de Lek en de Rijn naar Giesbeek achter Arnhem en daar de IJssel af om via
het IJsselmeer uiteindelijk weer in Medemblik te komen. De 24-uurs op de Mooie Nel bij
Spaarndam.
Mooie tijden waren dat!
Nog even dit, voordat ik met mijn verhaal stop. Met Arie en Ria Tesselaar het IJsselmeer over,
hoorde je plotseling: “Ria heeft de bitterballen klaar, maak maar even vast”. Liggen we in Stavoren
en Arie wilde een “klein ijssie” kopen. Zeg ik tegen de ijsman: “ doe er maar lekker veel bolletjes
op”, ik geloof dat het er 13 waren!
Heb ik het mis als ik zeg dat heel veel watersporters op dezelfde manier over hun vaar
belevenissen filosoferen?
Wordt vervolgd, gegroet en blijf gezond!
Uw filosoof
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Wist je dat…..
We al weer bijna halverwege het jaar zijn en de zomer nog moet beginnen
We dit jaar extra tijd hebben gekregen om onze boot “uptodate”te krijgen
We uiteraard liever een maand eerder hadden willen varen
Door de crisis er geen havenwerkdag en jaarvergadering is geweest
Jammer genoeg het Valken evenement geen doorgang krijgt
Wij ook hopen en rekenen op een lange en warme zomer
We dan de verloren tijd hopelijk goed kunnen maken
De eerste “vaste “ bewoners al een maand terug op de haven waren
Er diverse boten uit de haven verdwenen zijn
Daar ook weer diverse nieuwe ligplaatshouders zijn bijgekomen
We dus ook weer vele nieuwe leden kunnen verwelkomen
We ook hopen op de vaarverhalen van deze nieuwe leden
We ook graag foto’s voor plaatsing in het clubblad willen ontvangen
We desondanks toch het clubblad weer weten te vullen
Er nog steeds plannen zijn om de beschoeiing aan de Kangt te vervangen
In dit blad een fotocollage staat en dit een prijsvraag is
Je hiermee een lekkere appeltaart kunt winnen
Wij elkaar weer op de haven zien

AGENDA 2020
Zie voor nadere details onze website

www.wvamstelmeer.nl

Het voor begin september geplande Nationaal Kampioenschap Valken klasse is afgelast.
Behalve dat het twijfelachtig is dat er überhaupt in september met twee personen per Valk
wedstrijden zouden kunnen worden gezeild (de "1,5 meter samenleving" zal vermoedelijk
nog geruime tijd "het nieuwe normaal " zijn"), is een goede voorbereiding op het
evenement met inachtneming van de Corona-regels in onze ogen onmogelijk.
Laten we hopen op 2021.
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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.
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