
 

Krantjeboord  1 

Nummer 66 – november 2012 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
In deze Krantjeboord vindt u de volgende onderwerpen: 

 

Van de voorzitter 2 

De Zeilwedstrijden 3 

De uitslagen 3 
Open boten: 3 
Kajuitboten: 3 

De zeilwedstrijden 5 

Jaarfeest WSVA 2012 6 

Van het krantjeboordteam 7 

Zonnebloemmiddag 8 

Frau Antje 9 

Watersportvereniging Akersloot 10 

 



 

Krantjeboord  2 

Nummer 66 – november 2012 

Van de voorzitter 

Zo, eindelijk een gaatje gevonden om een stukje te schrijven voor 
Krantjeboord. Aan het eind van het seizoen denk je altijd dat je meer tijd 
krijgt als het geen weer meer is om te varen. De praktijk is echter weer-

barstig. Allerlei andere zaken vullen de agenda. Zeker als de ijsbaan open gaat 
en in die weken ook de boot leeggehaald moet worden. Die staat nu eindelijk 

op de kant en is winterklaar. Laat het maar vriezen.  
 
We kunnen terugkijken op een mooi vaarseizoen. Er waren dagen met veel 

wind en regen, soms extreme hoosbuien maar over het algemeen hebben we 
een goede zomer gehad. Dit zal misschien niet iedereen kunnen beamen. Het 

is ook maar net wanneer je van je vakantie hebt kunnen genieten. Onze 
eerste week viel samen met de mooiste week van het jaar. Strakke blauwe 
lucht en een prachtige zeilwind. 

 
De zeilwedstrijden konden ook bijna allemaal doorgang vinden met goed weer. 

Soms wel eens met een beetje veel wind en soms met te veel wind zoals bij 
het Midzomernachtzeilen. Twee boten raakten uiteindelijk het water op. Niet 

geheel zonder zeilscheuren maar de gezelligheid was er niet minder om en dat 
is toch wel een van de belangrijkste dingen.  
 

Zo was het WSVA feest op 30 juni ook uiterst gezellig verlopen. Terug naar 
vroeger met een puzzelzoektocht op het water, dit doet het altijd goed en je 

ziet de meer weer eens van een andere kant. Een gezellige barbecue sloot de 
dag weer af. 
 

In het najaar hebben we nog kunnen genieten van een vrijwilligers avond 
georganiseerd door Jan en Gemma. Het was erg gezellig en de chinees had 

erg zijn best gedaan om ons te verwennen. 
Verder hebben we geen grote activiteiten of verbouwingen gehad op onze 
haven. Wel nog een bijna ongeval. De vlaggenmast is omgewaaid op een van 

die dagen met wind (heel veel wind). Gelukkig zonder verdere schade aan te 
richten. 

 
Verder zijn we nog bezig bezwaar te maken tegen de 6ha inpoldering bij 
Saskerlei en daar komt ook nog bij dat een projectontwikkelaar bezig is met 

het terrein van Ruigewaard. De ontwikkelingen aan de waterkant moeten 
voorrang geven aan de recreatie. Dus ze willen meer mensen naar het meer 

trekken en tegelijkertijd maken ze het meer kleiner. We zijn dus nog niet klaar 
met deze ontwikkelingen en zullen het kritisch volgen en indien nodig bezwaar 
maken. 

 
Deze winter gaat het bestuur aan de slag met de boxprijzen. Nivelleren om 

maar even een beladen term te gebruiken vanuit de huidige politiek. De 
achterliggende gedachte is dat we iedereen op een gelijke manier willen 
belasten voor de ruimte die ze op de haven gebruiken. Dit kan dus betekenen 

dat sommige er iets op vooruit gaan en anderen zullen bij moeten springen. 
Deze mensen hebben echter dan al een aantal jaren voordeel gehad. 
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Nu rest mij nog u allen veel plezier te wensen in de komende winter met de 
activiteiten die jullie voor ogen staan. Een van die activiteiten zal wel een of 

andere klus aan de boot zijn. Veel plezier. 
 
Ronald Mossinkoff 

 

De Zeilwedstrijden 
 
De SW wedstrijden van 2012 zitten er weer op. Het was weer een goed 

seizoen met leuke wedstrijden. De ene keer met wat meer deelnemers dan de 
andere keer, maar er was altijd sportieve strijd. 

De uitslagen 

Open boten: 

1. Peter de Dunnen 
2. Holger Schoorl 
3. Jan Jonker en Annet 

4. Lieke Mossinkoff 
5. Rinze Wynia 

6. Michel Krom 
7. Frank en Nico Krom 
 

Peter gefeliciteerd. Met net één eerste plek meer gewonnen van Holger.  
Eervolle vermelding is er natuurlijk nog voor Jan Jonker. Een keurige derde 

plek. Is er eigenlijk iemand die echt weet hoe oud hij is? 

Kajuitboten: 

1. Jeroen Duyvestijn 
2. Ronald en Elly Mossinkoff 
3. Gerard Krom 

4. Michel Krom 
5. Jan Verduin en Jan Leijen (overigens geen familie van de tv-persoonlijkheid) 

6. Piet Mossinkoff 
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De oplettende uitslagen lezer ziet Michel Krom bij allebei de klassen staan  
en Eric Kruk en Marijtje de Wit in geen enkele. Dit klopt. Michel heeft  

zelfs met drie verschillende boten mee gedaan, duidelijk op teveel  
verschillende paarden gewed. 
Wat verder opvalt in de uitslagen dat de familienaam Krom weer vaker in de  

uitslag voor komt dan Mossinkoff. Zal Arno Mossinkoff volgend jaar dan toch  
mee gaan doen? 

 
Tot slot neemt de zeilcommissie afscheid van drie trouwe leden. Cor, Gerard  
en Henny hebben aangegeven na tien jaar te stoppen. Ik wil ze namens alle  

zeilers nogmaals vreselijk bedanken voor hun trouwe aanwezigheid. 
 

In het nieuwe seizoen zullen we met de nieuwe commissie (we zoeken nog  
iemand!) weer wat SW cijfers bijstellen. Verder wil ik niemand bang maken,  

maar Michel heeft alweer nieuwe zeilen en een klapschroef besteld... 
 
Tot volgend jaar. 

 
DUIF 

 

Kajuitboten einduitslag 

 

 

Open boten einduitslag 
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De zeilwedstrijden  
Ja, ze zijn weer voorbij:de zeilwedstrijden! Het was af en toe een spannend 
gebeuren.De meeste keren deden er 3 kajuitboten, 2 open boten en 3 lasers 
mee. Niet veel voor zo’n bloeiende vereniging, maar wel heel trouwe 

deelnemers bij weer of geen weer. Vooral de lasers, koud weer, koud water en 
dan omslaan, wat af en toe gebeurde bij stevige wind, daar mag ik niet aan 
denken.  

 
Rinse met zijn open zeilboot zat zonder zijn Ina, die wegens ziekte niet kon, 

en vroeg mij als opstapper. Nou dacht ik, leuk  om weer eens  in zo’n open 
boot, een randmeer, Waterkant geheten, te zeilen, in tegenstelling tot mijn 
stabiele kajuitboot. Vroeger heb ik met eigen boot wel deelgenomen, maar 

met de Compromis is het mij nu te veel werk. Dus een leuk verzoek om weer 
eens in een open boot te zeilen.  
 

Nu ben ik helaas de open boot ontwend en viel er bijna af toen ik de eerste 
keer opstapte. Met de kajuitboot vaar je op de motor weg en hijs dan al 

varende de zeilen, met de open boot gaat dat niet. Dus eerst peddelen(Rinse) 
uit de box naar een eenzame paal, vastleggen en hijsen. En denk erom niet 
tegelijk aan een kant van de boot tijdens het hijsen, want degene die op het 

voordek staat, valt er dan bijna af. Eenmaal onder zeil valt het mij op dat de 
boot a.h.w. aanspringt en wegschiet als je begint. Zo’n kajuitboot begint 
trager wegens grotere massa. Dat versnellen is een heerlijk gevoel, wat ik al 

was vergeten. Zelf heb ik voldoende open boten gehad: een open houten 
volksbootje, een centauer, een mooie mahonie houten blankgelakte 

rivierenklasse zeilboot, door Kroes in Kampen gebouwd,was later eigendom 
van Kick, daarna werd het voor mij, wat comfortabeler met een kajuitboot, 
een IF Marieholm en een Compromis 909 en dan nu nog een Compromis 999.  

 
Tijdens de wedstrijd, in de Randmeer, blijft het goed opletten op de laag 
overkomende giek en natuurlijk moeten de zeilen de juiste stand hebben wil je 

meekomen. Nu lukte dat niet altijd even goed, maar toch hadden wij plezier in 
het zeilen. Na afloop had de wedstrijdcommissie altijd koffie en iets onder de 

kurk, dat was een weldaad, vooral als wij koud en één keer goed 
doorgeregend aankwamen.  
 

De laatste keer werd afscheid van de wedstrijdcommissie genomen. Ze vinden 
het welletjes geweest. De leden werden door Jeroen voor hun diensten 
bedankt. Meteen viel mij de eer te beurt hun plaats in te nemen, wat ik maar 

even in overweging heb genomen, dus nog niet beslist heb. Hoewel Dolf mij 
steeds met de term “ha, wedstrijdcommissaris”begroet. Wat ik dan weer 

afhoud met te zeggen dat de jaarvergadering deze leden benoemd. Maar het 
zal er toch wel van komen, want het bukken en gewicht verdelen tijdens de 
wedstrijd wordt wel bezwaarlijk  voor mij en wedstrijdcommissaris lijkt mij, nu 

Betty zich al aangemeld heeft, een nuttige rustige en aangename taak. 
Wel vind ik dat de commissie de route vaststelt en iedere deelnemer zich er 
mee mag bemoeien, maar staat het eenmaal vast dan niet meer veranderen, 

want zo merkte ik, dat leidt tot algehele desoriëntatie bij de deelnemers.  
 

Jan Terluin van Apollonia 
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Jaarfeest WSVA 2012 

 
Wat was het weer gezellig! 

En mooi weer! En een grote opkomst!  En geweldig georganiseerd! 
 

Na de gebruikelijke ontvangst met koffie+ heette de voorzitter van de 
feestcommissie een ieder van harte welkom. 

We zouden eerst een puzzelvaartocht gaan maken.  
Minstens 18 vaartuigen uit binnen- en buitenland hadden zich hiervoor 

ingeschreven. Een ieder ging op pad. In zijn of haar schip of als 
opstapper bij een ander. 

We hadden een kaartje van Het Meer gekregen met daarbij een aantal 
(wel moeilijke) vragen. 

Ondanks dat de antwoorden soms wel op zeer ondiep water gevonden 

moesten worden, wat voor de diepliggende schepen achteraf geen 
problemen opleverde daar zij toch de goede antwoorden wisten te 

bemachtigen…. (we gaan tenslotte voor de puntzak drop!) was het een 
prachtige tocht. We hebben ons Meer weer beter leren kennen. 

 
In plaats van een activiteit op het Pannenkoekeneiland moesten we een 

golfspelletje na aankomst op de haven doen. Gek dat zo’n balletje zo 
maar in het water kan vallen en dan zinkt… 

De prijsuitreiking. Daarbij viel het wel een beetje op dat de prijzen, 
ditmaal geen puntzakken met drop!, toch wel heel dicht bij de 

feestcommissieleden lagen… 
 

Verder had de feestcommissie het goed voor elkaar. Hun knappe 
partners zorgden samen met hun kinderen voor de schalen met 

heerlijkheden bij de drankjes. 

De plaatselijke slager zorgde voor een geweldige barbecue. Niemand 
zou van de honger opkomen. De drank vloeide rijkelijk en leden die een 

instrument hadden meegenomen begonnen spontaan te spelen. Wat 
opviel dat ook de jeugd zich liet horen. Geweldig.  Het zingen ging, 

waarschijnlijk door het ingenomen alcoholpercentage, niet geheel op de 
juiste toonhoogte. Maar wat maakte het uit. 

 
Tot laat in de avond ging het feest 

nog door. 
 

Feestcommissie, hartelijk dank. 
Jullie hebben het voor elkaar 

gekregen om zowel jong als wat 
ouder, inclusief de nieuwe leden, bij 

elkaar te brengen en een geweldige 

dag te bezorgen. Applaus! 

Dolf 
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Van het krantjeboordteam 
 

 

Werd er recentelijk in de jaarvergadering nogmaals de mededeling gedaan dat 
de leden hun afval zelf naar huis moeten meenemen, het blijkt toch dat er een 
(enige?) opstandig lid is die het daar niet mee eens is. 

 
Telkens na een gezellig avondgebeuren, de stemmen zijn ver over het water 

te horen, treffen we afval aan die niet mee naar huis werd genomen. 
De deksel naast het chemisch toilet afval zat toen nog los. Daar werd dan de 
vuilnis in geworpen.  

Ook onder de eerder genoemde deksel wordt regelmatig chipszakken en lege 
blikjes aangetroffen. 

Maar de dader heeft zich eigenlijk gemeld! 
In een van de vuilniszakken zat namelijk een leeg pakje Gauloise! 
Zo veel leden roken er geen Gauloise….. 

 
Als laatste nog: waarom dit soort afval ook op de toerit naar de haven en 

naast / achter de loods weggooien? 
Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen…. 
 

Dolf Dalmeijer 
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Zonnebloemmiddag 
5 juni 2012 vond weer de traditionele jaarlijkse middag op de Jachthaven 
plaats, verzorgd door talrijke vrijwilligers van de enige echte 
watersportvereniging in Akersloot - voor de Akersloters de WSVA - en van de 

Zonnebloem afdeling Akersloot. 
  

Een lang lint van bewoners van Strammerzoom, veelal in rolstoel geduwd, 
vertrok naar het Jachthavencomplex. De weergoden waren ons uiterst gunstig 
gezind, het zonnetje scheen. Naast de Strammerzoomers waren er ook tal van 

Zonnebloemgasten uitgenodigd. De bomvolle kantine was sfeervol aangekleed 
door de vele vrijwilligers. 

  
Henk Kerssens, met accordeon, had zich bereid verklaard voor de muzikale 

noot te zorgen en trakteerde de aanwezigen niet alleen op zeemansliedjes 
maar ook op vele liedjes uit de oude doos. Henk had boekjes uitgedeeld, zodat 
de aanwezigen tijdens het meezingen geen woord hoefden te missen. Er werd 

dan ook luidkeels meegezongen. 
Voor een hapje en een drankje was gezorgd en aan het eind van de middag 

werden onze gasten nog verrast op een bordje patat met kroket. 
  
Moe maar zeer voldaan zaten de mensen na afloop in Strammerzoom. 

  
De afdeling Akersloot van de Zonnebloem wil hierbij haar grote dank 

uitbrengen voor de al vele jaren uiterst prettige samenwerking met de 
Watersportvereniging en hoopt dat deze voor de komende jaren kan blijven 

gecontinueerd. 
  
De Zonnebloem afdeling Akersloot 

namens het bestuur 
Jan Wolzak 
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Frau Antje 
Dag! Nog varende medemens. 

Onze bootplannen begonnen ooit in Griekenland. Alweer zo'n 
37 jaar geleden. Door vrienden, die daar over een kaikie, een 

traditioneel gebouwd houten vissersbootje, beschikten, en in 
hun bezit was gekomen door het te ruilen voor hun kampeerbus, waar ze de 

meest interessante reizen mee hadden gemaakt, naar Tibet en zo...... 
 
Na drie keer in Afithos, Halkidiki, te zijn geweest en we daar met dat bootje, 

zo'n zes meter lang, maar met een lijntje om te zoenen, hadden rondgevaren 
waren we verkocht;daar moesten wij heen met onze eigen boot! 

Er was een meer dan beroerd restaurant met een Fedon die liever had dat wij 
onze eigen rekening bijhielden, want anders moest hij nadenken en opletten, 
een mama die de toekomst kon lezen in je lege koffiekopje, een broer die heel 

af en toe wat viste en een heleboel vissersmannen die allemaal Costas of 
Dimitros heetten, en die daar kwamen om ontzettend veel lol te hebben, veel 

te drinken en alles boven windkracht 2 met jubelkreten verwelkomden omdat 
men "op het zicht" viste, jaja. Het was er heerlijk, buiten ons geen toerist te 

zien, in het restaurant boven in het dorp gooide de eigenaar Panejotte eens 
een hele tafelbezetting op straat voor ons, ze waren fout geweest tijdens het 
kolonelsregime en hij verdiende waarschijnlijk veel meer aan ons. Het 

zeewater was kristal helder, en we waren overal even welkom met ons bootje, 
wat zich werkelijk zeer zeewaardig gedroeg. Genoten hebben we daar! En erg 

veel geklaverjast. 
 
Toen we dan eindelijk, zo'n twintig jaar later met onze eigen boot daar 

kwamen aangevaren was het restaurant gesloten wegens erfenis- ruzie tussen 
Fedon en zijn broer na de dood van mama. Fedon verkocht zijn bier van onder 

een vijgenboom, vele vissers waren er niet meer.......Panejotte herkende ons 
niet, en was erg aan de drank geraakt. We zijn daar toen zes weken gebleven, 
toen maakte de Meltimi een eind aan deze droom, voor anker leek het alsof er 

elke twee minuten een Griekse ferry vlakbij vertrok, en wel vol gas. Zelden op 
zee zo'n gemene deining meegemaakt. Een veilige haven in de buurt ontbrak. 

Er waren nog immer weinig toeristen te bekennen en ons gevoel erover was 
nog immer goed. 
 

Nu echter, als men met behulp van Google daar een kijkje neemt slaat de 
schrik U om het hart, een en al hotels en strandbedden en toerisme. 

Ik wil er zelfs met het vliegtuig niet meer naar toe! Mijn kapitein en ik zijn zo 
blij dat wij het nog in de "goede oude tijd" hebben mogen meemaken, het 
stemt ons weemoedig, maar we begrijpen wel iets meer van de crisis van 

Griekenland, het ging te snel, werkelijk waar. De jongens hebben de kaiki 
destijds naar Nederland gevaren, alwaar zij jammerlijk aan haar lot werd 

overgelaten, maar we gaan haar opknappen en dan, als ze weer tiptop is, 
weer met haar varen, heerlijk lijkt dat ons! Een soort cirkel die dan echt rond 
is. 

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 

Bankrekeningnummer 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 (d@dalmeijer.eu) 

  

 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 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

