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Overpeinzingen van de WVA-filosoof
Ja, er is heel wat om diep over na te denken, filosoferen zo je wilt, in deze rare coronatijd.
Wie had dit nu een half jaar geleden kunnen bedenken. Zo zit je lekker in een restaurant te
eten op 15 maart en de bediening komt je melden dat om 18.00 uur de tent dicht en op
slot gaat in verband met de corona. Inmiddels zijn we er al wat aan gewend,
hoewel....wennen doet het niet,.
Ikzelf heb half augustus een coronatest laten doen in Alkmaar, Gelukkig negatief. Toch had
ik verschillende problemen die op corona zouden kunnen duiden. Maar een zware
blaasontsteking is ook niet misselijk, zaker als je na 3 weken opnieuw een urinekweek laat
doen en opnieuw een medicijnenkuur van 2 weken mee krijg.
Genoeg hierover.
Ik filosofeerde tijdens het mooie weer van juli / augustus hoe het zou zijn om met je bootje
op het water te zitten. Af en toe kreeg ik een appje van de nieuwe eigenaar van mijn boot.
Ik was niet meer jaloers, gezien de situatie waarin ik mij bevind. Ik kreeg op mijn
verjaardag wel een leuk cadeautje: drijvende sleutelhanger met daar aan de sleutels van
een Hurley 800 “Stern” De boot van mijn schoonzoon. Volgend jaar dus maar weer varen.
Verder zag ik af en toe op Facebook de verhalen van een Waddentocht van de Skuut
langs komen. Het complete verhaal is op de website van de Skuut WR60 te lezen, en nu
dus ook in deze WVA clubkrant
Eerlijk gezegd weet ik even niet zo veel om over te filosoferen. Hopelijk wordt het in de
volgende krant beter. Dus laat ik het hier bij!
Gegroet, Uw filosoof
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Beste leden van de WVA
Het zomerseizoen is net zo geëindigd als het begon voor het bestuur en vrijwilligers.
Intensief overleg met elkaar hoe we alle zaken die op ons pad zijn gekomen op moesten
lossen. In de eerste plaats natuurlijk de maatregelen die we moesten nemen om coronavrij
het vaarseizoen door te komen. Onze jeugdzeilers en de leiding veilig door de trainingen
te loodsen. Alle fysieke bijeenkomsten opschorten of naar 2021 verschuiven. Onze
havenmeesters en verdere vrijwilligers die beroepshalve met leden en passanten contact
hadden leefregels mee te geven. Voor heel veel van onze leden was het een even slikken.
Alle evenementen zoals NK-Valk stopzetten, geen onderlinge wedstrijden meer, geen
Optimisten On Tour, geen Palingrace en alle besprekingen van het bestuur met vrijwilligers
waren online. De roeiers hadden een aangepast programma. Een professioneel
schoonmaakbedrijf heeft de publieksruimtes schoongemaakt van mei tot september en dat
5 maal per week. Het is goed gegaan. Dankzij de inzet van velen. Nu het seizoen eindigt
verlopen alle contacten weer enigszins normaal met inachtneming van de afgesproken
leefregels.
Het komende jaar moeten er heel veel besluiten genomen worden om de haven
toekomstbestendig te maken. Het gaat om: damwanden vernieuwen, havenbeheer en
-onderhoud voor de komende 25 jaar borgen, een nieuwe indeling van de haven maken,
intensivering van samenwerking met de Marine Watersport vereniging. We zijn nu bezig
met de voorbereiding van de ledenvergadering van 27 oktober en het vinden van
oplossingen voor de beperkingen op de haven i.v.m. de renovatiewerkzaamheden aan de
damwanden. Voor het bestuur en de havenmeesters is dit laatste een enorme klus. Hoe
hijs je 80 boten eruit als de weg naar de kraan opgebroken is? Hoe gaan we om met het
vrijmaken van de boxen, nodig omdat er een damwand voor de oude gezet gaat worden,
waardoor de box tevens 70 centimeter korter wordt? Hoe helpen we de leden, die in het
water willen blijven liggen, met het vinden van een plek voor de winter? De
havenwerkzaamheden beginnen 1 oktober en eindigen op 1 april 2021. We kunnen geen
vrijwilligersdag organiseren vanwege de corona, maar hebben wel een hele ploeg nodig
om de vingersteigers en electrakasten te verwijderen. Onze bestuursleden, belast met de
haven, gaan proactief contact zoeken met leden. U kunt dus benaderd worden met het
verzoek om te helpen.
Tijdens de komende ledenvergadering geven we toelichting op de zaken die komen. Maar
ook de normale zaken die op de ledenvergadering besproken moeten worden komen aan
bod. Dinsdag 27 oktober zal de vergadering in de Cultuurschuur te Wieringerwerf
plaatsvinden. U krijgt er in een nieuwsbrief 1nog een aparte uitnodiging voor. We
vergaderen corona-proof. Helaas kunnen er maximaal 50 personen deelnemen dus vooraf
aanmelden is verplicht. Het bestuur kijkt nu al uit naar de ontmoeting met elkaar.
En dan nog dit: het is een heel andere zomer geworden dan normaal. Wij zijn benieuwd
hoe jullie het vaarseizoen zijn doorgekomen. Hebben jullie überhaupt gevaren en zo ja,
hoe waren jullie ervaringen? Laat het ons weten, we bundelen de reacties in het clubblad
van januari.
Elbert Volkers, voorzitter
1
Dringend verzoek: check of je actuele emailadres bekend is bij de ledenadministratie (Caroline
Verschoor), zodat de Nieuwsbrief aankomt!

clubblad WVA

bladzijde 4 van 24

jaargang 43 nr 3

Mededelingen vanuit het bestuur
Ledenvergadering, d.d. 27 oktober 2020, met aanmelding vooraf!
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene (najaars-) ledenvergadering. Deze
vergadering vindt op dinsdag 27 oktober “Corona-proof” plaats in de Cultuurschuur
(meer ruimte dan in ons eigen clubgebouw).
Adres: Loggersplein 1, 1771 CE Wieringerwerf, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Let op: in verband met de Corona-beperkingen is aanmelding vóóraf vereist, zonder
aanmelding vóóraf loop je kans niet aan de vergadering deel te kunnen nemen! Leden
kunnen zich uiterlijk 20 oktober (maar liefst eerder) per email aanmelden bij Roeland Otto,
secretaris.wva@gmail.com.
(Concept-)Agenda:
1. Opening
2. Toekomst vereniging en haven
3. Mededelingen van het bestuur
-vanuit de commissies
4. -bestuurslid wedstrijden gezocht
5. Notulen ALV 29 oktober 2019 (zie clubblad december 2019)
6. Jaarverslag 2019 (zie in clubblad maart 2020)
7. Financieel verslag 2019
8. Verslag Kascontrolecommissie 2019
9. Voorstel contributies en andere vergoedingen 2021
10. Voorstel begroting 2021
11. Bestuurswisselingen
12. Activiteiten winterseizoen 2020/2021
13. Rondvraag
14. Sluiting

Start renovatie damwanden Haukeshaven
Komend najaar start, in opdracht van de Gemeente Hollands Kroon, het Harlingse bedrijf
De Boer & De Groot civiele werken met de renovatie van de damwanden in onze haven.
Als eerste komt de Kangt van de WVA aan de beurt. Dit betekent dat per 1 oktober 2020
er geen boten meer mogen liggen aan deze kant!! De weg wordt ter plaatse van de
coupures afgesloten, daarnaast zal er een afsluiting komen bij het voetpad langs het
Amstelmeer. Ons clubhuis blijft bereikbaar via de dijk. Ook onze kraan zal een tijd niet
gebruikt kunnen worden. Ligplaatshouders van de Kangt, die hun boot na 1 oktober nog
in het water willen laten, kunnen terecht bij de Marine Watersportvereniging. Hierover
wordt u te zijner tijd nog geïnformeerd.
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Legionellabacterie
Vlak voor de zomervakantie kregen we het bericht dat in onze douchegelegenheid de
legionellabacterie werd vastgesteld. De 2 jaarlijkse controle stelde deze vast door
watermonsters te nemen van het douchewater. Dat betekende nog al wat. De douches
werden door de havenmeester meteen afgesloten. Passanten konden er geen gebruik
meer maken. Het afgesproken jeugdkamp van de scouting zou over enkele dagen
beginnen. Niet douchen na een dag intensief bezig zijn is dan zeer vervelend.
Diverse loodgieters waren met vakantie. Er bleek geen monteur te vinden die het kon
oplossen. De geiser was de veroorzaker van het probleem, de temperatuur kon niet hoger
dan 50 graden. Gelukkig was er een trainer van onze zeilende jeugd, en met verstand van
zaken, bereid om de zaak te repareren. Hierdoor ging hij een dag later met vakantie! Er
volgde en rit naar Zaandam, er werd een collega gebeld en er werd materiaal opgehaald
om de temperatuur boven de 60 graden te brengen. Tevens zijn er filters en nieuwe
douchekoppen aangeschaft. Nadat alles vervangen werd was alle in orde en er kon weer
gedoucht worden. Bij herkeuring was er geen bacterie meer te bekennen.
Er zijn de regels besproken om dergelijke vervelende momenten te voorkomen
1. Stel de geiser af op 60 graden
2. Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks en spoel direct bij langdurige
stilstand de kranen en douches door om het water te verversen.
3. Dat geldt ook voor het watertappunt bij de watersteiger.
De komende winter zal er gekeken worden of er een nieuwe geiser aangeschaft moet
worden. We zijn veel dank verschuldigd aan deze vrijwilliger.

Cursus vaarbewijs
De Watersportvereniging Amstelmeer organiseert komende winter weer de cursussen
Klein Vaarbewijs 1 en 2. Een klein vaarbewijs is verplicht voor schippers van schepen die
sneller kunnen varen dan 20 km per uur of langer zijn dan 15 meter.
De cursus is ook interessant voor degene die zich op het water begeeft en de regels op
het water nog eens tot zich wil nemen. Net als in het gewone wegverkeer gelden er op het
water soortgelijke regels voor boten, met of zonder motor.
Cursusleider is dhr. Wico Stam. Een zeer ervaren trainer die vanuit zijn voormalige
werkomgeving en door zijn eigen boot veel op en rond het water kennis heeft opgedaan,
waardoor hij een schat aan ervaring heeft die hij als geen ander kan inzetten voor deze
cursus. Stam heeft zijn ervaringen verwerkt in de lessen waardoor deze praktisch, leuk en
leerzaam zijn.
De lessen worden gegeven op de dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in het Clubhuis
De Aak, De Haukes 2 1778 KD te Westerland. De eerste cursusdag is 3 november, voor
klein vaarbewijs 1. Voor klein vaarbewijs 2 is de eerste cursusdag 5 januari 2021
Informatie en opgeven kan via de website van de Watersportvereniging Amstelmeer,
www.wvamstelmeer.nl
De kosten voor de cursus bedragen voor de leden van de Watersport Vereniging
Amstelmeer 75,- euro
Voor niet leden is dat 90,- euro
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Cursus Motoronderhoud
Vooraankondiging: op 10 en 17 februari 2021 zal ons lid Pieter Bakker (Andijk
Scheepstechniek) weer twee cursusavonden over motoronderhoud (dieselmotoren)
verzorgen. Nadere informatie lees je in het komende nummer van het clubblad en in een
van de komende Nieuwsbrieven.

Geslaagd Jeugdzeilen 2
Er zijn 2 cursisten geslaagd voor Jeugd Zeilen 2:
Jurre Biesheuvel en Daan de Ridder. Gefeliciteerd!

Appeltaart
De prijsvraag n het vorige clubblad telde slechts één inzender. Die was dus gelijk winnaar!
Opmerkelijk was wel dat deze inzender zeer gedetailleerd beschreef hoe de gewenste
appeltaart moest worden gebakken!
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TERUGKOMDAG
Zondag 16 augustus was de terugkomdag 2020 een feit. Ondanks Covid19 konden we
onder de maatregelen van het RIVM een terugkomdag organiseren voor de jeugd.
Om 10:00 uur verzamelden we op de haven om onze bootjes op te tuigen en instructie te
krijgen van de instructeurs. We hoorden wat we die dag gingen doen. Jasper had zijn
29er meegenomen om de jeugd de ervaring op te laten doen om met deze snelle boot te
zeilen.
Jan Boersma had zijn rib meegenomen ter begeleiding. Rond half 11 zijn we het water op
gegaan. Ongeveer op het midden van het meer werd er een startlijn gecreëerd en er werd
er een bovenboei in het water gelegd. De opdracht was om van de startlijn naar de
bovenboei en weer terug naar de finish te peddelen. Iedereen voor in de punt of voor op
de boot liggend van de Optimist, Splash en Laser klaar voor de start. Een en al chaos
ontstond uiteraard bij deze start, want iedereen wilde natuurlijk zo snel mogelijk weg
proberen te komen. Uiteraard door eerlijk én vals te spelen, want dat mag in het spel niet
ontbreken. De één na de andere pakte elkaar vast om te zorgen dat ze naar achter
werden getrokken en zij zichzelf naar voren konden trekken, maar dat pakte niet altijd voor
iedereen goed uit. Door zichzelf naar voren te trekken hielden ze de andere bootjes vast
en die daarbij ook hun weer vasthielden. Zo kwamen ze met z’n allen totaal stil te liggen.
Op een gegeven moment lagen ze wel met 6 boten naast, voor en achter elkaar te stoeien
om weg te kunnen komen. Uiteindelijk is iedereen toch over de finish gekomen en konden
we met elkaar richting het Oostpunt zeilen voor de lunch. Daar hebben we aan één zijde
van de steiger alle bootjes naast elkaar kunnen leggen. Dit was een geweldig gezicht,
zeker ook voor alle passanten daar. Deze mensen waren heel enthousiast en kwamen
ook even bij ons kijken.
Aan het begin van de lunchpauze zijn Nathalie en Tygo samen in de 29er gestapt om een
rondje te maken. Dat verliep niet geheel vlekkeloos, omdat het voor beiden de eerste keer
was in deze boot en de 29er onstabiel was. Dat werd dus zwemmen, gelukkig zijn we niet
van suiker. Daarna heeft Jasper de andere jeugd die mee wilden zeilen in de 29er één
voor één meegenomen om een rondje te zeilen er een spetterende ervaring van de maken
voor iedereen. Na de lunch en de proefrondes in de 29er was het tijd om te knallen. In
groepjes van zes stapten we in de rib van Jan en was het tijd om even flink de wind door
te haren te laten blazen. In korte tijd het meer overscheuren is altijd een geweldige
ervaring.
Toen was het helaas alweer tijd om alle spullen bij elkaar te pakken en met z’n allen terug
te zeilen naar de haven, waar de terugkomdag traditioneel werd afgesloten met het
Gerrit’s Captain diner. Het was weer een superdag.
Tygo Halsema
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Het interview.
Wie is Geert Bruins Slot?
Ik ben in 1956 geboren in Hoogeveen op een binnenvaartschip. MIjn ouders en ook mijn
grootouders van vaders kant waren binnenvaart schippers. Ik ben de oudste van vier
kinderen. Ik heb nog twee broers en een zus.
Toen ik acht jaar was moest ik eigenlijk naar het schippers internaat en mijn broers en zus
zouden volgen. Mijn moeder kon dat niet aan waarop mijn ouders besloten een bestaan
op de wal op te gaan bouwen. Dat werd in Hoogeveen waar ook de meeste familie
woonde.
Ik heb daar de lagere school
gevolgd en ging daarna door
naar de LTS en later de MTS
werktuigbouwkunde. Dat
beviel mij niet en daarom
zocht ik een andere richting.
In de zorg werken dat leek
mij wel wat, geen 9 tot 5
baan. Ik ben toen via een
advertentie in 1972 op
Noorderhaven gaan werken
en heb daar mijn Z- opleiding
gedaan. Uiteindelijk beviel
dat werk mij zo goed dat ik
het altijd ben blijven doen tot
nu. Over twee jaar kan ik dan
met pensioen. De laatste
jaren ben ik het wat rustiger aan gaan doen, ging wat minder werken in de zorg en doe
wat inval werk erbij via Swets Nautische dienstverlening. Ik bedien af en toe de Haukes- of
de Stontelersluis.
Mijn Hobby: boten!: zowel zelf varen als het lezen over de geschiedenis van de
binnenvaart /scheepvaart.
Het water bleef altijd trekken, lenen en huren van bootjes en surfen bij het Lutjestrand.
In 1984 kocht ik mijn eerste zeilbootje, een Kolibri 560 en werd lid van de WVA. In 1985
ontmoette ik mijn vrouw Tilly Burger en wonen we in Julianadorp. In 1987 zijn wij getrouwd
en gingen met de Kolibri op huwelijksreis. Er was toen nogal wat hilariteit op de haven
want mijn familie had voor de grap onze boot met hulp van Henk de Koning op een andere
plek gelegd. In onze box lag een rubberbootje met een bord waarop stond “getrouwd zijn
is roeien met de riemen die je hebt”.
We kregen 2 kinderen, zoon Thijs en dochter Eva. Beiden zijn opgegroeid met
vaarvakanties en vertier op de haven. Ze hebben ook allebei leren zeilen met de optimist
bij de WVA, en hebben nu ook plannen voor een eigen zeilboot.
Na de Kolibrie 560 volgde een Kolibri 700. In 1994 besloten we zelf een boot af te bouwen
bij ons in de tuin. Dat werd een Stringer 915 die in 1996 te water ging. Wij hebben acht
jaar met de Stringer gevaren. Maar het zeilen vond Tilly niet altijd even ontspannen en we
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waren ook wel nieuwsgierig naar ander (binnen) vaarwater. We dachten na over een
motorboot.
Nu zou ik ook wel met een motorboot willen varen maar dan moest het wel iets zijn met
een werk geschiedenis dus een voormalige werkboot. Het werd een oude sleepboot met
een leuke woning erop. Er was alleen een probleem, de boot was in die tijd te groot voor
de haven, wij konden geen ligplek krijgen. Wij zijn daardoor een aantal jaren uitgeweken
naar Kolhorn en Schagen.
In 2016 waren we weer eens in de buurt en hoorden dat we nu wel een plek in de haven
konden krijgen. Aldus geschiedde en we zijn nu weer blij terug te zijn in onze WVA haven.
Met onze sleepboot Stapper maken we tegenwoordig wat langere reizen. Zo zijn we in
2015 een rondje Maas, Moezel, Rijn gevaren en hebben ook al eens de scheepsliften in
België gedaan, ook doen we mee met evenementen zoals Sail Den Helder en Sail
Amsterdam wat dit jaar helaas niet doorging vanwege corona.
Ook zouden we dit jaar naar Parijs maar dat ging ook niet door omdat de grenzen dicht
waren door de lockdown van diverse europese landen.

We varen met de sleepboot ook wel eens in de winter en hebben we de boot eens een
winter in Gent laten liggen. Zo hadden we tijdelijk een leuk hotel in een andere stad.
Hieruit blijkt wel dat we alle seizoenen leuk vinden. met oud en nieuw gaan we meestal
met de boot naar een rustige plek zonder vuurwerk.
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Zomerkamp Scouting Anna Paulowna 2020
Van 1 tot en met 8 augustus heeft het
Razend Zwin van Scouting Anna Paulowna
hun zomerkamp gehouden op het veldje
achter de dijk bij watersportvereniging
Amstelmeer. Op 31 juli is de leiding alvast
met de boten richting de kamplocatie
gevaren en hebben zij alvast de eerste
tenten opgezet. Op zaterdagochtend
kwamen de kinderen en was het gedaan
met de rust op de haven. Iedereen moest
zijn of haar spullen over de dijk slepen, de
tenten werden opgezet en de laatste spullen
werden uit de sleep gehaald. Hierna was het
tijd om de regels nog even door te nemen en
maar alvast naar bed te gaan, want morgen
zou een spannende dag worden.
’s Ochtends hadden de kinderen een
enveloppe gevonden en ging het thema van
start. Er was namelijk een gevaarlijke
professor ontsnapt uit de gevangenis en hij
wilde het drinkwater van heel Nederland
vervuilen. Hij zou alleen stoppen als hij 1
biljoen euro zou krijgen. De kinderen van het
Razend Zwin werden ingehuurd door Agent X
om hier een stokje voor te steken. Ze
moesten eerst laten zien dat ze fit genoeg
waren om de missie aan te kunnen, dit door
middel van een parcours. Verder werd er nog
even lekker gezwommen, geholpen met het
koken, voor het kook-insigne, en konden de
kinderen zich ’s avonds bezig houden met
hoe ze de professor zouden gaan stoppen.
Maandag was het tijd om voor het eerst het
meer te gaan verkennen, de boten werden
opgetuigd, de sleep werd klaargelegd en we
konden het ruime sop kiezen. Dit alles had
te maken met een postenspel dat de
kinderen moesten doen van Agent X om
meer informatie te verkrijgen over de
professor. Het waaide niet zo heel hard, of
beter gezegd; helemaal niet, dus de
kinderen moesten gaan roeien en werden
weer teruggesleept. ’s Avonds werd er weer
geholpen met het koken en werd de
informatie over de professor nog eens goed
bekeken. Ineens kwam de leiding met het
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nieuws dat er een klein tentje was opgedoken achter de keukentent. De tent werd
onderzocht, de informatie werd doorgestuurd naar Agent X en het was tijd om weer te
gaan slapen.
Dinsdag kwam er nog een pakketje en gingen de kinderen een speurtocht door
Westerland doen om zo de ingrediënten bij elkaar te zoeken voor het tegengif. ’s Avonds
was het tijd om lekker allemaal renspelletjes te doen en moe naar bed te gaan.
Woensdag is normaalgesproken de ouderdag, maar deze kon dit jaar niet plaatsvinden
vanwege de Corona. De leiding had hier een mooi alternatief voor bedacht en elk kind
mocht even naar huis bellen om de verhalen van de afgelopen dagen te vertellen. Ook
werden er papieren borden en bekers gekleurd, dit ook
weer voor het kook-insigne. ’s Avonds ontvingen we op
een wel hele rare manier een bericht van Agent X,
namelijk via flessenpost. De fles werd snel geopend en
erin zaten een briefje en een USB-stick. Agent X vond het
tijd worden dat we maar even gingen relaxen en had dus
aan ons een film gegeven zodat we een filmavond in de
keukentent konden houden!
Donderdag was het alweer de laatste dag van het thema.
De kinderen kregen een filmpje van de professor, hij wou
namelijk zijn spullen terug hebben. In overleg met Agent X
werd hiervoor een locatie afgesproken. Hier moesten we
natuurlijk eerst nog even naartoe lopen, een mooie
avondwandeling dus. Het logboek was neergelegd en nu
was het aan Agent X om de professor op te pakken.
Vrijdagochtend kregen we een bedank-berichtje van
Agent X. We hadden allemaal enorm ons best gedaan en
zeker ons spionnendiploma gehaald! Hierna was het tijd
om alle tenten leeg te halen, neer te halen en ons klaar te
maken om deze nacht in de keukentent te gaan slapen.
Zaterdag was het alweer tijd om naar huis te gaan. De
aanhangwagen werd ingeladen, de spullen van de kinderen
en de tenten gingen mee in de sleep en toen het hele terrein
weer leeg was konden we het meer over gaan steken, op
naar huis. Thuis werd alles weer uitgeladen en was iedereen
weer blij om z’n ouders te zien en te kunnen knuffelen na
zo’n hele lange week van huis te zijn geweest.
Het was een zeer geslaagd kamp en wij als leiding willen
graag iedereen van de watersportvereniging bedanken voor
de gastvrijheid en de goede zorgen. Hopelijk tot over een
paar jaar!
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WR60 Waddentocht 2020
1 augustus zaterdag.
Vertrek 11.10 uur uitgezwaaid door Tjeerdo, Kees, Dieks, Rob, Greetje en Liny.
Doel is Cocksdorp. De wind is West 3 a 4. In het Visjagersgaatje moeten we meerdere slagen
maken. Vervolgens de geul over de Bollen en ja hoor, vastgelopen op een richel. Herman loopt het
anker uit maar 10 minuten later staat er weer net genoeg water om van de richel af te komen. Door
naar het doel.
Op de Scheer verbaasd gekeken naar een dam in zee van Texel naar Friesland. Toen we weer
vastliepen en eens goed keken zagen we dat we op het wantij lagen. Voor ons boeien die plat
liggen. We zijn op de juiste plek maar iets te vroeg. Nu wachten tot de dam onderloopt. Een heel
apart gezicht. Ook omdat het laagste deel van het wantij ruim 100 meter naast de betonning bleek
te liggen. Tijd voor koffie en thee. Tijd 16.14 uur.
Na een uur pauze op de motor met laag vermogen op het laagste deel van het wantij af. Het leek
een wasbord van enige honderden meters lang. Langzaam varen en het gewicht verdelen over
voor en achterschip was de truc.
Een zeilbotje achter ons volgde de
route die wij ontdekten. Later
leverde dat een leuke ontmoeting
met Paul Raasveld, redacteur bij
het blad Wadvaarders.
Om 18.00 uur, na een uur op de
motor tegen de wind in,
aangekomen aan de steiger
Cocksdorp. En de steiger is ook
het enige wat er is. Dus
ongewassen om 22.30 uur naar
bed.
2 augustus zondag.
Om 08.00uur afvaren van het
steigertje. Het is hoogwater en nu
kunnen we de geul door op weg
naar het strand 1 km verder. Daar
willen we het opkomende tij afwachten. Jan moest voor zijn wedstrijdgevoel de Vriendsschapsboei
aantikken. Dat lukte maar net. Bij het strand gaan we voor anker ongeveer 10 meter van het
strand. Om 14.30 is het laag water. 1 Uurtje eerder kunnen we dan het anker lichten en met de
stroom mee richting Vlieland zeilen. Wind NW 4 a 5 bft.
Tot die tijd luieren. J en H hebben gezwommen.
We zijn door de stroom gepakt en liggen nu met de kont tegen de wind.
Om 13.30 uur de zeilen in de gei en het anker gelicht om richting Vlieland te varen. Het bleek dat
we eigenlijk te ongeduldig waren. Maar na 5 uur op 10 meter van het strand te liggen wachten,
wilden we wel actie. Op de droge Steenplaat konden we ruim 100 zeehonden bewonderen.
Om 16.00 uur liepen we aan de grond bij het wantij. En vervolgens duurde het tot 17.30 uur totdat
we over de plaat konden varen.
Het was al laat en Herman ging al koken nog voor we in de haven waren en moest daardoor
tegelijk helpen met aanmeren. We verwachtte dat de haven overvol zou zijn maar gelukkig was er
voor ons nog plaats. En hier is wel sanitair zodat we lekker kunnen douchen.
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3 augustus.
Herman en Jan willen vaker acteren als schipper. Per slot van rekening zijn ze schipper in
opleiding. Dus vandaag is Jan schipper. Het doel is West Terschelling. Door het tij zijn we
gedwongen te wachten tot 15.00 uur voordat we kunnen afvaren naar West Terschelling. Eerst
ontbijt met verse broodjes, daarna een wandeling over het strand. Er was al wat onweer langs
gekomen maar op het strand werden we overvallen door een korte maar hevige regenbui. Op de
hoogte van camping Stortemelk lieten Herman en Jan zich even heerlijk met de stroom opzij
drijven waarop Marc met een bezorgde
blik ons uit het water dirigeerde.
Heerlijke koffie en gebak genuttigd op
de camping en later een uitgebreide
lunch genoten in het dorp.
Na een lunch zijn we om 15.00 uur
vertrokken met weinig wind en stroom
mee richting Terschelling. Via de
Vliestroom ging het op het Schuitengat
aan. De laatste ebstroom maakte het
nog best lastig om daarin te komen.
Daarna slingerden we gezellig
erdoorheen en om 18.00 uur mochten
we helemaal achterin de jachthaven
aanmeren. Al snel ging Marc assisteren
bij een jachtje dat zoet water lekte. De
vrouw des scheeps riep heel hard:
"Help, kan iemand helpen?" En
onmiddellijk komen er mannen van de
omliggende schepen in actie. De hele
zoetwatertank was bij afwezigheid in de
kajuit gestroomd door een lekke slang tussen de hydrofoor en de kraan in het keukentje. Als dank
kreeg Marc een zak ongezouten nootjes. 's Avonds zijn Jan en Herman op kroegentocht gegaan.
Marc afwassen, douchen en met eigen muziekje over het wad uitgekeken met thee. Morgen
richting Ameland. De afstand is te groot voor 1 dag. Daarom plannen we een overnachting op het
wad bij Oost Terschelling.
4 augustus dinsdag
Het badlokaal en de bakker ging pas om 08.00 uur open. Door sanitair gebruik en optuigen zijn we
om 09.00 uur vertrokken naar het wantij. Wegens gebrek aan wind moesten we het laatste uur op
de motor en vanaf het wantij
konden we weer op zeil, koers
50 graden, naar de ankerplek op
de Koffiebonenplaat. Aankomst
13.00 uur inclusief aftuigen.
Diepte 80 cm. Nu, na 12 min,
bodem gevoeld. We liggen wel
egaal lijkt het. Later bleek dat
we vlakbij een houten paal
lagen.
Herman ging een rondje om de
kaap lopen terwijl Jan het
geultje ging opzoeken voor wat
dieper water. Marc heeft het
onderwaterschip geschoond en
de schroef goed schoon
gemaakt. De schroef opnieuw
clubblad WVA

bladzijde 14 van 24

jaargang 43 nr 3

doorsmeren lijkt niet nodig. Verder luieren en morgenochtend verder naar Ameland Nes.
Een avontuur om 23.00 uur. Het tij kwam op en de wind draaide naar zuid. Als het anker zou gaan
krabben liepen we kans om op het restant paal te komen. Toen het water weer kwam wilden we
het schip verplaatsen om niet in aanvaring met die paal te komen. De wind was inmiddels flink
aangewakkerd en het was al donker geworden. Het was nog een hele tour om het schip tegen de
wind los van het anker te krijgen. Met veel moeite kwamen we los. Aan de horizon zag de
opkomende volle rode maan dat het goed was. De nacht was onrustig en 's ochtends bleek dat
een vin van een ankerpoot eraf was. Nu liggen we vlak bij de geul, 500 meter van de paal af.
Daarmee kunnen we ook vlot vertrekken morgenochtend. En we liggen dichterbij de rustplaats van
de zeehonden.
5 augustus woensdag.
Na het verhalen raakten we om 02.00 uur eindelijk bodem en konden we
slapen. Voor die tijd regelmatig op WinGps gecontroleerd of het anker hield.
Gelukkig wel. Verder heel onrustig doordat de golven het schip goed in
beweging hielden.
Om 07.00 uur opgestaan. Er kwam al bijna water onder het schip. Op
voorhand werd het anker tegen de wind in gelegd. Daarbij ontdekt dat één
van de vleugels van het anker ontbreekt. Het oogt als een oude breuk. Ook
zagen we dat we in de nacht waarschijnlijk over het anker zijn gegaan
tijdens het veranderen van ankerplaats. Het bakboord onderwaterschip ter
hoogte van de voorste bolder vertoont een vrij brede kras.
Om 09.00 uur het anker gelicht en met een rif in het grootzeil en de fok op,
scherp aan de wind naar het Oosterom, Blauwe balg het Borndiep in. Via het Molengat naar Nes.
Best enerverend door forse golfslag, af en toe bodem contact, veel buiswater en wind 5+ bft.
Aankomst in haven Nes 11.30 uur. Tijd om een ijsje in Nes te nemen en boodschappen te doen. ‘s
Avonds heerlijk onder de toren gegeten en later nog de zon gedag gezegd aan het strand. Daarna
aan boord met buren gebabbeld.
6 augustus donderdag
Vanmorgen om 11.00 uur vertrokken we uit Nes. Weinig wind maar stroom mee richting
Engelsmanplaat. Door hoogwater passeerden we zonder problemen mooi op tijd de wantijen
Zuiderspruit en de Holwerderbalg. Over de meeste platen kon gevaren worden. Alleen het laatste
stukje hebben we de geul Smeriggat gevolgd tot aan de westkant van de plaat op de 1,2 meter lijn.
Daar het anker uitgezet naast een klein geultje. Het schip trekt niet aan het anker door invloed van
stroom en wind die elkaar opheffen. 1 Uur later is de stroom sterk genoeg om aan het anker te
trekken. Zonnig en heel warm met een klein noordelijk briesje. Er liggen momenteel nog 7 schepen
om ons heen. Herman en Jan maakten later een flinke wandeling over de plaat naar de
observatiehuis van Staatsbosbeheer. Op de terugweg nog een biertje gescoord op een buurtboot.
Een Hoogaars met een verlengde loefbijter.
7 augustus vrijdag.
Vroeg wakker. We liggen nog droog. De tijd benut om de hoeksteun op het roer weer vast te
zetten. De fretboutjes trillen onderweg naar buiten.
Om 09.50 kwamen we los en bij voldoende water onder het Skuutje ging het anker op en voeren
we het geultje Smeriggat in. Na 1 mijl moesten we een drempeltje over. Plotseling vloog Jan uit zijn
stoeltje en kwam op het keukendakje terecht. Het schip ketste blijkbaar zo terug dat het daarna zo
weer met een kleine koerswijziging de betonde geul in kon tuffen. De vaart naar Schier ging deels
tegenstrooms en 100% tegenwind, dus alles op de motor. Bij nadering van de haven van
Schiermonnikoog kregen we steeds meer tegenliggers. Er was dus plaats genoeg in de haven. Om
12.00 uur kwamen we aan in de jachthaven van Schier en kregen gelijk een prachtig plekje
toegewezen. Na een heerlijke lunch fietsen gehuurd en eerst in het duinmeertje gezwommen en
daarna naar de Kobbeduinen gefietst. Daar het op een lopen gezet richting zee. Een uur heen en
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een uur terug. Geweldig mooi daar. Op het terras van Hotel de Werf smaakte het bier méér dan
geweldig. En het bleef nog lang warm op Schier. Twee jaar geleden kwamen we hier bij laag water
droog te liggen. Hoe zal dat dit jaar uitpakken? De haven is uitgebaggerd. De schepen blijven
netjes liggen maar uitvaren is onmogelijk.
Zaterdag 8 augustus.
Vandaag hebben we een afspraak om in de haven van Zoutkamp een deel van de bemanning te
wisselen. Er staat weinig wind en er hangt zeedamp boven het wad. Zodra er genoeg water staat
om de haven van Schiermonnikoog te verlaten gaan we op de motor via de Geul van Brakzand
richting Lauwersoog. Ter hoogte van het wantij zien we een streep dwars voor ons. Dat zal het
wantij zijn. Daarom voorzichtig en langzaam er naar toe. Het blijkt een lijn vuil en schuim te zijn.
Het wantij varen we zonder problemen over. Rond twee uur passeren we de Robbengatsluis en
gaan ook hier weer op de motor verder naar Zoutkamp. Het is gezellig druk op het water. Je kunt
wel merken dat de heersende hittegolf de mensen het water op jaagt. In het natuurgebied langs de
Zoutkamperril lopen grote kuddes Konikpaarden en Hooglander koeien. En de koeien zoeken ook
massaal verkoeling door in het kanaal pootje te baden.
Om 16:00 uur leggen we aan in de oude haven van Zoutkamp. Daar wacht een deel van de
aflossing ons al op. Er is een warme maaltijd meegenomen van huis en gezamenlijk wordt er
gegeten, gezongen, ijs gehaald en geborreld. We blijven met vijf man slapen. Twee in het
vooronder en drie aan dek.
Zondag 9 augustus.
Vandaag staat weer een bezoek
aan Engelsmanplaat op de
agenda. Jan en Herman gaan
naar huis en Rob en JaapJan
monsteren aan voor het tweede
deel van de tocht. Beiden zijn nog
niet op een waddentrip geweest
en droogvallen kennen ze ook
niet.
Gelukkig staat er een lekker
windje en kunnen we tot aan de
Robbengatsluis alles op zeil doen.
Voor de sluis is het zo druk dat we
er net niet in kunnen. De tijd die
we moesten wachten hebben we
benut met het zetten van een rif in
het grootzeil. Het zag er naar uit
dat op het wad het iets harder zou
waaien dan op het Lauwersmeer.
En er was tijd om te lunchen en
koffie te drinken.
We gaan met afgaand tij en halve wind door het Zoutkamperlaag richting de wantijen Paesenrede
en Smeriggat. Beiden wantijen kunnen we zonder problemen passeren en we zoeken weer een
ankerplaats op de 1,2 meter lijn. Het is er nu rustiger dan een paar dagen geleden. Als het water
weg gelopen is blijkt dat we dichtbij de geul liggen. Rob en JaapJan maken een wandeling over de
plaat en gaan op zoek naar kokkels. Die blijken rond het schip niet of nauwelijks aanwezig te zijn
dus dat wordt al snel opgegeven. Verder genieten van de rust en ruimte en op zoek naar beestjes
in de prut en op de schelpenbanken.
Maandag 10 augustus.
Vandaag de tocht naar Nes, Ameland. We vertrekken bij opkomend tij richting Holwerderbalg met
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een oostelijke wind kracht 4 in de rug. Daar moeten we voorzichtig te werk gaan omdat er nog niet
ruim water onder het schip staat. Met alleen de fok actief en grootzeil gegeid en de motor stand-by
het wantij over. We voelen het wasbord onder het schip door gaan maar we raken niet vast. Het is
spannend voor Rob en JaapJan. Dan via de betonning naar de Zuiderspruit. Ook hier met
gereduceerd zeil met wind in de rug op het wantij af. Hier lopen we wel vast. We zetten het anker
uit en na een kwartier durven we weer verder te gaan op de fok. En weer voelen we het wasbord
onder ons maar het gaat wel vlot. Er zijn geen richels om ons tegen te werken.
Bij hoogwater varen we de haven van Nes in. Ook nu is er weer ligplaats genoeg. We besluiten om
in Nes een restaurant te reserveren. Ja, dat kan wel maar dan wel vroeg want alles is volgeboekt.
Met als resultaat dat we 1 1/2 uur op een leeg terras zitten. Hoezo volgeboekt? Maar wel lekker
gegeten. Rob slaapt alle nachten in zijn slaapzak op het dek. Hij vindt dat prettiger dan in ons
koepeltentje slapen en de temperatuur is hoog genoeg.
Dinsdag 11 augustus.
We hebben een afspraak om morgen in Harlingen twee verstekelingen op te pikken. Vandaag
staat dus de route Ameland - Harlingen op de rit. De kortste route is Molengat, Kromme Balg,
Vaarwater van de Zwarte Haan, de wantijen Vingegat en Kimstergat naar Harlingen. De
windrichting en tij zijn gunstig om het hele stuk te zeilen.
We zijn zo met de zeilen bezig dat we niet door hebben dat we een geul te vroeg invaren. Door de
toeristenboot achter ons langs te zien gaan naar een andere geul, het Brandgat, werden we
wakker. Maar toen zaten we ook al aan de grond. Dat was even werken en zweten maar 10
minuten later zaten we ook in het Brandgat.
Het gaat voorspoedig tot boei VH 14 in beeld komt. Op afstand zien we een motorjacht vast liggen
net naast de betonning. Hij lag hoog en dus echt vast. Een ankerketting liep in de richting van de
vaargeul. Wij kiezen daarom een koers om zijn anker heen; direct daarna moeten we een scherpe
draai naar rechts maken om in de geul te blijven maar dat mislukt schromelijk omdat we (te) ruim
om het anker zijn gegaan. Het resultaat is dat we de bocht uitzeilen en naast de geul de bodem
raken. De schipper van het jacht gaf nog aan dat we scherp moesten draaien maar dat was al te
laat. Grootzeil in de gei (heerlijk dat dat kan bij ons) en kluiver neer. Met de fok en de motor wisten
we het schip in beweging te houden en in 10 minuten kropen we naar de geul terug. Dat was weer
een leuke en enerverende actie. Vervolgens de zeilen weer bij en verder naar het Vingegat. Ook
daar weer zeil minderen en op de fok voorzichtig het wantij over op weg naar het Kimstergat. Hier
lagen al meerdere schepen te wachten op hoog water. Maar met onze 60 cm platbodem gaan we
door totdat het echt niet meer gaat en wonderwel (weer alleen op de fok) zonder problemen over
het wantij. En dan zie je dat anderen het ook aandurven. Met als gevolg dat ze na 100 meter varen
alsnog de bodem raken. We hebben nog een tegenligger gevraagd wat zijn diepgang was. 80 Cm
was het antwoord waarop we een
waarschuwing hebben afgegeven voor
ondiep water omdat wij ook maar net aan
over de ondiepte konden.
Aankomst in Harlingen op het juiste
moment voor de brugopeningen. Zonder te
stoppen tot achter in de Noorderhaven als
derde schip aangemeerd. Het was
ondertussen hoog water dus ook de haven
was voorzien van schoon zwemwater. Door
de hittegolf van de afgelopen tijd was het
water zeer aangenaam om te zwemmen
wat we ook direct deden. Samen met de
jonge kinderen van de buren die het
prachtig vonden om ons werkschip te
gebruiken als springplank van het
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zwembad. Op een terrasje lekker gegeten met als afsluiting een heel lekker ijsje op een zwoele
zomeravond.
Woensdag 12 augustus.
Na een ontbijt met verse broodjes van de warme bakker komen Monique en Valentine rond 09:00
uur op de kade aan. Na het overladen van de bagage en een regeling voor het parkeren van de
auto bij kennissen voor de deur, konden we met de brugopening van 09:55 uur uitvaren naar
Terschelling. Het plan was
om de dames in West
Terschelling af te zetten en
vervolgens ons eigen plan
te trekken. Het bleek al
snel dat er op Terschelling
geen mogelijkheid te
vinden was waar de
dames konden
overnachten en dus werd
het besluit genomen dat ze
aan boord zouden blijven
voor de nacht. De nacht
zouden we dan
droogvallen op Oost
Terschelling. Er stond
geen wind dus alles moest
op de motor en dat gaat
dan niet zo snel als we zouden willen. Onderweg zagen we nog twee of drie bruinvissen bij ons in
de buurt aan de oppervlakte. Helaas lieten ze zich maar éénmaal zien. Via de West Meep en de
Noord Meep naar het Oosterom en voor het wantij Oosterom Oost bakboord uit naar het strand.
Dat bleek verrassend vlak waardoor we redelijk dicht bij het strand konden varen zonder heel lang
bij opkomend tij te moeten wachten op water onder het schip.
Het anker uit en eerst zwemmen in 80 cm diep water. Al snel kwamen we er achter dat hier heel
veel kokkels geraapt konden worden. Tijdens de zoektocht (bij eigenlijk redelijk diep water) naar de
kokkels rees ook het idee om het schip nog een paar honderd meter dichter naar het strand te
verhalen. De bodem was zo vlak dat dat goed mogelijk was. Dus twee man aan boord en weg
varen naar de kust. De vrouwen en JaapJan bleven achter in het midden van het grote niets dan
water. Eigenlijk een vreemde gedachte om zo weg te varen. Tegen de tijd dat ze tot aan het schip
waren gekomen hadden ze een halve emmer kokkels geraapt.
Na het droogvallen werd al snel een tweede emmer gebruikt om kokkels te rapen. Dankzij de natte
bun kunnen we kokkels vrij lang goed houden. Op de droge plaat in emmers water en verder in
een krat in de bun. Alleen in de havens is de verversing van de bun minder waardoor een klein
deel van de kokkels het toch niet overleefde.
We hadden het tij een beetje verkeerd ingeschat waardoor we later droog waren dan verwacht.
Het idee van een BBQ op de plaat hebben we daarom moeten laten varen. (Er stond daarvoor nog
genoeg water). Gelukkig zijn we voorzien van een gasstel. Als je om de boot heen liep door het
kleine laagje water zag je lichtende zee op je voeten en in de golfjes.
De aanwakkerende wind werd fris. En wel zo fris dat we het zeilenkleedje ook nu als windscherm
rond de kuip hebben geplaatst. Lekker gegeten en ook hier weer genieten van de rust, ruimte en
zonsondergang. 's Nachts lagen er drie man zonder tentje heerlijk te slapen onder de vallende
sterrenhemel wat leidde tot jaloerse geluiden uit het vooronder van de slapers die geen enkele
vallende ster hebben gezien.
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Donderdag 13 augustus.
Vandaag naar West Terschelling waar de dames de veerboot naar Harlingen willen nemen. Bij het
ontbijt liggen we helemaal droog dus het duurt nog uren voor we weg kunnen. Dat geeft ons tijd
om naar het strand te wandelen. Maar eerst zien we een buurman met een vouwfietsje over de
plaat strompelen. Een fiets op het wad!!!!
Op het strand aangekomen zien we sporen van autobanden en vrij veel zwerfvuil. Maar ook
zeekraal en velden bloeiend lamsoor. En ja hoor; daar kwam de fietser aan. Hij had het dorp niet
gehaald omdat hij niet te lang weg durfde te blijven vanwege opkomend tij. Achteraf gezien had hij
tijd genoeg.
Toen we weer drijvend waren en ongeduldig waren geworden, werden de zeilen gehesen en koers
naar de geul gezet. Ons ongeduld werd beloond met een forse hekgolf, modderwater en uit het
roer lopen van het schip. We hadden wind in de rug dus het was lastig om vaart te minderen door

de zeilen open te zetten. Maar na een paar honderd meter rustig aan varen en gewicht verdelen
kwamen we op dieper water. Dat de plaat dus erg vlak was werd hierdoor wel duidelijk. Eenmaal in
de geul konden we aan de wind varend richting West Terschelling. Het was inmiddels wel duidelijk
dat we laat aan zouden komen. Te laat voor de dames om met de veerboot naar Harlingen en
vervolgens met de auto naar huis te kunnen. Dus nog een nachtje aan boord over blijven en de
volgende dag via taxi Skuut naar Harlingen.
Ook nu weer plaats genoeg in de haven. We meerden aan als derde schip langszij de LE74 van
Frans Schreuder. In een restaurantje gegeten en terug op de boot het tentje opgezet. Er dreigt
onweer en regen. Om die reden zijn veel schepen de haven ingekomen en lag er een vierde schip
aan ons aangemeerd.
We lagen met de koppies buiten de tent. Met z'n drieën is dat wat schikken maar met wat goede
wil lukt alles. Genoten van het weerlicht boven het vaste land, wat een schouwspel! En geen
druppel regen gehad.
Vrijdag 14 augustus.
Vandaag een taxirit naar Harlingen en voor ons ook een deel van de thuisreis. Ook vandaag weinig
wind en dus veel op de motor maar wel het tij mee. En ook nu weer geluk met de brugopening
naar de Noorderhaven. Deze keer helemaal door voorbij de draaibrug en een mooie plek aan de
drijvende steiger zonder buren. Eerst wat te drinken gezocht op een terrasje en geregeld dat er
een auto kwam om de dames naar de eigen auto te brengen.
Na het afscheid van de dames in de haven gezwommen. Bij het borrelen aan dek werden we
gevraagd of het mogelijk was om een tv interview op te nemen aan boord van het Skuutje. Dat
vonden we best. Het schip hadden we al gedweild en gepoetst dus alles glom tegen je op. Alleen
moesten we de kleding die te drogen hing even opruimen en de stoelen op de kade zetten zodat
het dek ruim was voor de camera en de mensen. Helaas vergaten wij om er een foto van te maken
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en om gegevens uit te wisselen. Er is ons toegezegd dat we de ruwe opnamen en het uiteindelijke
interview toegestuurd krijgen. Dat wachten we dus maar af.
Zaterdag 15 augustus.
Vandaag terug naar Den Oever. Weinig tot geen wind en kans op regen. We wilden ontbijten bij de
HEMA maar die ging pas om 09:00 uur open. Wij besloten om dan maar verse broodjes te halen
en de brugopening van 08:55 uur te benutten om naar buiten te gaan. Wel alle zeilen klaar gezet
en buiten de haven gehesen. De stroom zorgde voor de juiste richting en het zeil gaf net genoeg
druk om het schip op koers te houden. Voor de sluizen van Kornwerderzand kregen we een
redelijke bui over ons heen waardoor het stof van de zeilen spoelde. Ondertussen hadden we ook
de motor bijgezet dus met een flinke gang richting thuis. Onderweg de werkzaamheden aan de
Afsluitdijk bestudeerd en om 14:00 uur aankomst in de haven van Den Oever verwelkomt door de
dames en heren opvarenden.
Alles bij elkaar een zeer leuke trip. De windrichting kwam ons uitstekend van pas. Met westelijke
wind richting Schier en met oostelijke wind de tweede week terug naar Den Oever. Alle eilanden
hebben we aangedaan. We zijn vier maal drooggevallen. We hebben ervaring opgedaan hoe je
met een wantij en bijbehorend getijde moet omgaan. Het maken van een vaarplan met vertrek en
aankomsttijd zit er nu aardig ingestampt evenals het werken met kaarten en elektronische kaarten.
Er is veel gezeild met vol tuig inclusief de kluiver. In enkele gevallen werd er nogal fors aan de
kluiverboom getrokken. Door de kluiver halverwege de boom te plaatsen werd de boom minder
zwaar belast maar bleek het schip ook scherp te kunnen zeilen met vol tuig. Iets wat ons niet
bekend was. Meestal als we scherp zeilen halen we de kluiver neer maar halverwege zetten kan
dus ook. Ook hebben we veel gevaren met een rif in het grootzeil. Daarmee bleef het schip
rustiger terwijl het nauwelijks invloed had op de snelheid. Als het even kon maakten we alles
zeilklaar in de haven. Grootzeil in de gei -in werkstand- en kluiver volledig aangeslagen op het dek
en de fok ook gereed voor gebruik.
Voor ons geldt: Graag volgend jaar weer. Maar als het even kan graag met twee schepen.
Marc, Monique Jan, Herman, Rob, Valerie, JaapJan

clubblad WVA

bladzijde 20 van 24

jaargang 43 nr 3

clubblad WVA

bladzijde 21 van 24

jaargang 43 nr 3

Wist je dat….
als je dit clubblad leest het seizoen al weer bijna voorbij is
we hopelijk toch nog een mooie septembermaand krijgen
deze herfst en winter het nodige staat te gebeuren op de haven
het blad Zeilen door mij mee gesmokkeld uit het zieken huis een mooi verhaal opleverde
het over het vertrek van Gerard en Laura gaat die van plan zijn een jaar of 4 in
Noorwegen te blijven
in de vorige krant een leuke prijsvraag staat met veel foto’s
je door het insturen van een oplossing een flinke zelf gebakken appeltaart kon winnen
ik het idee heb gekregen dat onze WVA-krant niet meer gelezen wordt
er zegge en schrijven EEN ( 1 ) inzending op kwam
diegene dus automatisch de winnaar is van de prijsvraag
de appeltaart nog thuisbezorgd wordt ook
ik jullie niet meer zal vermoeien met een leuke prijsvraag
het sowieso een hele toer wordt om leden iets in het clubblad te laten plaatsen
ik hoop dat het tegendeel bewezen wordt
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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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