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Van de (nieuwe) voorzitter 
Het is geen gemakkelijke opgave om mijn eerste “Van de voorzitter” te beginnen. Ik 

wil namelijk meteen stil staan bij het overlijden van Theo Tromp, de man van Corrie 

Tromp en de broer van Jan. Wij zullen er voor jullie zijn. 

 

Nieuw als voorzitter maar al genoeg jaren op de haven om te weten wat het enigszins 

inhoudt. Ook natuurlijk omdat Elly jaren in het bestuur heeft gezeten. De haven speelt 

een grote rol in ons leven. We zijn er allebei opgegroeid, hebben er leren zeilen en 

surfen. Dan heb je als kind nog niet veel op met bestuurstaken. Het enige wat je 

dacht als je de voorzitter zag, was misschien wordt ik later ook nog wel eens 

voorzitter als ik groot ben. Nu ben ik dan zeker groot want ik mag voorlopig de 

voorzitter hamer overnemen.  

 

Gelukkig is de haven gebouwd met het idee van met elkaar en voor elkaar. Grote 

klussen zoals van de winter het palen slaan in de buitenboxen worden dan wel 

uitbesteed maar alle klussen die daar weer uit voort komen worden door de leden zelf 

gedaan. Soms goed gebruik makend van de omstandigheden zoals bij het paalkoppen 

monteren terwijl de haven dicht lag met ijs.  

De werkochtend werd ook goed bezocht en daar is met vrouw/man macht gezorgd dat 

de haven weer zomer klaar is. Dolf regelde de koek en koffie en Piet Olgers heeft weer 

gezorgd dat niemand met honger naar huis ging. 

 

Voorlopig moeten de boxen met hun palen weer een tijdje mee kunnen. De boxen zijn 

ook ingemeten en aan deze maten willen we de nieuwe box prijzen hangen. Dit wordt 

als voorstel in de algemene ledenvergadering ingebracht. Dan betaalt iedereen 

evenveel, evenredig naar de box grootte die hij nodig heeft. Het kan natuurlijk niet zo 

zijn dat twee even grootte boxen een verschillende prijs hebben. Sommige boxen 

worden iets goedkoper en enkele worden duurder maar ja dan heb je tot nu toe 

mazzel gehad met een te lage prijs. 

 

Het bestuur is ook bezig met veiligheid. In de alv kwam naar voren dat we als 

vereniging toch graag willen beschikken over een AED (automatische externe 

defibrillator) op de haven. We onderzoeken de mogelijkheden van aanschaf, 

onderhoud en de bijbehorende cursussen om er mee te kunnen werken. Ook kwam de 

brandweer er laatst achter dat ze bij problemen niet zomaar het terrein op kunnen. 

Als ze geen toegang hebben met een uitruk dan zagen ze gewoon het hek om. We zijn 

nu aan het kijken naar een sleutel oplossing. 

 

Laten we hopen dat het binnenkort beter weer wordt en we kunnen gaan genieten van 

de zon en een mooi windje. 

 

Ronald 

 

 
Een voorzitter met een 

helicopterview of is hij 

gewoon zijn kraanlijn 

vergeten te monteren bij 

de mast op zijn boot 

zetten? 
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In Memoriam Theo Tromp 
Theo was een graag geziene persoon op de W.S.V.A. Iedereen kon het goed vinden 

met Theo. Hij was de laatste jaren wat minder actief maar onttrok zich niet aan zijn 

plichten. Hij vroeg laatst bezorgd aan Cor of er wat aan de hand was want hij stond  al 

heel lang niet meer ingedeeld op de lijst om schoon te maken. Hadden ze soms iets 

fout gedaan. Nadat Cor had uitgelegd dat Corrie en Theo al genoeg deden was hij 

weer gerustgesteld.  

 

Op de zaterdag van de werkochtend meldde Corrie dat Theo het in z’n rug had en dat 

hij het niet zag zitten om te komen helpen. Maar we moesten het niet in ons hoofd 

halen om de zwarte gedeelten van de lantaarnpalen te schilderen want dat was zijn 

taak. Hij zou ze later wel een keer schilderen. Daar is hij niet meer aan toe gekomen. 

We kregen bericht dat Theo op het einde van die middag is overleden aan een 

hartaanval. 

 

Theo en Corrie zijn al lid sinds mijn geheugenis, ze zijn vlak na de oprichting van de 

haven lid geworden. Ze varen ook al heel lang samen in de wit/blauwe Compromis: de 

Deuce. Het zijn jaren onze “bootburen” geweest en natuurlijk een concurrent in de 

zeilwedstrijden. Met de zeilwedstrijden voer hij met een maat. Het ging er vooral om 

lekker bezig te zijn. Niks van in het heetst van de strijd. Als we een rak moesten 

laveren in de route maakte Theo graag gebruik van het hele meer. Als de wind dan 

draaide op het eind van zo’n lange  slag kwamen ze bij de volgende slag soms weer 

op dezelfde plek uit. Maakte niet uit. Lekker gezeild. 

 

Voorheen ging de hond ook mee en dat was geen kleine jongen.  Om de hond op de 

boot te krijgen gebruikte Theo mijn overbodig geworden anti duikplank. Zo kon de 

hond makkelijk aan boord lopen. 

 

We zullen Theo missen op de haven en willen Corrie, de kinderen en de kleinkinderen 

veel sterkte wensen in de toekomst waar ze dit verlies een plekje moeten proberen te 

geven. 

 

Ronald 

41e Jaarvergadering WSVA op 30 maart 2011. 
Altijd voor mij een belangrijke bijeenkomst in het Achterom. Het geeft een goed 

inzicht in het reilen en zeilen (wel toepasselijk, hoewel er steeds minder wordt gezeild 

en meer gemotord) van onze vereniging. Er waren ongeveer 40 leden aanwezig, wat 

het bestuur wel tot tevredenheid stemde, want die zien ook graag de betrokkenheid 

bij de club. 

 

Voor Jan Tromp is het zijn laatste vergadering als voorzitter en hij leidde de 

vergadering in een ontspannen sfeer. Naast de mededelingen over de activiteiten in 

het afgelopen jaar, moet hij de afwezigheid van bestuurslid Bas aankondigen, die niet 

kon komen wegens hartklachten. We wensen onze havenmeester beterschap. 

De voorzitter stelt tevens voor om Bas Erelid te maken, vanwege zijn al 17 jarige 

verbinding met de haven. Wat luide instemming in de vergadering ontmoet. 

 

Over het verslag zijn weinig opmerkingen, alleen het geschrapte etentje van bestuur 

en technische commissie, krijgt naast eerdere telefonische opmerking, ook uit de zaal 

te horen dat zoiets toch ieder jaar mogelijk moet zijn. De zinsnede zal worden gewist, 

er is genoeg commentaar op geweest. 
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De financiën worden snel doorgewerkt, haast alle havenpalen zijn verplaatst en 

vernieuwd, daar de gelegenheid zich voordeed in de vorm van een aannemer, die 

elders ook werk uitvoerde. De haveninrichting mogen we nu goed in orde noemen. 

Discussiepunt bij de financiën is ook de afdracht van € 1400 aan het KNWV. Veel 

leden vinden dit niet nodig, maar de voorzitter somt op wat het KNWV regelt voor de 

watersport. Wel meldt hij dat het verbond opnieuw een groot tekort heeft, wat 

grotendeels is ontstaan door deelname aan internationale zeilwedstrijden. Gemor 

alom. Voorgesteld wordt de afdracht nog maar even in te houden, maar de 

penningmeester Judith zegt dat het een gepasseerd station is, want het is al betaald. 

Het bestuur zal voor de toekomst de zaak kritisch bekijken. 

 

De boxprijzen zullen voortaan per M2 worden betaald, stelt het bestuur voor. Niet 

iedereen is het er mee eens, maar als de voorzitter aangeeft dat het ongeveer € 7 per 

m2 zal worden, houdt de vergadering zich koest. In ieder geval zal dit punt nog 

behandeld worden op de volgende jaarvergadering. 

 

 

 

Dan komen er verschillende voorstellen tot verandering van het huishoudelijk 

reglement. De belangrijkste is het stemrecht. Voortaan heeft de booteigenaar(es) en 

de partner stemrecht. Met  één stem tegen wordt dit voorstel wat is voorbereid door 

een afzonderlijke commissie (want het was dienstjaren een strijdpunt) aangenomen. 

 

Dan wordt er medegedeeld dat 5 leden zijn uitgetreden en worden 5 nieuwe leden aan 

de vergadering voorgesteld, die bij acclamatie van harte welkom worden geheten. 

Vooral als blijkt dat enkelen van hen zullen plaatsnemen in de feestcommissie, 

waarvoor aanvankelijk weinig enthousiasme was. 
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Voor het afscheid van Jan Tromp als voorzitter neemt Anja het woord en somt de 

projecten op die tijdens zijn voorzitterschap tot stand gekomen, vooral het terug laten 

brengen van het zand aan het strandje heeft Jan veel energie gekost en uiteindelijk is 

het bereikt. Als dank krijgt hij bloemen en andere cadeaus met de nodige kussen. 

Ondertussen is een nieuwe voorzitter gekozen in de persoon van Ronald Mossinkoff, 

waar de vergadering pal achter staat. 

Dan wil Jan nog even de rondvraag leiden, maar volgens Dolf hebben we een nieuwe 

voorzitter en die behoort dat te doen. Wat dan ook gebeurt. Dan neemt Ronald het 

roer over. 

 

Rondvraag: 

We willen een AED apparaat op de haven, weer een hele discussie. Te duur en er 

moeten mensen worden opgeleid. Neen, we blijken in de zaal al 7 opgeleide leden te 

hebben. Dus waarom niet? Het gaat om onze gezondheid. Besluit: Bestuur neemt het 

mee. 

Discussie over de baggerstort op de dam en Saskerlei. Ronald weet het naadje van de 

kous en licht de vergadering in. Conclusie, het bestuur blijft het volgen. 

 

Onder het genot van een biertje en borrel bleven nog veel leden hangen, want je hebt 

ten slotte een boot waaraan je werkt om deze weer in goede conditie te water te 

krijgen en meer van dat soort onderwerpen die in goede sfeer voldoende gespreksstof 

opleveren. 

 

Jan Terluin, verslaggever 

(op uitnodiging van Plausch of was het op aandringen van Plausch?) 

 

Bas Kerkhof erelid 
Mij viel de eer te beurt ons erelid, Bas Kerkhof, te 

mogen interviewen. Op 12 april werd ik met koffie 

ontvangen  en kon het gesprek beginnen. 

 

Bas werd 76 jaar geleden in Rotterdam geboren in 

een schippersgezin en dan is ’t niet zo vreemd dat hij 

naar de zeevaartschool is gegaan om daarna in de 

sleepvaart terecht te komen. Hoe kwam hij dan in 

Akersloot terecht? In de oorlogstijd moest zijn vader 

in IJmuiden met zijn sleepboot aan ’t werk en doordat 

bij een bombardement alles vernield werd, zijn zij in 

IJmuiden gebleven. Maar toen Bas en Ida een huis 

zochten, bleek in IJmuiden geen woning te krijgen te 

zijn. Zij zijn toen naar Akersloot uitgeweken en 

hebben daar nooit spijt van gehad. 

 

De eerste 12,5 jaar van zijn werkzame leven is hij 

dus schipper op een sleepboot geweest. Toen het in 

de scheepvaart steeds moeilijker werd om een goede boterham te verdienen, besloot 

Bas om bij Hoogovens in de Staalfabriek te gaan werken. Omdat ie daarvoor niet de 

geschikte vooropleiding had, heeft ie 7 jaar lang avondschool gevolgd zodat hij 

uiteindelijk chef van de wacht is geworden. 

 

Na 30 dienstjaren ging Bas in 1993 met de VUT maar hij vertelde dat het laatste jaar 

bij Hoogovens geen fijne tijd is geweest omdat hij betrokken werd bij het ontslag van 

medewerkers en dat ging niet altijd op een fatsoenlijke manier. Ja, en als je dan zo’n 

sociaal mens bent als Bas, dan vreet dat aan je en bezorgt je slapeloze nachten. 
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Dat eerste jaar na zijn vervroegd uittreden was ook geen fijn jaar; hij viel in het 

bekende “zwarte gat”. In die tijd deed hij – om zinnig bezig te zijn en afleiding te 

hebben - klusjes op de haven. Ook deed ’t hem goed dat hij rondvaarten voor Sanders 

kon verzorgen. 

 

Bas en Ida zijn vanaf 1975 lid van de vereniging. In die tijd hadden zij een Ten Broeke 

kajuitboot. Later ruilden zij deze in voor een Succes kruiser waarop ze 30 jaar lang 

hun vakantie doorbrachten. Omdat Ida  het op een gegeven moment niet meer zo 

prettig vond op de boot, hebben ze de kruiser ingeruild voor een wat kleinere 

kajuitboot.  

 

Vanaf 1995 is Bas bestuurslid en stuurt hij de Technische commissie aan. Volgens 

zeggen is hij van maandag t/m vrijdag  (bijna) altijd als eerste ’s middags op de 

haven aanwezig om voor de koffie te zorgen. Ook bij werkochtenden is hij als een van 

de eersten aanwezig. Niet opvallend maar wel altijd dienstbaar! Hij is een mens die ’t 

iedereen naar de zin wil maken maar dat is natuurlijk niet altijd mogelijk en levert dus 

wel eens problemen op. 

Ik vond ’t leuk dat hij daar zelf een voorbeeld van gaf. In de tijd dat hij schipper was, 

bediende hij ook een veerpontje (bij de Velserbrug) en dan kreeg hij altijd kwade 

gezichten want als hij vlug naar de overkant ging om mensen op te halen, werden de 

mensen aan deze kant boos omdat hij niet op hen had gewacht. Bleef hij wat langer 

wachten dan werd de overkant boos omdat het zo lang duurde voordat zij aan de 

beurt waren! 

 

Van maandag tot vrijdag is Bas veel op de haven te vinden voor allerlei klusjes en de 

gezelligheid maar wat doet hij bijvoorbeeld in het weekend? Het ene weekend komt 

zoon Ron logeren maar het andere weekend struinen ze op rommelmarkten naar 

antieke popjes of eierdoppen of andere snuisterijen. Dat is allemaal te aanschouwen in 

hun woonkamer en serre. Ja en dan heeft Bas ook nog z’n tuin. Maar dat wordt nu 

allemaal wat moeilijker omdat Bas, vanwege zijn gezondheid, een flinke stap terug 

moet doen.  

Een verpleegkundige heeft het mooi uitgedrukt: “zijn geest wil nog wel een huis 

bouwen, maar z’n lichaam kan niet eens de fundering leggen!” 

Volgens mij moet Bas leren aan anderen te vragen om zware klussen voor hem op te 

knappen want hij heeft ook altijd voor anderen klaar gestaan. Ik ben benieuwd of hij 

dat ook echt zal/kan doen? 

 

Corrie Tromp 

 

Programma zeilwedstrijden 2012 
De eerste wedstrijd wordt op zondag 20 mei om 14.00 uur gevaren. 

Daarna zijn de wedstrijden op: 

 de woensdagavonden op 23 en 30 mei en 6, 13, 20 juni. 

 zaterdag 23 juni gaan we midzomernacht zeilen en dan weer verder: 

 de woensdagavonden op 27 juni en 4, 11 en 18 juli 

Vakantie 

 Dan gaan we verder op de woensdagavonden op 5, 12 en 19 september. 

De start op de woensdagavonden is om 19.00 uur. 

De laatste wedstrijd is op zondag 23 september. 
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Schoonmaakrooster seizoen 2012 
 

S.v.p. douche,toilet en de wasbak goedschoonmaken en uitspuiten met tuinslang. 

Vervolgens met de trekker alles droog maken. Zowel buiten onder de dakranden als 

binnen in de douche toilet hangen veel spinnenwebben, welke U dient te verwijderen. 

Als laatste moet de loods aangeveegd en opgeruimd worden. 

Schoonmaakmiddelen zijn aanwezig in de werkkast. Mocht de voorraad op zijn wilt U 

dit dan melden aan Cor Admiraal  06-45252927. 

 

Indien U verhinderd bent in de geplande week zorg dan zelf voor een vervanger. 

 

Schrijf de week van schoonmaak in je agenda!!!!!!!! 
 

De week loopt van zaterdag tot en met de vrijdag 

22 april - 27 april J. den Dunnen 313237 

28 april -  4  mei K. Kerssens 320883 

5 mei - 11 mei R. Willems  

12 mei - 18 mei G. de Boer 312994 

19 mei - 25 mei J. Arends 315508 

26 mei - 1 juni P. den Dunnen 319075 

2 juni - 8 juni  H. Delbrugge 320119 

9 juni - 15 juni R. Tiebie 316595 

16 juni -  22 juni  W. van Baar 313718 

23 juni - 29 juni A. Buur 312428 

30 juni - 6 juli J. de Vries 318589 

7 juli - 13 juli W. Heida 312634 

14 juli - 20 juli P. Klaver 313573 

21 juli - 27 juli   N Krom 312234 

28 juli - 3 aug  P. Schouten 315697 

4 aug - 10 aug A. Dekker 315349 

11 aug - 17 aug  T. Olgers 310266 

18 aug - 24 aug J. Terluin 312989 

25 aug - 31 aug V. Tollenaar 317065 

1 sept - 7 sept  P. Smit 316072 

8 sept - 14 sept H. Tiebie 315717 

15 sept - 21 sept M. Nieuwhoff 06-52599249 

22 sept - 29 sept A. Wiering 314490 

30 sept - 5 okt P. Leijen 500230 

6 okt - 12 okt  F. Krom 315088 
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Werkochtend 14 april 
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Baggerstort Alkmaardermeer 
 

Het zal u allen niet zijn ontgaan dat het 

Alkmaarder- en Uitgeestermeer ten prooi 

dreigt te vallen aan enorme 

hoeveelheden bagger. Het gaat met 

name om de Saskerleidam en het 

schiereiland Saskerlei. De dam zou 

versteviging nodig hebben en het 

schiereiland zou met ongeveer 6 hectare 

vergroot moeten worden.  

Dit alles is slechts een excuus om tonnen 

bagger uit de Zaan kwijt te raken. 

 

Misschien is het u wel ontgaan en daarom 

melden we het even, dat de Stichting tot 

behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden de strijd met de overheid heeft 

aangebonden om deze baggerstort te voorkomen. Voorlopig zijn de werkzaamheden 

stilgelegd, maar de strijd is nog niet gestreden. 

 

De Stichting is een natuur- en milieuorganisatie die ernaar streeft de specifieke 

eigenschappen van de Alkmaardermeeromgeving in stand te houden. 

 

Zij is een politiek en financieel onafhankelijke organisatie; dat betekent dat zij van 

geen enkele overheidsinstantie ook maar enige vorm van subsidie ontvangt.  

 

Deze onafhankelijkheid biedt bestuur en medewerkers de mogelijkheid hun werk 

objectief en zonder voorbehoud uit te voeren. Dat betekent dat de stichting veel 

donateurs nodig heeft; zij vormen de achterban van de stichting, het morele en 

financiële draagvlak. 

 

U wordt donateur als u jaarlijks een bedrag van € 5,00 (of meer) overmaakt op 

rekeningnummer: 

15.51.82.366 t.n.v.: St. Beh. Alkmaarderm. te Akersloot, onder vermelding van 

'nieuwe donateur'. 

 

Namens de stichting, 

Gerard Porsius, secretaris. 
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Keppel Verolme 
 
Sinds begin maart mag ik dagelijks naar Rotterdam - Botlek (4 uur open neer) om 

daar aan een project te werken. Geweldig. Weer iets totaal anders dan anders. Men 

maakt gebruik van je ervaring. Zo ben ik op dit moment aangesteld om voor de 

logistiek en de faciliteiten van ‘ons’ project te verzorgen. Volgende week kan het 

aangevuld zijn met iets anders. Wat houdt het project in? 

 

Keppel Verolme (Rozenburg) bouwt in Duitse opdracht een MOAB® (Mobile Offshore 

Application Barge). Hier bestaan er wereldwijd circa 10 van. Keppel Verolme wil hier in 

mee doen en bouwen nu hun eerste. Daar zijn zoveel problemen rond ontstaan dat 

men een team van circa 10 mensen heeft opgezet om al die problemen op te lossen. 

Als het slepen (waar en hoe sterk moeten de sleepogen zijn?), stabiliteit, opbouw 

volgorde, hotelschip voor 60 man langszij, duikers, sleepboten, helikopter(s), 

vluchthavens, veiligheidsplannen, tijdelijke toiletten, wat te denken van een 

koffiezetapparaat, etc., etc.  

 

Fase 1: het geheel poten + platform (in 

lage  stand) van Rotterdam naar 100’ 

boven Borkum slepen. 

Fase 2: poten laten zakken, vervolgens 

platform omhoog hijsen en vastbouten. 

                      
 
Enige getallen: 

Afmetingen platform 42 x 42 meter, hoogte platform 11,3 meter, als ze in het water 

ligt en zo vervoert wordt dan heeft ze diepgang van 5.5 meter. De 4 ‘sunction scans’, 

de zogenaamde 4 poten/buizen onder het geheel (met een diameter van elk 9 

meter!), geven ook een diepgang van 9 meter tijdens het transport.  

 

Gewichten: platform 5000 ton, frame poten 5000 ton, ballast 570 ton. Hoogte 
onderkant platform  water 21 meter. Afmetingen onderstel 50 x 50 meter.  

Diepgang ter plekke 38 meter. M.a.w. de poten zijn zo’n 70 meter hoog. 

 

De functie van het geheel: dit platform komt in het midden te staan van een 

windturbine park met 80 molens. Alle stroomdraden komen hier te samen om 

vervolgens met 1 draadje naar de wal te gaan. 

 

Als de installatie staat, al het installatiemateriaal van boord is, m.a.w. ‘schoon 

opgeleverd’, materialen aan de wal zijn opgeruimd, is het project gedaan.  
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Zou het project (startplannen vanaf 2009..) 

in mei naar zee gaan, wordt nu juli (2012).  

Ik denk dat het voor mij nog wel een paar 

maanden (Augustus? September?) kan duren. 

De installatie duurt, weather permitting, 

ongeveer 6-8 weken. Vervolgens moeten alle 

materialen die tijdens de installatie gebruikt 

zijn, zoals zwemvesten, sleeptrossen, diverse 

soorten vuilcontainers, ankers, etc. etc, 

teruggeleverd worden. Het ziet er naar uit dat 

ik dat ook mag doen. Dus dit jaar even weinig 

varen.  

 

Dolf 

 
 
 
 
 

Watersporters gevraagd voor monitoring op het Wad 

In het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee zijn afspraken gemaakt tussen Overheid, 

natuurorganisaties en de watersportorganisaties. Na een aantal moeilijke jaren heeft 

Staatsbosbeheer in 2011 de coördinatie van de monitoring op zich genomen. Vorig 

jaar is de nieuwe start gemaakt, tot grote tevredenheid van het Watersportverbond. 

We hebben dan ook van harte voor 2012 onze medewerking toegezegd. Daarom 

roepen wij watersporters, die regelmatig varen op het Wad, dan ook op om deze 

zomer mee te werken aan de monitoring op het Wad. 

Waarom waarnemen? 

De laatste jaren is een aantal gebieden afgesloten of 

beperkt toegankelijk geworden. De verzamelde gegevens 

van de monitoring worden gebruikt voor het ontwikkelen 

van beleid voor het Waddengebied. Het vinden van een 

goede balans tussen natuur en medegebruikers van het 

Wad en niet meer afsluitingen van gebieden dan nodig is 

hierbij het uitgangspunt. 

Wat kunt u monitoren? 

De bedoeling is het registreren van aantallen vogels, zeehonden, schepen 

(drooggevallen, voor anker liggend of varend), wadlopers en verstoringen. Als 

hulpmiddel worden u tellijsten beschikbaar gesteld, naar keuze op papier of digitaal. 

Waar en wanneer te monitoren? 

Overal op het Wad kunnen we gaan waarnemen, maar er zijn ook een aantal 

voorkeursgebieden. U kunt zelf bepalen wanneer u wilt monitoren gedurende het 

vaarseizoen tot ongeveer eind oktober. 

Geïnteresseerd? 

Dit voorjaar wordt een bijeenkomst in Harlingen en/of Lauwersoog georganiseerd, 

alwaar u nadere informatie krijgt en vragen kunt stellen. U kunt zich opgeven per e-

mail bij louise.polet@watersportverbond.nl. Wij hopen van harte dat een groot 

aantal watersporters zich zal aanmelden. Meer nieuws over het Wad vindt u op de 

regiosite Wadden: www.watersportverbond.nl/wadden. Ook de Nieuwsbrief 

Wadden van februari 2012 kunt u daar downloaden. 

mailto:louise.polet@watersportverbond.nl
http://www.watersportverbond.nl/wadden
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29-03-2012 | Kaap Skil opent haar deuren  
Het Maritiem & Jutters Museum Texel heeft een nieuw gebouw en een nieuwe naam. 

Voortaan heet het museum Kaap Skil. Het nieuwe museumgebouw is ontworpen door 

Mecanoo architecten uit Delft en ingericht door Kossmann de Jong Exibition Architects. 

Het museum heeft ook al een bijnaam, ‘Het Kratje’. De gevels en het dak bestaan uit 

houten latjes. De architect berekende dat alleen al voor de voorgevel tien kilometer 

aan houten latten is verwerkt. Het hout komt uit damwanden van het Noord-Hollands 

kanaal. Rijkswaterstaat vervangt deze damwanden elke 40 jaar.  

 

Het nieuwe gebouw heeft drie lagen. Op de begane grond is de entree en een café. 

Aan het houten plafond hangt een kaart van het eiland in Texels schapenwol. De kaart 

is gemaakt door Erna van Sambeek. Verschillende vrouwen van Texel werkten eraan 

mee. Pronkstuk van het museum is een multimediale presentatie over de VOC-

geschiedenis van Texel. In de 17e en 18e eeuw gingen schepen van de VOC en West-

Indische Compagnie op de Rede van Texel bij Oudeschild voor anker om bij gunstig 

weer uit te varen. Texel was in die tijd een soort Schiphol van Nederland. De 

maquette is 18 meter lang en laat tot in detail de honderden schepen voor de kust van 

Texel zien. Bezoekers kunnen met speciale verrekijkers inzoomen op de boten, 

waarbij ze een spannende animatie te zien krijgen.  

 

Op de 20 meter lange wand achter de maquette worden taferelen uit 17e eeuwse 

schilderijen getoond. Op de eerste verdieping is een onderzoekslaboratorium ingericht 

waar bezoekers objecten uit scheepswrakken voor de kust van Texel kunnen bekijken.  
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Via het secretariaat van de WSVA ontvingen wij de volgende brief/uitnodiging: 

 

Randmeer Klasse Organisatie 
 
  Secretariaat :B.J. Barendregt 
  De Wurft 11 
 3056 LV  ROTTERDAM 

  T: 010 – 286 0268 
 C: 0620 – 412 817 
Opgericht 7 juli 1964  E secretaris@rko.nl 

 

 

 

 

Geacht bestuur, 

 

Ongetwijfeld kent u de Randmeerklasse, dit jaar 50 jaar jong! 

 

Graag vragen wij een moment van uw aandacht voor de evenementen die we in dit 

jubileumjaar zullen organiseren, al dan niet samen met lokale watersportverenigingen. 

 

In bijgevoegd PDF-bestand treft u: 

- de basis gegevens van de Randmeer 

- de activiteiten agenda voor dit jaar (o.a. 2 en 3 juni jubileumweekend) 

 

Speciale aandacht gaat uit naar het jubileumevenement dat Jachtwerf Heeg, de 

bakermat van de Randmeer, in het eerste weekeinde van juni gaat organiseren. 

Het belooft een spetterend feest te worden waar meer dan 100 Randmeren worden 

verwacht. 

Voor meer info en inschrijven: http://www.randmeer.nl/50jaar/ 

 

Nadere info over onze klasse krijgt u: 

- op de website www.rko.nl 

- door het zenden van een mail naar info@rko.nl 

 

Bestuur van de Randmeer Klasse Organisatie wenst u een spetterend zeilseizoen en … 

eerlijk gezegd hopen we op deelname van uw leden aan de RKO-evenementen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Randmeer Klasse Organisatie 

 

mailto:secretaris@rko.nl
http://www.randmeer.nl/50jaar/
http://www.rko.nl/
mailto:info@rko.nl
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Onderstaand verslag van de ledenvergaderingen ontvingen wij via de mail van het 

Watersportverbond. 

Leden spreken vertrouwen uit in bestuur 
Watersportverbond 
 
Vandaag heeft het bestuur van het Watersportverbond tijdens de ingelaste Algemene 
Vergadering haar leden nader geïnformeerd over de totstandkoming van het negatieve 
resultaat 2011. Ook de genomen maatregelen zijn toegelicht. Het bestuur heeft het 
vertrouwen van de Controleraad en de verenigingen gekregen om een ‘doorstart’ te maken. 
Er waren 103 verenigingen aanwezig. 

 
Het bestuur, de accountant Ernst & Young en de Controleraad hebben een uitgebreide toelichting 
gegeven over de ontstane vervelende financiële situatie. Het bestuur heeft getracht zo zorgvuldig 
mogelijk de vele vragen van de leden te beantwoorden. Het bestuur is door de leden kritisch, maar 
respectvol benaderd. 

  
Verder zijn de al genomen en de nog te nemen maatregelen door het bestuur, de accountant en de 
directeur toegelicht. De maatregelen moeten leiden tot een situatie dat een dergelijke toestand in 
de toekomst niet meer kan voorkomen. Tijdens de discussie kwamen vooral vragen naar voren 
over hoe de controle op de uitgaven kan worden verbeterd, hoe de financiële situatie van het 
Watersportverbond weer op orde kan komen en op welke wijze het tekort van  2011 wordt 
gecompenseerd. 
De Controleraad heeft de leden geadviseerd een pakket van maatregelen door te voeren. Een deel 
van deze maatregelen op hoofdlijnen zijn: 

 het instellen van een werkgroep om de mogelijkheden van een juridische en financiële 
scheiding tussen recreatie en topsport te inventariseren (de zogenaamde ‘Chinese Muur’);  

 het percentage van 20% van de contributie voor wedstrijd- en topsport moet ongewijzigd 
worden gehandhaafd;  

 de bij topsport ontstane overschrijdingen uit het toekomstige topsportbudget te laten 
compenseren;  

 het streven om het Eigen Vermogen van het Watersportverbond te brengen op het niveau 
van de jaarlijkse vaste lasten (personeel, huisvesting enz.) moet ongewijzigd blijven;  

 een opdracht verstrekken aan de directeur om met behulp van personen uit het College 
van Deskundigen een voorstel te doen om de interne structuur en omvang van het 
Verbondsbureau kritisch te beschouwen.  

Het advies van de Controleraad is zowel door de leden als het bestuur positief gewaardeerd. 
Daarnaast heeft de Controleraad de leden geadviseerd het bestuur een ‘doorstart’ te laten maken. 
Bij het stellen van de vertrouwenskwestie door het bestuur aan de leden bleek dat 87% van de 
aanwezige leden vertrouwen heeft in het voltallige bestuur voor het verder besturen van het 
Watersportverbond. 

  
Bij de sluiting van de Algemene Vergadering heeft het bestuur de leden bedankt voor hun 
betrokkenheid, de respectvolle houding jegens het bestuur en de hoop uitgesproken vele leden 
opnieuw te mogen ontmoeten bij de reguliere Algemene Vergadering van maandagavond 21 mei 
2012. De presentaties van de Controleraad en de accountant Ernst & Young zullen zo snel 
mogelijk door de werkorganisatie aan de ledenverenigingen worden verstuurd. 
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Frau Antje 
 

Lezers; gegroet. 

 

Ik wil U eens attenderen op een jaarlijks verschijnsel, gelijk het 

zoeken van kievitseieren, het onderduiken in dronkenschap tijdens 

het carnaval of het beschilderen van paaseieren. Het betreft hier het verschijnsel der 

collectieve aandrang om "iets aan de boot te moeten doen". Het speelt in ongeveer de 

gelijke tijdsspanne: het voorjaar.  De herfst is verbracht met paddenstoelen zoeken, 

romantische boswandelingen en menig beukennoot was het haasje. De gehele winter 

lang heeft de ware watersporter ‘s nachts heerlijk op een oor gelegen, tijdens de 

huilende winden rond zijn huis, de klaterende regen, de venijnige hagel en de stille 

sneeuw. 

De boot stond immers veilig, ergens in een stoere stevige schuur. 

 

Maar nu gaat het ineens collectief kriebelen; de datum der tewaterlating staat plots 

voor de deur! U was zelfs al een weinig vergeten dat U nog een schip had!  

Alle plannen, zo geniaal bedacht in de zomer, worden weer eens ter navigatietafel 

gebracht en het uitvoeren hiervan neemt zijn aanvang. Niet alles kan men zelf, dus 

neemt men een ZZP-er (zeer zorgzaam persoon) in dienst. Het liefst natuurlijk een 

echte ZZP-er (zelf zeilend persoon)! Hij komt bij U voor een werkbespreking en heeft 

gelijk geheel andere ideeën over uw fijntjes bedachte plannen. Zo kan hij U met de 

duimstok in de hand gelijk vertellen dat het plan alleen uitvoerbaar zou zijn ware uw 

schip drie meter langer. Het handige klaptafeltje, zo node gemist in de zomer is op Uw 

schip niet toepasbaar als men niet de ook gehele kajuitingang veertien centimeter 

verplaatst en de door U zo geniale bedachte vuilwatertank zou U het gebruik van de 

douche ontnemen.  

 

De benodigde houtsoorten zijn ondertussen zwaar verboden, het laswerk vergt vier 

maanden, om een bepaalde kit aan te brengen heeft u een ontzegging van de 

milieudienst nodig, en ook komt het helaas vijf keer zo duur uit als waar U thuis 

toestemming voor kreeg. Tijdens uw bezoek aan boord, nog in de stevige schuur, 

bemerkt U enige minder aangename geuren, en ligt er op een onverklaarbare wijze 

vreemde olie-achtige vloeistof onder uw motor. De luchtdicht verpakte lakens en 

dekbedjes voelen klam aan en vertonen sporen van " het weer". Kortom; het seizoen 

is volop begonnen en bij de tewaterlating zijt ge zelf veranderd in een ZZP-er (zwaar 

zuchtend persoon!). 

Sterkte wens ik U! 

 

Ik groet U allen. 

 

Antje 
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Watersportvereniging 

Akersloot 

Opgericht op 16 april 1971 

Koninklijk goedgekeurd op 26 september 1972 

 

 

 

Bestuur 

Voorzitter Ronald Mossinkoff Pinksterbloempad 8 0251-315255 

ronaldmoss@quicknet.nl 

Secretaris Anja Verduin Roemersdijk 5 0251-315306 

wim.anja@quicknet.nl 

Penningmeester Judith Tiebie De Noord 1  0251-314579 

jmg.tiebie@quicknet.nl 

Commissaris Bas Kerkhof Buurtweg 23 0251-312075 

 

Commissaris Cor Admiraal Beethovenstraat 26  0251-314278 

cas.admiraal@quicknet.nl 

    

Financiën 

Bankrekeningnr. 3009 96 152 Rabobank Akersloot, 

t.n.v. penningmeester WSVA 

Contributie € 36,00 * (= incl lidmaatschap Watersportverbond) 

   

Technische commissie Kanocommissie 

Bas Kerkhof vacatures 

Piet Mossinkoff  

Jan Verduin Wedstrijdcommissie 

 Jeroen Duijvestijn 

 Cor Admiraal 

 Gerard van Baar 

 Henny Velzeboer 

  

Feestcommissie Krantjeboord 

Holger Schoorl Plausch Terluin plausch@xs4all.nl 

Peter Schouten Corrie Tromp corrie@tromp.net 

Kees Kerssens Dolf Dalmeijer 

Rick Tiebie   

  

 Jan Heijenga, ontwerp omslag 

  

Website WSVA www.wsva.org  - Webmasters: 

Corrie Tromp en Elli Blokker 

 

 

* Wil je beter geïnformeerd worden over het Watersportverbond? Wil je weten wat het 

Verbond doet met jouw euro’s? Bekijk dan regelmatig de site: 

www.watersportverbond.nl  

 

Krantjeboord verschijnt 2 x per jaar in april en oktober/november. 

Copy, bij voorkeur digitaal, inleveren bij Plausch Terluin, Julianaweg 60a of via e-mail 

naar plausch@xs4all.nl  

 

http://www.wsva.org/
http://www.watersportverbond.nl/
mailto:plausch@xs4all.nl

