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Van de voorzitter 
Het afgelopen seizoen eindigde dit najaar droevig met het overlijden van Ida Kerkhof. 

Wij zullen er zijn voor Bas en zijn familie. Verder in Krantjeboord zullen we Ida 

herdenken in een In Memoriam. 

 

Het is half november en de boot is er net uit. Als  laatste. Ik had hem al helemaal kaal 

gemaakt:  giek, rolfok en sprayhood eraf. De boot met drie extra lijnen vast gezet. Dit 

omdat er nogal wat wind voorspeld werd en die voorspelling kwam meer dan uit. Bijna 

windkracht 12. Gelukkig ging de meeste wind erlangs. 

 

Deze zomer kwam heel laat op gang. De vorst bleef ons tot in mei parten spelen. 

Daarna werd er een hoop goed gemaakt met het weer. We hebben de nodige 

activiteiten gehad zoals een  heel gezellig jaarfeest  in het teken van de tour de 

France. Iedereen kon zich goed vermaken eerst op het water met een leuke 

puzzeltocht en daarna nog met spelletjes op de haven. 

 

De zeilwedstrijden zijn ook weer goed verlopen met de nieuwe enthousiaste 

commissieleden. Soms waren er wat start en finish problemen maar die werden 

gaande weg weer opgelost. 

 

Voor het seizoen hebben we met een groep van 

ongeveer 12 leden een cursus reanimeren gehad in de 

loods. We kunnen nu dus overweg met de AED die we 

beschikbaar hebben. In principe hebben we volgend 

jaar weer een herhalingscursus. Het geeft een rustig 

gevoel dat we nu de middelen hebben en geschoolde 

mensen die ermee om kunnen gaan al hopen we dat 

we hem nooit nodig zullen hebben. 

 

Voor het watergebruik zijn de nodige aanpassingen 

uitgevoerd om te zorgen dat we een beheersbare 

situatie houden wat legionella betreft. Dit komt tot 

uiting in een beheersplan voor het watersysteem 

waarbij het een en ander geïntegreerd gaat worden in 

het schoonmaakrooster. Dit zijn wettelijke 

voorschriften waar we niet onderuit komen. 

 

Het baggerstort om Saskerlei  te beschermen is nog 

steeds niet ten uitvoer gebracht. Op zich een vreemde zaak want haast was geboden 

om Saskerlei te redden. Nu er geen bagger meer is waarmee ze het plan willen 

bekostigen is de nood op eens een stuk minder hoog. 

 

Op de jaarvergadering hebben we er al over gesproken. Een andere vorm van 

Krantjeboord. De redactie was niet voltallig op de vergadering aanwezig en daarom 

zijn we er toen niet mee verder gegaan. De redactie kwam nu zelf met het idee te 

stoppen met Krantjeboord in zijn huidige vorm. Het nieuws dat te melden is, staat 

vaak al op de website die goed bezocht wordt. Dit is iets van deze tijd en zie je bij 

meer verenigingen. Het bestuur zal in overleg met de redactie kijken in welke vorm 

we verder gaan.  Het wordt in ieder geval digitaal. 

 

Rest mij nog jullie allen voor de laatste keer vanuit een papieren Krantjeboord  een 

mooie winter toe te wensen waarin we weer volop plannen kunnen maken voor een 

nieuw vaarseizoen want we liggen voor je het weet weer in het water. 

 

Ronald Mossinkoff 
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In Memoriam  Ida Kerkhof 
 

Ida was bij een hoop verenigingen betrokken. Op de haven kwam 

zij wat minder maar zij heeft Bas wel altijd volop gesteund met 

zijn havenactiviteiten en heeft in die zin het nodige bijgedragen 

aan de vereniging. We kwamen Ida vooral tegen op de 

bestuursvergaderingen als die bij Bas thuis plaatsvonden.  

Altijd hartelijk, gezellig en goed verzorgd. 

 

Al kwam ze niet zo vaak op de haven ze ging wel met de boot op vakantie. Met hun 

eerste boot de Rebi en de opvolger de Misty zijn ze het hele  land doorgevaren. Toen 

Ida dit niet meer zo zag zitten is er een kleinere en vooral handzamere boot gekomen  

ook weer genaamd de Misty. Hiermee hebben ze nog regelmatig dagtochtjes gemaakt. 

 

De laatste jaren werd ook dit minder door de gezondheidsproblemen van Ida waarbij 

het de laatste maanden erg hard achteruit ging en we toch nog plotseling afscheid van 

haar moesten nemen afgelopen september. 

 

Wij wensen Bas en zijn kinderen veel sterkte toe. 

 

Ronald 

 

 

Algemene ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering staat gepland op 7 maart 2014. 

 

 

Van het krantjeboordteam 
Vele jaren hebben we 2 x per jaar van een papieren Krantjeboord mogen genieten 

met een mooie omslag gemaakt door Jan Heijenga. 

Maar de (moderne-) tijd schrijdt voort. Internet kwam en er werd een prachtige 

website voor onze vereniging gemaakt. Nu kunnen alle nieuwtjes direct op deze 

www.wsva.org worden geplaatst. Daarom rees de vraag of we met het papieren 

Krantjeboord door moeten gaan. Immers, heeft het zin om dat wat al op de website 

wordt geplaatst ook nog eens in drukvorm uit te geven?  

 

Na deze uitgave zijn de omslagen in kleur op. Mede daarom nu het voorstel van de 

redactie om Krantjeboord niet meer af te drukken. Er kan een apart item worden 

gemaakt waarin een soort Krantjeboord op de website wordt geplaatst. Om de leden 

hiervan op de hoogte te stellen kan een e-mail (b.v. 2 x per jaar) aan de leden worden 

gestuurd om hierop te attenderen. 

 

We zullen de gezellige redactie vergaderingavonden missen maar blijven aan het 

werk, om samen met de leden voor vermeldenswaardige nieuwtjes te zorgen! 

 

De redactie 

http://www.wsva.org/
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Wat een geweldige investering! 

De nieuwe ‘tuintafelbank’ wordt dagelijks, overdag maar 

ook in de avond (nacht?), veelvuldig gebruikt. 

Is het wat te koel dan in de loods en anders, zoals de 

foto, gewoon buiten. 

 

Als nu na afloop ook de sigarettenpeuken worden 

opgeruimd…. 

 

Laat niet als dank…… 

waardoor de hele zomer ons 

“parkje” bevuild is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toegang tot WSVA 

De toegang tot WSVA aan de landzijde is beschermd met 3 hindernissen. 

Aan de haven hebben we het hek dat zelfsluitend is (meestal…). 

 

Dan het klapbare paaltje. Dat is gemaakt om de doorgang van 

de rubberen bootjes te bemoeilijken. 

Het is al eens gebeurd dat in de morgen daar een bootje stond. 

De dieven vonden het bootje en de BBM te zwaar om er 

overheen te sjouwen! 

Het is dus aan de eigenaren van de rubberen boten zelf om het 

paaltje neer te klappen en vervolgens weer rechtop te zetten. 

Ook als de rubberen boot niet in de haven blijft liggen! 

 

Vervolgens het buitenhek. Die wordt gesloten als we bijna 

zeker weten dat we als laatste de haven verlaten. Beter te vroeg 

dicht dan dat het hek in de nacht open blijft. 

We hebben immers allemaal een sleutel. 

Ook zij die ‘s avonds op de haven komen om aan boord te blijven, sluiten deze poort! 

 

Putjes 

Op de haven treffen we een paar putjes aan. 

Die zijn daar gemaakt om wateroverlast te verminderen. 

De putjes zijn aangesloten op het riool. 

Die putjes zijn niet gemaakt om olierestanten in te dumpen 

zoals laatst gedaan werd! 

 

Afval, waaronder ook olie resten worden mee naar huis 

genomen en op de juiste plaatsen ingeleverd. 

 

Voor olie afval kan de WSVA aangesproken worden en dat valt onder milieu delict. 

En dat willen we toch niet? 
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A.I.S. 
 

Je hoort in de scheepvaart steeds vaker de term AIS vallen. AIS staat voor Automatic 

Identification System en wordt gebruikt om de communicatie op het water te 

vergemakkelijken. Het systeem bestaat uit een zender/ontvanger aan boord van een 

schip. Met een regelmatig interval wordt informatie van het schip zoals bijvoorbeeld de 

huidige positie uitgezonden. Overal op de wereld staan ontvangers die dit signaal 

oppakken. Dit signaal wordt via verschillende sites voor iedereen inzichtelijk gemaakt. 

Bijvoorbeeld via Marinetraffic (www.marinetraffic.com). Hier kun je inzoomen op een 

gebied of je zoekt op 

een scheepsnaam. Je 

kunt dan de huidige 

positie zien van het 

schip evenals de koers, 

snelheid, bestemming, 

foto’s en de afgelegde 

weg.  

 

Als je een schip ziet 

varen die bijvoorbeeld 

te hard langs de haven 

vaart en je ziet geen 

naam dan kun je het 

achterhalen via deze 

site. Ook staat dan de 

snelheid erbij. Je zou 

een screenshot kunnen 

maken en dit door 

kunnen geven aan de 

vaarweg  beheerder.  

 

Hier is het natuurlijk 

niet voor ontwikkeld. 

Het is bedoeld voor een makkelijke communicatie. Als een schip is uitgerust met een 

AIS-ontvanger dan worden alle signalen van schepen in de buurt ontvangen. Je kunt 

deze signalen op een plotter met een elektronische kaart weergeven eventueel 

gecombineerd met radargegevens. Als een schip jouw koers gaat kruisen en je twijfelt 

aan zijn bedoelingen dan kun je hem gericht oproepen met de marifoon want zijn 

naam wordt ook getoond. In het hierboven staande plaatje staat een overzicht van 

een situatie rond Noord-Holland. Je kunt goed zien waar de drukke gebieden zijn. 

 

AIS is dus een nuttig veiligheidsmiddel. Het is echter nog steeds niet verplicht. Je mag 

er dus niet vanuit gaan dat als je niks ziet op je AIS scherm dat er dan ook geen 

scheepvaart is. Er zijn al bijna-ongelukken gebeurd doordat een schip een vaarwater 

op voer omdat hij  geen andere scheepvaart zag op de AIS. Niet alle schepen zijn 

uitgerust met AIS en zeker jachten nog niet en mocht hij stuk gaan dan zien andere 

schepen jou ook niet meer. Het blijft dus zaak om de radar en vooral je gezonde 

verstand (goed zeemanschap) te gebruiken. 

 

Ronald 

 

 

 
 

http://www.marinetraffic.com/
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Frau Antje 
 
Lezer gegroet! 
  

Men vraagt mij wel eens; mis je het zeilen niet heel erg? 
Welaan, laat ik hier niet jokkebrokken, soms jeukt het heel even, maar dan 

krijg ik gelukkig weer een mail van een der nog immer bevriende 
scheepsbemanningen, en ben ik gelijk weer geheel genezen.Laat ik eens wat 
zinnen kopiëren van hun laatste mail. Het betreft hier een ervaren stel wat 

zomers rondvaart in Turkije en Griekenland en overwintert aan boord in 
Marmaris (Turkije). 

 
“Een accu waar nog garantie op zat hebben ze opgehaald en en gerepareerd 
ja, ja , nou die ging dus weer stuk en kwam er een nieuwe, die bij ontvangst 

lek bleek te zijn aan de bovenkant, en kwam het accuzuur door de rand, dus 
weer terug ermee”. “Op aanvaringskoers met tanker, wat afgevallen om 

achter hem langs te varen maar grote schrik, vanaf het hoge achterschip 
hadden ze een dikke sleeplijn, waarom?, gelukkig  nog net op tijd gezien en 

snel de motor aan en rond. Nog lang staan natrillen”. 
 
“Lange dag van 50 mijl, de hele dag geen wind, wel een onrustige zee, alles 

op de motor niet leuk, half vijf voor anker en nog steeds geen wind jaja tot 
een uur of zes en toen ging het los de hele nacht ankerwacht met heel heel 

veel wind”. 
“We voeren al met twee reven in het grootzeil en een klein stukje voorzeil, en 
kwamen er niet tegenin, dan maar terug naar de haven,ja, en toen gebeurde 

het, bij het inhalen van het voorzeil is onze reserveval, in  de top, mee 
gedraaid, vast als een huis”. De haven is dan te klein en dan maar voor anker 

en vlakbij een rotspartij en er nog een val omheen gekregen. Ankerwacht de 
hele nacht, wat goed ging tot een uur of twaalf en toen ging het mis met het 
voorzeil, 40 knopen wind en het kleine stukje zeil wat stond te klapperen werd 

een groot stuk en vormde een grote bol. 
  

Ja, dat is genieten mensen, laat ik het maar toegeven, heerlijke mails die elke 
twijfel over onze beslissing over het stoppen met zeilen wegnemen want dit is 
ongeveer alles wat ik niet mis aan het varen!  

Heerlijk om te lezen, dat dan weer wel! 
 

Hun voorzeilprobleem is trouwens verholpen door “twee prachtig gespierde 
Italianen die naast hen voor anker lagen op een grote catamaran die wakker 
waren geworden door hun zeilgeflapper en geschreeuw”. 

Want dat blijft wel een gemis, je medevaarders waaronder zich 
prachtexemplaren bevinden! 

 
Ik groet U allen. 
 

Antje 
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Jaarfeest WSVA op 10 augustus 2013 
Thema: Vive le Tour de France 

 

Wat te vertellen over dit festijn. 

Vele leden met hun familie waren aanwezig. 

Zelfs veel leden die zich niet voor dit jaarlijks terug komend festijn hadden 

opgegeven, waren toch gekomen. 

Voor de organisatie altijd weer een probleem…. 

 

Het weer zag er aanvankelijk nogal bewolkt uit maar de zon kwam door en de truien 

en vesten konden uit. 

 

We begonnen met een te varen puzzeltocht. Onderweg een zestal bordjes met daarop 

de meest moeilijke vragen. 

Op de haven diverse spelletjes waar extra letters voor gewonnen konden worden. 

Maar ja, zoals bij elke wedstrijd kan er maar een de winnaar zijn! 

Dit jaar, naast het bekende al eeuwen oude vaantje achter glas (waar de oorspron-

kelijke maker nog in het duister is) ook een heuse wisselbeker. 

 

Vervolgens de bekende door de plaatselijke slager geleverde materialen voor de 

barbecue. Genoeg en smakelijk voor een ieder. 

Het was weer een gezellig en geslaagd feest. Dit jaar in het teken van Frankrijk. 

Tot in de late avonduren werd er gefeest en gediscussieerd hoe de winnaar toch 

gewonnen kon hebben! 

Het enige echte antwoord is het gemaakte schilderij door Maria een nicht van onze 

Annet. 

 

Feestcommissie bedankt. En ook 

dit jaar weer een extra applaus 

voor hun partners die er alles aan 

gedaan hebben om de glazen vol 

te houden en o.a. de boel op te 

ruimen. 

Voor wat ons betreft mag de 

commissie een jaartje blijven! 

 

 

 

 

 

 

 

NAGEKOMEN BERICHT! 

De redactie is het volgende ter ore gekomen: 

 

De winnaar heeft, waarschijnlijk bang voor een komend onderzoek, toegegeven van 

buitenaardse mogelijkheden gebruik te hebben gemaakt. 

Hij had slechts 1 excuus waarom hij tot deze doping overgegaan is. De vragen gingen 

boven zijn IQ gehalte uit en hij wilde toch mee kunnen doen in het spel….. 

 

De redactie heeft ook vernomen dat de wisseltrofees (2x) dit jaar bij de winnaar 

mogen blijven doch dat de inscriptie op de beker zal luiden: geen winnaar.  

De winnaar (“Gitane”) is voor de rest van het seizoen van elke wedstrijd bij de WSVA 

ook uitgesloten. 
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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 Joyce Arends Hoocamp 98 0251-315508 

jg.arends@quicknet.nl 

Commissaris Bas Kerkhof Buurtweg 23 0251-312075 

 

Commissaris Cor Admiraal Beethovenstraat 26  0251-314278 

cas.admiraal@quicknet.nl 

    

Financiën 

Bankrekeningnumm

er 

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@ziggo.nl  

Peter Schouten Corrie Tromp    - corrie@tromp.net  

Kees Kerssens Dolf Dalmeijer 

  

  

 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  

 

Copy voor de website, bij voorkeur digitaal, sturen naar Corrie Tromp,  

e-mailadres: corrie@tromp.net  
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