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Wil Wigbout.
Het eerste clubblad van het nieuwe jaar moet weer de deur uit en zoals altijd is het hard werken
naar de deadline toe. De ene week wandel je tijdens de vakantie nog heerlijk in de sneeuw (het
was trouwens wel afzien, want dochter Wendy vindt dat je zelfs in de vakantie je tijd nuttig moet
besteden en zoveel mogelijk indrukken op moet doen, dus lui zitten in de zon was er niet veel
bij) en de volgende week, nu dus, moet er al weer worden gedacht aan de watersport. De
aanlevering van copy ging gedurende onze vakantie onverdroten door, geweldig natuurlijk, want
dat resulteert deze keer in een behoorlijk dik clubblad, dus veel leesvoer. Er zijn wat verhalen
over de diverse activiteiten die zijn geweest, w.o. najaarsvergadering, de Nieuwjaarsreceptie, het
bezoek aan het Ned. Inst. voor het Onderzoek op Zee (NIOZ) , de cursus TKN (nog bezig) met
bijbehorende foto’s.
Over het aanbod van foto’s heeft de redactie zeker niet te klagen. Helaas kunnen we niet alles
plaatsen, maar laat u hierdoor zeker niet ontmoedigen.
Voor de bootlozen onder ons (Cees en ik horen daar, naar we hopen voor korte duur, ook weer
bij) een oproepje van Arjan v.d. Corput voor bemanning. Ik weet niet of er nog een proeve van
bekwaamheid wordt vereist,maar niet reageren is altijd nee.
In het jaarverslag staat het wel en wee van onze vereniging in 2007 en wat zeker niet
onbelangrijk is, de uitnodiging voor de voorjaarsvergadering op 18 maart 2008.
Weer een uitgelezen moment om uw stem te laten horen en mee te denken over het reilen en
zeilen van de vereniging.
Onze voorzitter memoreert aan het feit dat de kantine ook dit jaar weer moet worden bemenst. In
het volgende clubblad komt een aanmeldingsformulier met daarin de data waarvoor mensen
nodig zijn. Kijk vast eens in uw agenda, want als we allemaal ons steentje bijdragen moet het
toch weer mogelijk zijn om de uren in te vullen en niet steeds door dezelfde mensen. Met de
agenda bij de hand kunt u ook vast de werkdag op 26 april invullen, die om 9.00 uur begint en
waarbij voor de inwendige mens wordt gezorgd.
De afdeling opleidingen zocht nog cursisten voor de Centaur en Optimisten, maar ondertussen
zijn de lessen voor de Centaur volgeboekt en kunnen er nog een paar cursisten aangemeld
worden voor de Optimisten.
Ook hebben wij nog een correspondent ”overseas”, n.l. Michiel Boersen, die deze keer de
deadline niet kon halen maar ons een bijdrage voor het volgende clubblad heeft beloofd.
Terwijl ik een tijdje na zit te denken over het verder verloop van dit stukje kijkt Cees me bijna
achter de computer vandaan, want er moet worden “gegoogeld” op de boten-sites.
Het virus zit deze keer niet in de computer, maar in Cees, die zich op internet stort om de juiste
adressen te noteren, zodat we eerdaags op tournee kunnen om de geselecteerde boten te
bekijken. Dat wordt sterk in de schoenen staan, de roze bril thuislaten en kritisch kijken. We
houden u op de hoogte.
Agnes Dubbeld-Klinkenberg

VANUIT DE PREEKSTOEL
Dit stuk zou kunnen beginnen met u allen een goed watersportseizoen toe te wensen, maar als dit
blad verschijnt, zitten we al weer veel te ver in het nieuwe jaar om dit te doen, bovendien heb ik
een flink aantal leden dit al gewenst op 6 januari tijdens de Nieuwjaars receptie.
Ik kijk ook nog even terug op het laatste gedeelte van het afgelopen jaar, een zeer geslaagde
vrijwilligersavond die nog een onverwacht bezoek van Sinterklaas kreeg op zijn terugreis naar
Spanje, medio december heeft Elly Schiphof een tiental dames begeleid bij het maken van een
prachtig kerststukje en elke dinsdagavond doet Alex v.d. Hoek zijn uiterste best om een aantal
leden weer de truc van het navigeren bij te brengen en dat gaat zo door tot en met maart.
Met een twintigtal leden heb ik een bezoek gebracht aan het Koninklijk Instituut voor Onderzoek
van de Zee op Texel, alwaar de heer dr. Jan Boon een uiteenzetting gaf van waar het instituut
mee bezig is gevolgd door een lezing van de bioloog, drs. Cees Camphuysen.
We weten nu dat er op en in het water ontzettend veel te zien is dat bewaard moet blijven voor
het nageslacht. Na terugkeer op het vaste land werd deze mooie excursie afgerond met een
heerlijk chinees buffet bij het drijvend Chinees restaurant in Den Helder.
Nu echter de blik op de toekomst: een aantal evenementen is van datum veranderd, een en ander
als gevolg van externe invloed zoals de sluiting van de Olympische spelen. Zie hiervoor het
programma achter in dit blad. Het jaar is nog jong dus verwacht ik dat alles nog wel in uw
agenda is in te passen.
Dinsdag 18 maart wordt de Algemene ledenvergadering gehouden en daar hopen wij u de
kandidaten Penningmeester, Commissaris materieel en Commissaris wedstrijden te kunnen
voorstellen.
Op het moment dat ik dit schrijf heb ik nog geen zekerheid over de functie Commissaris
wedstrijden.
Dus als u dit leest kunt u zich hiervoor nog altijd opgeven.
Boot Holland en Hiswa zullen U waarschijnlijk wel gelokt hebben en afhankelijk van uw
behoefte zal wel het een en ander gekocht zijn of indrukken zijn opgedaan voor de toekomst.
Het bestuur heeft zijn oog laten vallen op een nieuwe boot ten behoeve van de wedstrijd en
opleiding ondersteuning en deze boot zal na aankoop de witte boot vervangen.
Tot slot doe ik een oproep aan de leden om zich in het komende seizoen bij de kantinecommissie
op te geven om een dag in het weekeinde de kantine te beheren. Ik heb uitgerekend dat er zo’n
22 weekeinden zijn die hiervoor in aanmerking komen, dus zou met een 44 tal leden de zaak
opgelost zijn.
Dit kan toch geen utopie zijn in een vereniging met ruim 300 leden.
Ik wil het goede voorbeeld geven en een weekeinde voor mijn rekening nemen dus er zijn nog
maar 42 leden nodig.
Ik hoop u allen te mogen begroeten tijdens de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 18 maart
a.s.
Theo Souren
Voorzitter

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2008
Het bestuur nodigt de leden uit tot het bij wonen van de Algemene Leden Vergadering
welke zal worden gehouden op 18 maart 2008 in het clubhuis “De Aak”
aan de Haukeshaven aanvang 20.00 uur.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Mededelingen van het bestuur
Behandeling van het verslag Najaarsvergadering 23 maart 2007
Jaarverslag 2007
Verslag Kascontrole commissie
Financieel verslag 2007
Vaststellen Zomerprogramma
Verkiezing Bestuursleden en Kascontrolecommissie
Als kandidaten voor de het bestuur hebben zich aangemeld:
Gerrit Snijders voor de functie Commissaris Materieel (haven & opstallen)
Josje v.d. Land voor de functie Penningmeester
………………… voor de functie Commissaris Wedstrijden
Voor de kascontrole zijn de leden Rene Dijkstra en Sjoerd v.d. Werf nog een jaar
beschikbaar.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Het bestuur hoopt u allen op deze vergadering te mogen begroeten.
Namens het bestuur,
Monique Mul
Secretaris

UITGEROOKT
Het zal u niet ontgaan zijn dat dit jaar, om precies te zijn vanaf 1 juli a.s., niet meer gerookt mag
worden in horecagelegenheden en sportkantines.
Het bestuur kan zich voorstellen dat dit voor verstokte rokers een probleem kan zijn. Toch willen
we als bestuur aangeven dat er vanaf die datum niet meer mag worden gerookt in het clubhuis.
Met dit besluit wil het bestuur die leden steunen voor wie het opsteken van een sigaret wel wat
uitmaakt, maar dit niet kenbaar durven te maken.
Wij hopen dat de rokende leden hiervoor begrip hebben
Het bestuur

Jaarverslag 2007
Het jaarverslag van 2007 van Watersport Vereniging Amstelmeer. Het is een bewogen jaar
geweest. Er zijn een groot aantal nieuwe leden bijgekomen. Dit omdat wij ook de andere kant
van het Wierhoofd van de Gemeente zijn gaan huren. Er hebben zich echter zoals gebruikelijk
ook leden afgemeld. Al met al zijn wij als vereniging met ongeveer 50 leden gegroeid. Er zijn
kampioenen geboren. Maar ook hebben 12 kinderen kennisgemaakt met het zeilen in een
Optimist. 9 kinderen waren zo enthousiast over het optimist zeilen dat ze de cursus Optimisten 2
hebben gevolgd. 12 personen hebben de stoute schoenen aangetrokken en hebben les gehad in de
Centaur om het felbegeerde CWO1 papiertje te verkrijgen. 5 personen hebben les gehad voor het
CWO2 certificaat. 2 Cursisten hebben door hun ervaring in de Optimist de kans gekregen om in
dit seizoen zowel KB 1 als KB 2 les te krijgen en hiervoor te slagen.
De 44 extra ligplaatsen moesten worden gemanaged. De steigers zijn vernieuwd. Er is werk
verzet op de werkdagen, maar ook tussendoor zijn veel vrijwilligers bezig geweest voor de
vereniging; in de bar, de haven, bij de mensen thuis en op het water. Er zijn feestjes gevierd en
verhalen verteld. Lief en leed is gedeeld tussen de mensen die betrokken zijn bij de vereniging.
Kortom de vereniging leeft.
Op 7 januari 2007 stonden Ruud Bekema en Cees van Silfhout oliebollen te bakken zodat op
traditionele wijze de aanwezige leden elkaar een "Gelukkig Nieuwjaar" konden wensen.
7 februari 2007 was een gedenkwaardige avond, de dringende oproep aan alle leden van de
vereniging heeft aan het eind van de avond geleid tot vier nieuwe bestuursleden te weten, Theo
Souren, Rob van Altena, Marian Eeken en Sjaak Meskers. Zij zijn op 13 maart tijdens de
Algemene Ledenvergadering geïnstalleerd .
Helaas moest gedurende het seizoen Rob van Altena zijn bestuursfunctie weer vacant stellen
i.v.m. zijn fysieke gesteldheid. De secretaris Marian Eeken heeft dit aan het einde van het
seizoen moeten doen om persoonlijke redenen, haar functie is tijdens de najaarsvergadering op
23 oktober ingevuld door Monique Mul.
Door een misverstand is tijdens de najaarsvergadering afscheid genomen van de Penningmeester
Peter Engel (hij was zelf niet aanwezig i.v.m. zijn werk) maar dat zal in de Algemene
ledenvergadering van 2008 worden overgedaan. Het bestuur heeft dus het jaar met een
bestuurslid te kort afgerond.
Op 14 maart begonnen de twaalf kielboot cursisten met de theorielessen van Michiel Lok. Wico
Stam nam wederom de lessen “steken en knopen” voor zijn rekening. Hierna zijn in mei de 12
KB 1 en de 5 KB 2 cursisten met de praktijklessen begonnen. De praktijklessen zijn gegeven
door 8 vrijwillige instructeurs: Gerard Schalkwijk, Dave de Groot, Sjoerd van der Werf, Piet
Wildschut, Wico Stam, Cees van Silfhout, Hans Zijm en Pieter Sijtsma. Alle 15 cursisten zijn
geslaagd voor hun kielboot 1 en/of 2 diploma.
Vanaf begin mei zijn de Optimisten lessen gestart. Een aantal keren werd er in de haven gevaren
of overgestapt op theorie les geven omdat de weersomstandigheden zodanig waren dat het niet
verantwoord was om op het meer te varen.
Twaalf cursisten zijn begonnen aan de JZ 1 lessen, hiervan hebben mede door het slechte weer
en jonge leeftijd drie cursisten in de loop van het seizoen afbericht gedaan. Dit seizoen leverde
negen geslaagde JZ 1 cursisten op. Acht cursisten hiervan hebben zich weer opgegeven voor de
JZ 2 lessen van 2008.
Instructeurs onder leiding van Wico Stam waren: Jos Halsema, Josephine de Jonge, Rob
Verhoef, Yvonne Zijm, Frank van Silfhout en Rick Meskers.
Negen cursisten zijn begonnen aan de JZ 2 lessen, hiervan heeft er één afbericht gedaan met de
reden dat hij geen zin meer in zeilen had. Dit seizoen leverde acht geslaagde JZ 2 cursisten op.

De instructeurs onder leiding van Hans Zijm waren: Joost Dijkstra, Rene Könst, Monique Mul,
Marije Engel en Hannie en Wout Meskers.
Op zondag 26 augustus hebben de vrijwilligers van JZ 1 en 2 voor 15 cursisten een terugkomdag
georganiseerd. Lekker varen spelletjes en wedstrijdjes was het motto. Een zeer geslaagde dag
met mooi weer en aan het eind van de dag voor een ieder een presentje.
Jansje Lok heeft op 21 maart een avonddurend programma verzorgd voor ruim 20 leden door te
vertellen over de geheimen van Kirgizië. Een mooi reisverhaal.
In april was het zomer! De boten lagen vroeg in het water. Op tien april is de SW vergadering
gehouden. Het was weer een orale strijd om de punten in de rating. Eric Mehlbaum (oud lid en
internationaal Judge) heeft het wedstrijdreglement specifiek met betrekking tot regel 18
uitgelegd en verduidelijkt voor alle wedstrijdzeilers en leden van de wedstrijdcommissie.
Het animo voor de werkdag op 28 april heeft niet te wensen overgelaten en met meer dan 40
vrijwilligers was de vereniging in een mum van tijd gereed voor het watersportseizoen 2007. Na
afloop werd er een heerlijk chinees buffet aangeboden aan de medewerkers.
De Koninginnerace leidde op onstuimige wijze het wedstrijdseizoen in van de vereniging. De
winnaars waren:
Centaurklasse: Rene en Anja Dijkstra (675)
Kajuitklasse: Pieter Sijtsma en Joost Dijkstra (Kolibri 498)
Lelievletten: Team Nereus (997)
Randmeer: Jaap Wognum en Marian Eeken (456)
Open klasse: geen finishers.
Mede door het mooie voorjaar werd aan de dinsdagavond competitie door een groot aantal leden
deelgenomen.
Op een avond zijn er wel 35 deelnemende jachten geteld. Gemiddeld nemen ruim 20 deelnemers
deel aan deze wedstrijden. De gezellige keuvel na de wedstrijd onder het genot van het stukje
gepresenteerde (Piet Ottens) worst is niet te versmaden. De winnaars van de 2007 dinsdagavond
competitie waren:
Kajuitklasse:Michiel Lok en Hans Boersen (Waarschip 570)
Kolibri: Arie en Jeroen de Vries (857)
Open klasse: Jan Meilink en Marije Engel (Sailhorse)
Randmeer: Peter en Carolien Engel (188)
Top: Siep v.d. Land en Peter Verschoor (352)
Van 26 t/m 28 mei is de Pinkstertoertocht gevaren.
Van 9 t/m 10 juni werden de Open Clubkampioenschappen onder perfecte condities verzeild. Na
6 wedstrijden op de vaste WVA banen waren de Clubkampioenen 2008:
Kajuitklasse: Wico Stam, Rob Verhoef en Leo Bijlsma (Compromis 909)
Open klasse: Jan Bethbeder (Olympiajol NED 346)
Randmeer: Peter en Carolien Engel (188)
Tijdens het Verenigings Sloepzeilen op 16 en 17 juni wisten de WVA teams een 2e (Heren) en 3e
(Dames) plek te behalen
De Havenwedstrijd op 19 juni genoot weer een flinke belangstelling en gelukkig waren de buren
van de MWV met hun Centaur vloot ook weer van de partij. De uitslag:
Centaur: Richard Offers (1662)
Kajuitklasse: Michiel Lok en Hans Boersen (Waarschip 570)

Open klasse: Michiel Boersen en Rijk Hovius (16m2 4404)
Randmeer: Peter en Carolien Engel (188)
Top: Gerard Schalkwijk en Laura Engel (371)
Op 23 en 24 juni hebben een 30 tal personen met een lichamelijke beperking deel genomen aan
het zeilen met sloepen. Een flink aantal leden onder leiding van Cor Walrave heeft deze mensen
gedurende 2 dagen op een onvergetelijke activiteit getrakteerd, waarbij ook de nasi hap er in
ging als koek.
Als wedstrijdgevende vereniging hebben we onze portie wel gehad dit jaar.
De Top - en de Schakelklasse zeilden met 40 boten in het weekeinde van 30 juni tot 2 juli
respectievelijk hun klasse en Nederlands kampioenschap.
Tien dagen later, van 12 juli t/m 15 juli, waren we de organiserende vereniging voor het
Nederlands kampioenschap Olympiajol. Zestig boten verschenen aan de start.
Het was lekker druk op de haven en de sfeer was uiterst gezellig wat mede te danken is aan al
die enthousiaste medewerkers van de kantine en wedstrijdcommissie.
In augustus hebben in het kader van de Herdenking van het 400e geboortejaar van Michiel de
Ruyter, zeilwedstrijden voor Kajuitboten, Sloepen en Catamarans op het Marsdiep
plaatsgevonden, De organisatie was in handen van onze vereniging. Het dames sloepteam heeft
daar aan deelgenomen en de eerste prijs in de wacht gesleept onder leiding van “Schipperse
Corine”, alias Cor Walrave. Bij de Kajuitboten was de winnaar Andele de Zwart met zijn
Bavaria 37. Op het Amstelmeer werd tijdens dat weekend de Amstelmeer Trophy voor de Open
klasse verzeild. Hier was ook een Michiel de Ruyter Memorial trofee aan gekoppeld. Winnaars
waren Daan Bakker en Maarten Cobelens (Top 368)
Tijdens het MWV/WVA toernooi om de Burgemeester Post trofee is tevens het
Klassenkampioenschap van de Kolibri verzeild. Helaas is het onze zeilers niet gelukt de
Burgemeester Post trofee te behouden voor 2007.
Als laatste evenement staat elk jaar de Palingrace op de kalender. Hoewel het fantastisch weer
was bleef de deelname een beetje achter bij andere jaren.
Voor het tweede jaar is de dinsdagavondcompetitie eind september doorgezet op de
zondagmiddag met een redelijk aantal deelnemers. Dit idee wordt volgend jaar weer
gecontinueerd. Wellicht dat er dan even een regeling moet worden getroffen om de bar een
uurtje te openen om even na te kaarten.
Op 30 oktober zijn de theorie lessen Theoretische Kust Navigatie gestart. De lessen worden
gegeven door Alex van der Hoek. Alex echtgenote, Rini van de Hoek verzorgt de koffie, thee en
de limonade tijdens de lessen.
Zaterdag 13 oktober was er de werkdag waar een flinke opkomst van leden ertoe bijdroeg dat de
haven, vloot en opstallen in een halve dag winterklaar werden gemaakt. Deze dag werd
afgesloten met een feestavond bestemd voor alle leden. Mogelijk is dit niet bij alle leden bekend,
want de opkomst viel een beetje tegen. De Mosselavond daarentegen was uitverkocht. De
kantine commissie en ad hoc medewerkers hebben gezamenlijk een smakelijke prestatie
geleverd.
Acht december was voor het bestuur de gelegenheid om alle leden die zich voor iets meer dan
gemiddeld ingespannen hebben in dit verenigingsjaar, te bedanken. Een hapje en een drankje
vergezeld van een muziekje maakte het geheel tot een zeer gezellige avond, waarbij
herinneringen werden opgehaald aan een succesvol jaar.

Aan het eind van het verenigingsjaar begeleide Elly Schiphof op 12 december twaalf
vrouwelijke leden bij het maken van een fantastisch kerststuk, dat ongetwijfeld bewonderende
blikken heeft opgeleverd van de Kerstvisite.

Notulen van de Najaarsvergadering
gehouden op 23 oktober 2007
1. Opening vergadering 19.40:
De voorzitter heet iedereen welkom met een verhaal uit de mond van Prof.dr.C. de
Jager.
Ook bijzonder welkom voor de ereleden Wichert Veeling en Wico Stam.
Bericht van verhindering:Rob van Altena, Peter Engel, Elly boesschoten, Cees
Dubbeld,Cor Voorthuizen en Leo Bijlsma.
Er zijn 36 stemgerechtigden geteld.
2. Mededelingen:
a. Het KNWV heeft zich door de eenmalige financiële hulp hersteld en de organisatie is
platter gemaakt, door het in te delen in een districten stelsel.
Het huidige taken en dienstenpakket blijven gehandhaafd met meer kwaliteit.
Door teruglopende subsidies, vermindering van vaarbewijzen en prijsstijgingen wordt er
een voorstel gedaan om de contributie voor 2008 met 4 euro te verhogen en voor 2009
ligt 5 euro in het verschiet.
b. Voor ligplaatshouders is het verplicht een WA verzekering te hebben, dit zal jaarlijks
steekproefsgewijs gecontroleerd worden.
c. Met de MWV is schriftelijk overeengekomen, dat we bij eigen wedstrijden en
evenementen kosteloos over elkaars materiaal kunnen beschikken.
d. In het voorjaar zijn de clubwimpels weer te koop voor 10 euro.
e. Waarschuwing: Laat geen waardevolle dingen (buitenboordmotor etc.) op de jachthaven,
er is weer een motor gestolen.
3. Verslag ALV 13 maart 2007:
3 pagina’s goedgekeurd.
Vraag Agnes: of er nog meer overleg komt met de andere watersportverenigingen op het
meer volgend jaar, antwoord is positief.
4. Vaststellen contributie en andere vergoedingen voor 2008;
De contributie voor 2008 wordt 36,50 euro in dit bedrag zit de verbondsverhoging van 4
euro, zie punt 2a. Na stemming is niemand tegen en niemand onthoudt zich van
stemmen. Verhoging aangenomen.
De liggelden worden met 5% verhoogd, wordt 8.50 per m2.
Deze verhoging is de compensatie i.v.m. de B.T.W. over de pachtsom af te dragen aan
de gemeente Wieringen.
5. Begroting 2008:
a. Alle commissies kunnen het volgende jaar over hetzelfde bedrag beschikken als
vorig jaar. Kampioenschappen en evenementen moeten zichzelf bedruipen.
b. Er wordt gedacht over het opknappen van het duikmagazijn, hiervoor is op half
november een afspraak gemaakt met de gemeente Wieringen om de mogelijkheden te
bespreken. Er wordt gedacht aan het opknappen van de doucheruimtes en daarna de
buitenkant. Wichert Veiling oppert om de buitenboel te stuken en Siep v.d. Land vraagt
of het binnenwerk door eigen mensen wordt gedaan.

Er zal een bouwcommissie worden benoemd die plannen gaat maken, het bestuur van
advies dient en dan komt er een voorstel voor de ALV. Er zal gedeeltelijk professioneel
en wat kan met eigen mensen gedaan worden.
c. Het bijbootje is in slechte staat en Ruud Bekema is aan het informeren naar een nieuwe
boot, er zal informatie op de site gezet worden en als er een boot in aanmerking komt,
wordt er een proefvaart gehouden. Kosten boot vanaf 2000,00 euro.
Wico Stam vroeg op de boordhoogte te letten en Agnes Dubbeld op de manoverboord
actie.
6.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Presentatie winter activiteiten en concept wedstrijdkalender 2008:
Dinsdag 23-10 begint de cursus TKN met 8 personen en is vol.
Zaterdagavond 27-01 Mosselavond, is vol.
Woensdagavond 12-12 creatieve avond (kerststukje) door Elly Schiphof, 25,00 euro.
Zondag 06-01 Nieuwjaarsreceptie van 14.00 to 20.00.
Eind januari een excursie en lezing bij het NIOZ op Texel.
Dinsdag 11-03 ALV.
Zaterdag 19-04 voorjaarswerkdag.
Misschien nog lezingen over zeiltrim en wedstrijdreglementen.
Mogelijk ook clubkampioenschappen motorboot in het nieuwe seizoen.(betreft
vaardigheden)
j. Jan Betbeder gaat de wedstrijdkalender voor het volgende seizoen nog aanpassen. Dit
verschijnt in het clubblad.
k. Er is medewerking gevraagd bij evenement Tall Ships 20 t.m. 23 augustus, na hun
vergadering wordt in ons clubblad aangegeven wat ze vragen.
Pauze tot 21.40
7.

Verkiezing bestuursleden;
Tussentijds aftredend om persoonlijke redenen secretaris Marian Eeken, daarvoor is
vervanging gevonden in de persoon van Monique Mul,
Commissaris haven Rob Altena heeft het fysiek zwaar en wil zijn functie graag
overdragen aan iemand anders.
Penningmeester Peter Engel stopt ook nu met zijn functie en is niet herkiesbaar, maar zet
zijn werk wel voort tot de voorjaarsvergadering van 11-03-2008.
Jan Bethbeder stopt op de voorjaarsvergadering en is niet herkiesbaar.
Gegadigden kunnen zich melden bij het bestuur. (ook voor informatie betreffende de
functies)
Marian Eeken en Peter Engel(niet aanwezig maar door Carolien vervangen) worden
bedankt met bloemen, bon en applaus. Er melden zich geen nieuwe gegadigden.
De voorzitter doet een beroep op de vergadering om rond te kijken voor vervangende
bestuursleden.
8. Rondvraag:
Gerard Schalkwijk:
Kunnen voor de Centaurwedstijden de deelnemers eerder bekend gemaakt worden en
ook wat jonge deelnemers laten meedoen.
Of de Jollensteiger vrijgehouden kan worden voor de lesboten en passantenboten ergens
anders laten liggen.
Jaap Wognum:
Wat is de bedoeling met de motorbootwedstrijden? Moet nog uitgewerkt worden, kan
behendigheid met eigen boot zijn en of manoeuvres en behendigheid met een standaard
boot.

Gerard van Herk:
Waarom de W.A. verzekering controleren? Iedereen met een ligplaats moet W.A.
verzekerd zijn, tot 16m2 hoef je niet extra te verzekeren, Theo Souren geeft aan da het
voor de WVA alleen gaat om de aansprakelijkheid van ligplaatshouders ingeval hun
boot schade veroorzaakt in de haven aan eigendommen van de vereniging of andere
ligplaatshouders. De jaarlijkse steekproeven zijn er om ligplaatshouders scherp te
houden. Bij officiële wedstrijden moeten boten volgens de wedstrijdbepalingen
verzekerd zijn en dit kan ook gecontroleerd worden
Siep v.d. Land:
Kunnen we niet een wedstrijdtrainer laten komen?
Is alleen haalbaar als het een eenheidsklasse betreft, een lid een verenigingstrainer
opleiding laten volgen is wel een optie.
Renee Dijkstra:
Kan het diploma ophalen van de jeugd niet vervroegd worden met een afsluitend zondag
zeilwedstrijdje met de kielboot cursisten en dan de diploma’s uitreiken?
Voorstel om de feestavond los te koppelen van de werkdag i.v.m. de kleine opkomst
leden.
9. Sluiting van de vergadering:
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en hoopt allen weer te zien op
een van de winteractiviteiten of op de ledenvergadering op 11 maart 2008.

JOOP
Op 20 februari j.l. is Joop Manshanden op 66 jarige leeftijd overleden.
Een groot aantal leden heeft het voorrecht gehad om Joop te leren kennen.
Joop en zijn vrouw Marjan zijn gedurende 10 jaar de beheerders van het
clubhuis geweest en hebben de toenmalige leden ontzettend verwend. Niets
was te veel.
Tot in de kleine uurtjes was het altijd heel gezellig, een glas Baily’s werd
altijd eerst door Joop gekeurd en vervolgens met 2 rietjes uitgeserveerd, zodat
hij kon proeven of de kwaliteit wel goed bleef. Ook wel eens meegemaakt
dat in een geheel leeg clubhuis bij het plaatsen van een bestelling door Joop
werd gezegd dat je nog niet aan de beurt was !!!!!
Tijdens een
familieweekend werd het clubhuis omgebouwd tot strand, saloon of circustent,
het kon allemaal. Kortom leuke verhalen genoeg.
Marjan, kinderen en kleinkinderen moeten verder zonder hun man, vader en
opa.
Het zal nooit meer hetzelfde worden, maar toen ik hem de laatste keer sprak
zei hij nog hoe trots hij op ze was. Bij Joop zijn afscheid stond een foto waar
hij met zijn hand voor zijn mond bewoog. Ik doe het zelf heel vaak, maar wist
niet meer hoe ik er aan kwam. Nu weet ik het weer. Bedankt Joop.
Namens de W.V.A. – Agnes

Leren zeilen in de Optimist.
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen bij onze vereniging leren zeilen in een Optimist.
De Optimist is een kleine éénmans zeilboot met één zeil.
Kinderen leren hoe ze de boot moeten bedienen om daar heen te varen waar ze heen willen.
Ze leren spelenderwijs de benaming van de onderdelen aan boord, de knopen die nodig zijn om
iets vast te maken en de verkeersregels die gebruikelijk zijn op het water.
Het blijkt dat kinderen veel plezier beleven aan het spelen met de elementen.
De kinderen van jeugdzeilen 1 van vorig seizoen hebben zich bijna allemaal opgegeven voor
Jeugdzeilen 2 van het aankomende seizoen.
De lessen worden gegeven door jeugdleden van onze vereniging, die ondersteund worden door
ervaren instructeurs.
Voor het komende seizoen zijn er nog enkele plaatsen vrij.
Reageer snel, want vol is vol!
Opgave via het aanmeldingsformulier op de website.

T.K.N. (Theoretische Kust Navigatie)…..Live!! (letterlijk en figuurlijk)
We schrijven gisteravond 22 jan. jl. clubhuis De Aak op de Haukes.
Het echtpaar en team Riny en Alex van der Hoek verwelkomen ons voor de elfde keer.
Theo Souren, tweede helpende hand bij het oplossen van, voor ons moeilijke vraagstukken, is
ook van de partij. Kachel brandt. Riny zorgt voor de catering; koffie en thee wordt voor je
ingeschonken. Alle benodigdheden (w.o. powerpoint presentaties) om ons te informeren over het
TKN gebeuren staan min of meer start klaar. Iedere week snijdt Alex een onderwerp aan. Hij
bereidt zich goed voor. Geeft prima les.
Nú staan alle tafels, met een bescherm plaat foto karton, apart.
Er zal een tussen-door tentamen worden afgenomen! Helaas zijn 3 van de 9 cursisten afwezig.
Even na 19.30 uur krijgen we de A4tjes onder ons neus. De HP 33 mag worden geraadpleegd. Er
komen wat lichtjes voorbij. (Ik zie een pont over het Noord–Hollands Kanaal aan voor een
Treilvisserijschip. Terwijl er van ‘zee’ geen sprake is in de gestelde vraag. Juist! LEZEN!!!! Die
vragen!)
Als je Vaarbewijs 1 en 2 in je bezit hebt of het T.K.N. boek, w.b.t. theorie, nog én al goed in je
hersens hebt geprakt is het een fluitje van een cent om die antwoorden ‘hoppa’ te noteren.
Dán de zgn. sommetjes….
Vol goede moed begin ik eraan. Links (= tevens wekelijkse chauffeur) van mij schiet al aardig
op. Rechts heeft in het begin wat moeite, maar ach die krijgt ook de smaak te pakken. Links voor
me kijkt af een toe eens bedenkelijk achterom. Recht voor me blijft zichtbaar kalm. Rechts voor
Recht roept om even voor 21.00 uur: “Ik stop ermee…”! (Ra ra waar zit ik?)
En ik? Ondanks dat ik vele stomme fouten heb gemaakt, ben ik best tevreden. Wetende dat ik er
nog behoorlijk aan zal moeten trekken om op 19 april aanstaande het examen te halen. Heb
moeite met het in de kaart werken. Lang leve het email! Er zijn al heel wat vraagstukken, via
deze weg, voor mij duidelijk geworden. Een uitnodiging voor privé les van de g.i.
(= geduldige instructeur) sloeg ik, l.l. (= lastige leerling), niét af!
Pas mijn dagelijks ritme er al enigszins op aan. In plaats van ’s morgens vroeg koffie met de
krant, wordt het koffie met het theorieboek. Schrijfblok ernaast en ‘stampen’ maar. De tafel vóór
is mijn domein voor de komende maanden. Zo’n gratis fotomapje zit vol briefjes. Per stuk staan
daar de nachtkenmerken op van boten. (O, ja bedenk ik me nu…je hebt ook nog licht
karakters…..). Nog een maand of wat.
Hannie Meskers-Warmerdam

6 januari ’08: Clubhuis zo rond het middaguur.
De heren Cees v. Silhout en Ruud Bekema staan startklaar.
Gisteren stelde Tiny, de vrouw van Cees, aan Cees de vraag: “Moeten jullie nog oliebollen
bakken?” Cees: “Ik denk het niet, want ze hebben nog niet gebeld.”…. “Twee tellen later belt
Ruud!” Cees heeft de boodschappen gedaan. Volgens Cees is het een apart recept (bij de redactie
bekend) én we gebruiken uitsluitend zonnebloemolie!
Cees was om 10.30 uur aanwezig om het deeg klaar te maken. De pannen staan in de keuken op
de verwarming. “Want het deeg moet wel rijzen.” Ruud voegde zich om 11.45 uur erbij en heeft
koffie gezet. Wiggert Veling loopt er wat omheen, maar doet tóch een koppie mee voordat hij bij
Adrie aan de warme hap schuift. Wiggert: “We eten alle dagen netjes warm.”
Twee frituurpannen, op de met kranten afgedekte keukentafel, beginnen te walmen. Voor Cees
het starsein om te beginnen. Ruud heeft zijn gereedschap vergeten t.w. de schuimspaan.
Ook hierin viert de samenwerking tussen Cees en Ruud hoogtij. Cees bakt de bollen met krenten.

Ruud blijft neutraal. Bijna rolt een neutrale van de tafel, maar wordt opgevangen door een snelle
reactie van Ruud. Ze zijn keurmeester van elkaar. Ruud proeft: “Mag wel effies wat langer, deze
smaakt nog wat deegerig.” Ruud: “En?” Cees: “Net aan….”
Cees weet te vertellen dat hét idee ‘oliebollenbakken’ op de dag van de nieuwjaarsreceptie bij
Bert Jongsma vandaan komt. “We doen het al een jaar of 6/7. Bert was in die tijd voorzitter van
de vereniging. Toen stonden we met z’n vieren te bakken. Nu met z’n tweeën: Ah…..het bakt
vlot en met 2 uurtjes zijn we klaar.”
Onderling wordt er gekletst, koffie gedronken. Zonnetje door het keukenraam, soms laat het
werk het toe om er eventjes bij te gaan zitten. Cees: “Kijk...en het is nog rustgevend ook!”
Tijdens de gezellig bezochte receptie, van die middag, mogen Ruud en Cees diverse
complimenten ontvangen.
Hannie Meskers

Zaterdag 26 januari: het N.I.O.Z.
(het Nederlands Instituut voor het Onderzoek op Zee) op Texel.
Nadat we getuige waren geweest van de (1eplaats) prijsuitreiking van het zaalvoetbalteam,
waarvan onze zoon coach is geweest, spoedden we ons naar de parkeerplaats van het Chinese
boot-restaurant te Den Helder. Parkeren de auto. We lopen langs de havens waar altijd
bewegingen zijn. Langs, het voor mij, spuuglelijke kunstwerk van Rudi van de Wind, de fraaie
gebouwen van het K.I.M., richting de vertrekhal van de veerdienst naar Texel.
Hier verzamelen zich een aantal leden van de Kon. Marine Jacht Club en van de WVA. Aan de
overkant voegen zich er nog een paar WVA’ers bij. Er staat een gure wind. We zijn erop
gekleed. Vanaf de veerpont is het rechtsaf naar het N.I.O.Z. een klein stukje te voet. Eén van de
WVA leden bekent mij dat hij nooit geweten had van dit bestaan. Jassen ophangen en aan de
koffie/thee met een soort speculaas/boterpunt gevuld met spijs. Laatste was een verplichte
afname. We worden welkom geheten. In de congreszaal krijgen we van de heer Jan Boon uitleg
over de werken van het N.I.O.Z. met dia presentatie. Blijkt dat het N.I.O.Z. al sinds 1876
bestaat. Het instituut maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek. Er werken ruim 200 mensen en het jaarbudget bedraagt ca.
€ 20 miljoen.
Voor menigeen is het boeiend. Ik zit erop te wachten…..
En, já!…. Het duurt niet lang of ik hoor een in alle rust zijnd geluid naast me. Wout sr, mijn
echtgenoot, is onder zeil. Na een korte breek neemt bioloog dhr. Campuysen het over.
Dit is écht leuk!!!!! Hij informeert ons o.a. over alle zeezoogdieren die af en toe eens boven
water komen drijven. Wáár, en wanneer we ze kúnnen waarnemen. Rond 16.30 uur richting
veerpont.
Lopend gaan Wout en ik langs de havens terug. De avond valt in. Dit levert een prachtig plaatje
op. We gaan ‘chinezen’.
Even schuiven met de tafels, maar toen zat iedereen tot ieders tevredenheid. De volledige
rekening zal achteraf gepresenteerd worden. Serieuze- en minder- gesprekken, oude (soms over
bekende) verhalen komen over tafel. Het is gezellig. Er wordt lekker (letterlijk en figuurlijk)
gegeten en gedronken. Even 20.30 uur zijn Wout en ik weer thuis.
Theo Souren heeft deze excursie prima georganiseerd.
Namens alle deelnemers: Dank hiervoor.
Site van het N.I.O.Z: http://www.nioz.nl
Hannie Meskers.

Bemanning gezocht
Voor de dinsdagavond-wedstrijden ben ik opzoek naar twee enthousiaste zeilers.
Als je het leuk vindt om op een J22 een fok of spinnaker te trimmen en je bezig te houden met de
tactiek, graag mij bellen of mailen.
Arjan van den Corput
Asar@quicknet.nl
Tel. 0226 – 38 10 61

Wie gezien is is niet weg
Hebt u ze ook gezien, die borden met: Val op! en Laat je zien!?
In het verkeer worden we gemaand ons goed kenbaar te maken.
Als student rijd je lachend zonder licht, want zo’n vaart zal het
wel niet lopen. Dan stap je in de auto en schrik je je wezenloos
van plotseling opdoemende fietsers. Dat die niet doorhebben
dat ze zichzelf aan een enorm gevaar blootstellen! In Dublin
zag ik veel fietsers rijden met zo’n werken-aan-de-weg hesje.
Daar vinden ze niet dat je daarmee voor gek loopt. Het valt
goed op en het lijkt me ook verstandig.
Niet alleen aan de wal worden we opgeroepen om ons zichtbaar
te maken. Ook op het water kun je beter goed laten zien. We vinden dit bij de KNRM zo belangrijk, dat
we er ons thema voor het volgend jaar van hebben gemaakt: zichtbaarheid! U kunt dat letterlijk opvatten,
maar tegelijkertijd valt daar alles onder dat maakt dat we u terug kunnen vinden: een marifoon waardoor
u uit te peilen bent, reflecterend tape op uw boot, opvallende kleding of een goede radarreflector. Ook
ontzag voor de dode hoek van de beroepsvaart valt hieronder.
We steken ook de hand in eigen boezem: er zijn onlangs proeven gedaan om te zien hoe het nu zit met de
zichtbaarheid van de ongeschilderde reddingboten. Weliswaar is de besparing in onderhoudstijd
aanzienlijk, maar de veiligheid van onze eigen bemanningen moet ook gewaarborgd zijn. De proeven
waren in ieder geval aanleiding om een van onze reserveboten, de Kapiteins Hazewinkel, te voorzien van
een opvallende striping van kunststof. We blijven zorgvuldig kijken naar onderhoudsvrije
bouwmaterialen en kostenbesparingen. Maar niet ten koste van de veiligheid.
Het thema zichtbaarheid in 2008 zal ook worden ingezet om de KNRM wat duidelijker te profileren.
Want ú weet wel dat we bestaan, maar nog teveel Nederlanders weten niet precies hoe het nu zit met
Redding Maatschappij of Reddingsbrigade. En dat Koninklijke, dat zal dan toch wel overheid zijn? U
weet hoe het wél zit, vertelt u het verder, want we kunnen het niet zonder u. Het reddingwerk is gebaat bij
een breed draagvlak en veel ambassadeurs, u dus!

Vakantie op Malta
Dit jaar ben ik samen met mijn vrouw Ans naar het eiland Malta geweest om daar heerlijk een
weekje te vertoeven en te genieten van de zon en het boeiende eiland. Wij doen dit al voor de 3e
keer, telkens met een tussenpoos van zo’n 5 jaar. De Malteezers (néé, niet de piepers!!) zijn zeer
vriendelijk en het eiland voldoet aan al onze wensen. Je koopt er voor een halve euro een
buskaartje en die bus brengt je over het hele eiland. We hebben dit dan ook veelvuldig gedaan en
ook nog het mooie eilandje Gozo gezocht.
Onze vakantieplaats Sliema ligt vlakbij Valetta, de prachtige hoofdstad van dit mooie eiland.
In de baai van Sliema kun je met ’n soort pont de oversteek maken naar Valetta, dit duurt
ongeveer 5 minuten. Op zaterdag 20 oktober maakten wij dit tochtje richting Valetta en we
zagen tot onze grote verbazing ontzettend veel mensen op de hoge stadswallen staan....
Televisiecamera’s stonden overal opgesteld, kortom er stond daar volgens ons heel wat te
gebeuren. Omdat ons hotel zich direkt aan de baai van Sliema bevond, was het aanzicht van de
vele schepen en bootjes ons niet vreemd meer. Nu daarentegen stonden we versteld van wel héél
véél zeilschepen om ons heen. Er was hier duidelijk iets gaande.......
Nadat wij met klein laddertje omhoog waren geklommen tot op de stadsmuur, vernamen wij tot
onze grote verrassing dat over een kwartier het startsein zou worden gegeven voor de Mid-Searace. Eerst zouden de grotere zeilschepen van start gaan, ’n kwartier daarna de kleinere en als
laatste enkele catamarans. Er deden zo’n 68 schepen mee. Wat we te zien kregen was een
fantastisch schouwspel. We stonden hoog op de wal aan het water tegenover de startlijn. De
eerste groep schepen maakten zich op voor de start die met ’n kanonschot gepaard ging. Het was
prachtig zonnig weer, windkracht 4 en de verschillende schepen uit landen als Ierland, Canada,
Duitsland, Italië, Australië etc. begonnen aan hun race. Jammergenoeg ontdekten we geen enkel
schip uit Nederland......
Het was prachtig om te zien hoe zij zich verdrongen voor de startpositie en wie er als eerste de
boei kon nemen, die net buiten de haven op zee lag. Wij hebben ongeveer een uur staan kijken
en genoten volop van dit voor ons onverwachte schouwspel. We vonden het uiteraard ontzettend
leuk om getuige te mogen zijn van dit wereldevenement en het heeft mij nog enthousiaster
gemaakt voor de prachtige zeilsport.
Ik popel alweer om m’n boot in het water te laten. Natuurlijk kan mijn Vrijheid nooit op tegen al
die prachtige schepen die ik daar gezien heb, maar mijn enthousiasme is zeker zo groot!!!
Ton Roelofsen.

INTERVIEW
Je zult het bijna niet geloven, maar voor dit interview kwamen Hannie en Cees terecht
op…….De Haukes.
Op een winderige, donkere donderdagavond belden we aan bij De Haukes nr. 38. Hannie was
wat eerder dan Cees op de plaats van bestemming. Op haar bellen werd opengedaan en wat denk
je…., de voordeur draait naar buiten open!! “ Ja, wat wil je”, zegt de eigenaar van de
buitendeur,” bij ons komen nog geen 10 mensen per jaar door de voordeur! De voordeur kreeg ik
maar niet tochtdicht, want het waait hier altijd, dus dan maar naar buiten open”, antwoordt Peter
Glim, want bij hem zijn we vanavond op bezoek. Zolang Cees er nog niet is krijgt Hannie alvast
een rondleiding door het in 1908 gebouwde sfeervolle huis met grote erker, brandende
houtkachel en flinke vijver in de tuin, die –tijdelijk- zonder water staat. Veel heeft Peter zelf
gedaan in zijn huis, o.a. de keuken, die geheel op maat van massief hout is gefabriceerd. Geen
wonder als je ook meubelmaker bent geweest ! In de woonkamer valt direct het grote schilderij
van een zee/duingezicht op wat Peter en zijn vrouw Marieke 23 jaar geleden van het geld dat ze

tijdens hun bruiloft kregen, bij galerie Kees Doolaard hebben gekocht. Omdat het een wat ouder
huis is, zijn alle hoeken en gaatjes goed benut. Voor de boekenkast, die nog gemaakt moet
worden, is al wel een plaatsje gereserveerd. Inmiddels is Cees ook –door de naar buiten
draaiende voordeur– gearriveerd. In de woonkeuken vallen de twee grote boeddhabeelden op,
gekregen van Marieke en de twee zonen.(het verhaal is namelijk dat je boeddhabeelden moet
krijgen en niet zelf kopen).
Peter is bijna alleen thuis: Marieke, de vrouw van Peter, heeft door haar werk als
wijkverpleegkundige, avonddienst. Zoon Joost (15 jaar ) zit boven met zijn vriendin en zoon
Dirk (17 jaar ) heeft avondverkoop bij Multimate in Anna Paulowna.
De koffie en thee komen op tafel, samen met de boterkoek. Tijd om van start te gaan.
Waar en wanneer is Peter Glim geboren?
“Ik ben geboren op De Haukes op 03-03-1963, in de strenge winter, 2 maart vroor het nog en 3
maart regende het warm water, dat vertelde m’n vader altijd”, zegt Peter. “Ik ben in mijn leven,
op een afstand van 200 meter hemelsbreed, 3 keer verhuisd. Ben dus een echte Wieringer”. Praat
je ook Wierings, vraagt Cees. “Ja, maar eigenlijk alleen met Wieringers onder elkaar”. Hij weet
te vertellen dat vroeger veel huizen op buurtschap De Haukes door 2 gezinnen werden bewoond.
Er was veel eendenteelt, de eieren werden veelal verkocht aan de beschuitfabrieken in de
Zaanstreek
“Ik ben op Westerland naar de lagere school gegaan, De Dentele, daarna naar de LTS in
Wieringerwerf, vervolgens naar Heerhugowaard waar ik op de Stichting Vakopleiding
Bouwbedrijf
terecht
kwam”.
Waar heb je Marieke
ontmoet?
Zonder
aarzelen
antwoordt Peter: “In de
kroeg, in de Mariannebar
in Wieringerwerf. Toen
had je nog niet zo veel
gelegenheden om meisjes
te ontmoeten. Marieke
komt uit Wieringerwerf.
Ik was ,denk ik, een jaar
of 17, zij was bijna mijn
eerste vriendin. Marieke
is 3 maanden ouder dan
ik en 23 jaar geleden zijn
we getrouwd”.
Hoe is jouw werkzame
leven?
“Na de vakopleiding ben ik eerst voor verschillende bedrijven in de nieuwbouw als timmerman
gaan werken, ik heb o.a. bij Tobias de Jong en Loos & Hagedoorn gewerkt. Ook heb ik 2 jaar bij
SAPP Design in Heerhugowaard gewerkt, eerst als meubelmaker en later ontwerpen,
doorontwikkelen en technisch uitontwikkelen van meubelen.” Peter noemt een aantal bekende
zaken op waarvoor hij opdrachten heeft gedaan. “Acht jaar geleden ben ik bij Dozy in Den
Helder gaan werken en ben daar nu werkplaatschef“.
Lees je het clubblad?
“Ik wel!, lees het altijd door, bewaar het ook een tijdje en lees het nog een keer. Marieke bladert
het door. Marieke heeft totaal niets met zeilen en water”.

Hoe is jouw watersportverleden?
“Als kind was ik vroeger altijd al aan het “klooien” bij en op het water, maar we hadden thuis
niets met zeilen, totdat de buurman een bootje, een Flits, te koop had. Pa vroeg of ik wel een
zeilbootje wilde en is met me meegegaan om het te kopen, later werd de Flits vervangen door
een Finnjol. Ook heb ik jááááren geen eigen zeilboot gehad, vaarde ik in de tussentijd met de
boot van Dennis Steverink. Momenteel heb ik een 2-mans boot, de Jolly. Het is een Vitessa 580
en Dennis is mijn fokkenmaat. Ik heb net een andere boot gekocht, waar nog wel het een en
ander aan op te knappen is. Het is een EFSIX, met een SW van 106, een snelle polyester open
boot van 6 mtr lang. De boot is trailerbaar, heeft een 150 kg zware ophaalbare kiel en een lange,
verjongde mast. Ik ben nu ook op zoek naar een stel wedstrijdzeilen en ben al bezig met de
aanschaf van een spinaker. Met deze boot willen Dennis en ik samen wedstrijden gaan varen”.
Enthousiast vertelt hij over de zeilvoering, de bediening van lijnen, schoten en vallen. ”De
Vitessa wil ik daarom ook gaan verkopen.”
Inmiddels heeft Peter de computer opgestart en laat verschillende actiefoto’s van Efsix-en zien.
Ook laat hij mooie foto’s van de afgelopen Palingrace zien. Prachtig!
Heb je nog andere hobby’s?
“Ja, ik heb een camper en daar gaan we veel mee op pad, we hebben van alles geprobeerd, tent,
vouwwagen, geleende caravan, gehuurde huisjes, om vakantie te houden, maar de Hymer
camper is het toch wel. We hebben eerst een camper gehuurd voordat we besloten er zelf een te
kopen. We zijn pas nog 10 dagen naar de sneeuw in Oostenrijk geweest”. Ook deze mooie foto’s
komen op de computer tevoorschijn.
“We proberen zeker een keer of 5 per jaar weg te gaan, deze zomer willen we 3 ½ week naar
Istrië. Als Marieke meer vrij kon krijgen zouden we langer gaan. Vroeger kon ik hooguit een
week van huis, moest ik nodig weer terug, maar nu zou ik wel 5 weken willen. Soms gaan onze
beide kinderen nog mee, soms alleen Joost.”
“Verder vind ik het leuk om computers te bouwen Storingen opzoeken en verhelpen voor een
ander vind ik gewoon leuk om te doen.””
“Ook geef ik assertiviteit- of zelfverdedigingcursus voor de jeugd in Hippolytushoef. Ik heb dat
zelf ontwikkeld en geschreven en hiermee haalde ik zelfs de zondagskrant. Doordat ik zelf veel
aan vechtsport en karate op wedstrijdniveau heb gedaan heb ik de nodige ervaring.”
Ben je een zomer- of een wintermens?
“Ik denk alle twee, schaatsen doe ik niet, skiën wel. Ik vind het prachtig om in de sneeuw te
staan, zoals afgelopen Kerst in Oostenrijk, voor € 200,- sta je 10 dagen, heerlijk!
Wat de zomer betreft vind ik het lekker om als ik om 4 uur, kwart over 4 thuis kom, van de tuin
te genieten, maar bijhouden is wel een heel werk, zeker de vijver vraagt veel tijd. En op
dinsdagsavond en vaak zondag lekker zeilen, daar kijk ik naar uit!”.
Wat is jouw idee over het Wieringerrandmeer?
“Daar heb ik een dubbel gevoel over. Ik volg alles over het Randmeer en ga naar alle
bijeenkomsten. We zitten er met de buurtvereniging bovenop, want het komt tenslotte “in onze
voortuin”. Het is maar afwachten of het wordt zoals het nú gepresenteerd wordt. Volgens mij zal
de haven niet meer bestaan zoals hij nu is. Het Randmeer maak ik als actieve watersporter
waarschijnlijk niet meer mee”.
De wijzers van de klok gaan al aardig naar 22.00 uur, we praten nog even na, maken een foto om
bij dit verhaal te plaatsen en gaan naar buiten om Peter zijn landgoed, boten en grote werkplaats
te bekijken. De nieuwe boot gaat straks naar binnen om verder afgebouwd te worden Hij is blij
met zoveel ruimte, de carport voor de auto en de blokhut voor de fietsen.
We nemen afscheid van een gastvrije watersporter en gaan deze keer door de achterdeur het erf
af.

Reactie op: Overeenkomsten tussen Vrouwen en Schepen (zie clubblad
W.V.A. dec. ’07)
Schippers en/met/of hun Schepen:
- Houden graag de boot af,
- vallen zelden buiten de boot
- of missen deze.
- Weten, als schipper zijnde, dat de beste stuurlui aan wal staan,
- deze lieden, gemakkelijk hun plank optrekken.
- Een eigen koers varen.
- Ieder zijn eigen mast overboord zeilt.
- Er vaak geen peil op te trekken is.
- Alle touwtjes zelf in handen willen houden.
- Zij andere schoten prefereren, boven de schoot van hun eigen vrouw,
- hetgeen géén man over boord is.
- Kunnen het roer moeilijk uit handen geven.
- maar wel ineens om gooien.
- Het maar net is hoe de wind waait,
- en zij te allen tijde, álle zeilen bij zullen zetten.
- Kunnen de zon in het water zien schijnen.
- Zoeken geen spijkers op laag water,
- slaan dé spijkers met koppen.
- Begeven zich zelden op glad ijs,
- zij laten het liever gladjes verlopen.
- Voor hen is er geen zee te hoog,
- kunnen voor anderen een rots in de branding zijn.
- Het vaak water naar zee dragen is,
- sommigen hierdoor maar net aan het hoofd boven water kunnen houden.
- Gaan verder tot voorbij de einder,
- in geen velden of wegen meer te zien.
- Zijn in ieder geval van de straat!
Hannie Meskers - Warmerdam
Interview afgenomen door Hannie Meskers en Cees Dubbeld

Gratis af te halen
Zeilboot Vaurien, in goede staat,
compleet met trailer.
Moet nog een laklaagje buitenop hebben.
René Visser, tel. 06 21111113

Wedstrijdplanning 2008
Wedstrijden WVA
Koninginnerace
1e dinsdagavond wedstrijd
Open Clubkampioenschap + NK Kolibri
Havenwedstrijd
Amstelmeer Trophy + KE Spanker
ONK Spanker /Sailhorse/Top /Vaurien
Palingrace
MWV – WVA Centaurwedstrijden (organisatie WVA)

30 april (woensdag)
6 mei
14 & 15 juni
24 juni
16 & 17 augustus
5 t/m 7 september
21 september
13 & 14 september

Andere belangrijke evenementen
24-uurs Ijsselmeer
Sluitingswedstrijden MWV

29 & 30 augustus
6 & 7 september

Zomervakanties
28 juni t/m 10 augustus (bo)/17 augustus (vo)
Stand op 20 augustus 2009

Clubevenementen 2008
Dag

Datum

Tijd

Onderwerp

Dinsdag
Dinsdag

18 maart
15 april

20:00 uur
19.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

Voorjaarsvergadering
SW vergadering Kajuitboten
SW vergadering Open boten
Regels Wedstrijdzeilen (Eric

09.00 uur
19.00 uur

Werkdag
Buffet
Koninginnedag = opening zeilseizoen
Pinkster toertocht
Gehandicapten zeilen 1e dag
Gehandicapten zeilen 2e dag
Werkdag
Feestavond
Najaarsvergadering
Mosselavond

Mehlbaum)
Zaterdag 12 april
Woensdag
Weekend
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag

30 april
10 t/m 12 mei
27 juni
28 juni
11 oktober
18 oktober
21 oktober
1 november

08.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
20:00 uur
20.00 uur
19.00 uur

