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Van de redactie
Aloha AW’ers!
Zoals jullie waarschijnlijk al hebben
gemerkt, zijn de tijden van de Mastvoet
veranderd vanaf 2016. In plaats van 4 keer
per jaar gaan we naar 3 keer per jaar.
Zo zorgen we er voor dat er nog meer
aandacht en tijd in die 3 nummers zit, en er
ook meer pagina’s in kunnen.
Binnenkort is het weer zover: het
surfseizoen kan weer beginnen! Zit jij al
met smart te wachten tot de temperaturen
weer stijgen? Wij bij de redactie wel!
Dit jaar is een bijzonder jaar voor AW:
we bestaan namelijk 40 jaar. En zo’n
lustrumjaar moet gevierd worden. Dat doen
we dan ook volop! In deze Mastvoet krijg
je alles te weten over de lustrumcommissie
en de extra activiteiten die zij gaan
regelen. Er staat dus nog voldoende leuks
te wachten.
Daarbij vonden we het ook wel tijd
om je kennis te laten maken met de
mensen achter de Mastvoet. Vandaar een
dubbelinterview met de oude en nieuwe
redactieleider: Erik en Alysha. Kom alles te
weten over deze fanatieke leden, wat zij
doen op de club en voor de mastvoet.
Hoe enthousiast wij ook zijn, we kunnen
altijd hulp gebruiken. Heb jij een leuke
aanvulling op de Mastvoet of ben je
benieuwd of wij nog een leuk klusje over
hebben voor het volgende nummer? Stuur
dan een e-mailtje of spreek ons aan!
Hang loose!
Alysha, Erik & Marian
mastvoet@amsterdamwindsurfing.nl
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Zou je graag willen weten welke impact de training
heeft op jouw lichaam?Je kunt het nu laten meten
op AW!
Op 17 april a.s. zal Victor een training geven.
Dit is een training waarin je oefeningen leert die je
zelf thuis kan doen. Focus is:
Core, benen, rug, borst, kracht, uithoudingsvermogen
en coördinatie
Natasja Paskas, van Praktijk Oud Zuid, zal een
lichaamsscan maken voor en na jouw training op de
surfclub. Deze lichaamsscan geeft inzicht in hoe je
gezondheid er voor staat.
Deze scan is gebaseerd op 3 pijlers:
•
Hartscore
•
Conditiescore
•
Lifestylescore
Met de uitslag van de meting kun je gerichter
trainen, je voeding eventueel aanpassen en
weet je wat je zelf kan doen om je lijf in topvorm te
krijgen.
Zo start je optimaal voorbereid het nieuwe seizoen.

AWeekend 2016!
Save the date: 23, 24 en 25
september.
meer details volgen tzt.
‘In het verleden behaalde re
sultaten
bieden geen garanties voor
de
toekomst’

Meten is weten!
Je bent van harte welkom!

Voor meer informatie over Praktijk
Oud Zuid of Natasja Paskas
kijk dan op
www.praktijkoudzuid.nl
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Terugblik activiteiten Lustrumjaar AW
6 Februari: Bier, Bitterballen, Bingo.
De BBB was een hit! Wie van spelletjes houd, kon hier mooie prijzen winnen. Wie van bier
houdt, kwam niet te kort met het speciaal bier. Wie van bitterballen houdt, kon minstens
een paar keer goed zijn mond er aan verbranden. Wie daarbij dacht dat Bingo een simpel
spelletje was, om op puur geluk te kunnen winnen… die had dat mis ;)
Gelukkig bestond daar Shazam!
“Bingo”! “ho!, niet zo snel met de muziek”
“Een speciaaltje graag”
“Doet jou shazam het?”
“wie wil er een bitterballen?”
je
eciaalt
“een sp

graag”

“Bingo”!
“ho! niet
zo snel m
et de
muziek”

een
wil er ”
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het?”

Get to know: Lustrumcommissie
Dit jaar is het lustrumjaar op AW. En daarbij hoort een lustrum commissie! Leer
de mensen kennen die al die bijzondere nieuwe activteiten voor jou regelen.
De vragen waren:
1. Wat is je eerste herinnering op of aan AW?
2. Welk gevoel geeft AW voor jou?
3. Wat was jou leukste moment op AW?
4. Wat was jou pijnlijkste moment op AW?
5. Waarom Lustrum commissie?
6. Wie denk jij dat er het langst lid is?
7. Als ik 40 ben dan? Of toen ik 40 was?
8. Wat weet AW nog niet van jou?

Han

1. Dat ik op de middelbare school van een vriend
zijn spullen op AW mocht gebruiken en dus
illegaal op AW surfde zonder lid te zijn.
2. Lekker er relaxed even uit in een prachtige
omgeving met veel ruimte.
3. De feestjes.
4. De katapult in 2015
5. Omdat een lustrum goed gevierd moet worden
en je dat met een leuk divers ploegje goed kan
regelen.
6. George ten Brink, die was altijd met Fred de
wedstrijdcommissie.
7. Vond ik dat best wel een volwassen leeftijd.
8. Dat ik in het Guinnes Book of Records sta als
wereldkampioen ijsblokjes stapelen.

Marielle

1. Wonder boven wonder dat ik het me nog kan
herinneren, maar het Landenspel als DERM lid.
2. Vrijheid: Om zo dicht bij de stad te kunnen
surfen.
3. De midzomernachtfeesten, voornamelijk de
eerste die ik heb meegemaakt ;)
4. Even denken.. de keer dat ik niet terug kwam
of die katapult..???
5. Het geeft mij energie om met leuke mensen
iets te organiseren en ik vind het leuk om iets
voor een club te kunnen doen.
6. Ik denk Fred… hij weet zoveel van AW.
7. Als ik al 40 wordt, dan hoop ik ergens een Loop
te doen op een hele mooie blauwe zee.
8. Dat ik windsurfen stiekem een hele koude
sport vind!!
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Laurens

1. Eerste herinnering: de veiling op de open dag anno 1978, of nee dat was 2014..
Erik kocht hier een puntgave Xantos, die ik op een zeker moment heb mogen
overnemen en ik nog steeds koester.
2. Gevoel: een warm gevoel alsof je in je surfpak hebt geplast
3. Leukste moment: de juli storm in juli
4. Pijnlijkste moment: eveneens de juli storm in juli
5. Waarom lustrumcommissie: ik ben erin geluisd en vind het stiekem best leuk
6. Langste lid: pardon?! oh wacht, ik denk dat Grassie het langste lid is
7. Als ik 40 ben dan: verf ik mijn haar
robijnkleurig en eet ik hele lekkere
cheesecake
8. Wat weet AW nog niet van mij: dat ik
eigenlijk maar doe alsof ik geen vloeiende
doorgeplaneerde gijp kan maken

Wanne

1.Sil!
2. Rust; zo’n fijn uitzicht op het water- meestal rustig kabbelend ;-)
3. De eerste keer planeren
6. Van de leden die ik bij het nieuwe meer zie denk ik… Kees
7. Als ik 40 ben dan? Dan hoop ik nog veel vaker te varen met de powerjibe
ruimschoots onder de knie en misschien wat jumps erbij? Op de golven te
surfen lijkt me fantastisch.
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Astrid

1. Eerste herinnering: Robin Schama op zijn DNA... die mij ophaalde voor de
wintertrainingen. (het is eigenlijk dus de tweede, aangezien ik hem eerst moest
ontmoeten, maar die DNA heeft toch meer indruk gemaakt.)
4: Pijnlijkste: breken van een mast en giek op dezelfde dag bij AW: ZZW-4/5
5: Lustrumcommissie omdat ik heel graag met iedereen op het water sta! En dit ook
graag organiseer blijkbaar :P
6: Langste lid: Sjorsie!! Tenminste verhoudingsgewijs: (aantal jaren lid x aantal jaren in
leven)/ aantal jaren in leven en bewust van zijn bestaan.
7: Als ik 40 ben: heb ik minstens 1 poging tot backloop geprobeerd!

Paulien
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Zo-zit-dat!

In deze rubriek om je technische kennis op te vijzelen, behandelen we dit keer een
onderdeel dat niet elk zeil heeft: cambers. Officieel geheten: camber inducers.
Cam wattes?!

Cambers (voor de fonetisch
aangelegde mensen: dit
spreek je uit als “keemburs”)
zijn verbindingen in je
zeil tussen je mast en de
zeillatten en kunnen het
beste omschreven worden
als halve maantjes die om
je mast heen zitten. De holle
kant is de uitsparing waar de
mast in past, aan de andere
kant zitten de zeillatten.
Cambers zijn vaak gemaakt
van hard plastic maar vroeger waren
deze van zacht plastic en omwikkeld
met stof. Tegenwoordig zitten er vaak
mini-balletjes in die er als een soort
kogellager voor zorgen dat de cambers
soepel om de mast kunnen schuiven.
Soms kun je “spacers”(ruimteopvullers)
gebruiken als de mast niet goed
aansluit op de camber. De cambers
zitten “verstopt”in een uitsparing in de
mastslurf en er zit vaak een rits in het zeil
om erbij te kunnen. Freeride/freerace
zeilen hebben meestal 2 cambers (1
boven en 1 onder de giek) en full slalom/
racezeilen kunnen soms wel 6 van die
cambers hebben. Genoeg cryptische
omschrijvingen, een blik bijgaand
plaatjes werkt waarschijnlijk veel beter!

Voor de geschiedkundigen onder ons

De camber is (naar alle
waarschijnlijkheid) uitgevonden door
Jeff Magnum en kwam voor het eerst
in 1983 in productie bij Gaastra zeilen
die hiervoor octrooi op had gevraagd.
Voordat er met cambers waren werden
er dure ‘ vleugelmasten’ gebruikt om
hetzelfde effect te bereiken. Deze
masten (totaal ongeschikt voor het
enorme windsurfpubliek toendertijd)
hadden geen ronde diameter maar
een druppelvormige diameter wat

de windstroom moest bevorderen. In
de jaren ’ 90 waren de zogenaamde
externe cambers populair. Deze zaten
niet verstopt in de mastslurf maar
waren zichtbaar in de mastopening.
Het Gaastra zeiltje dat boven onze bar
hangt, is daar een mooi voorbeeld van!

Wat doet zo’ n ding nu?

Windsurf Wiki omschrijft de werking
van cambers als volgt: “Een camber
houdt het zeil van de mast zodat de
wind vloeiend langs de mast het zeil
aan beide kanten langs kan”. Normaal gesproken
(zonder cambers) blaast de wind in het zeil, deze
gaat bol staan waardoor het zeil een bolle vorm krijgt
en er een (voorwaartse) kracht ontstaat. Een camber
zorgt ervoor dat je zeil, zonder dat de wind er in
blaast, van zichzelf al bolling heeft.
Bij weinig wind zou je met cambers dus voordeel
moeten hebben omdat de wind die bolling er niet in
hoeft te blazen en direct de energie overbrengt in je
zeil. Als de wind toeneemt en je vaart een zeil zonder
cambers, verschuift het drukpunt van je zeil sneller
naar achteren waardoor je zeil onrustig gaat trekken
aan je zeilhand (achterste hand). Dit zorgt vaak
voor controleproblemen. Cambers verminderen dit
effect en zorgen dat het profiel van je zeil stabiel blijft
waardoor een zeil langer te houden is.

Klinkt geweldig, ik wil ook zo’ n zeil met van
die cambers !
Met cambers kun je ogenschijnlijk sneller planeren,
harder varen en beter de controle bewaren. En het
ziet er natuurlijk super stoer uit zo’ n zeil met “hightech stuff” waar de worldcuppers (en Sjors!) ook mee
varen. Voordat je direct naar de surfshop haast om
er één te scoren is het verstandig om ook even stil te
staan bij enkele nadelen:
- De snelheid op een surfplank wordt nog steeds
grotendeels bepaalt door degene die erop staat.
Zeilen met cambers komen vaak het beste tot hun
recht als ze “overpowered” (te groot zeil) worden
gevaren. Kun jij goed genoeg surfen om het
maximale uit je zeil te halen?
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- Veel zeilen zonder cambers zijn
tegenwoordig dusdanig ontworpen dat
deze (bijna) net zo snel aanplaneren als
zeilen met cambers. Less is more!
- Zeilen zonder cambers zijn lichter, bijna
altijd makkelijker op te tuigen en minder
mastkritisch. Bij verkeerd aftuigen van
een camberzeil wil er nog wel eens een
zeillat (of camber) breken. De mast kan
bovendien sneller slijten door het roteren
van de camber langs de mast.
- Zeilen met cambers hebben een
bredere mastslurf. Deze kan vol water lopen
waardoor het zeil optrekken of waterstarten
moeilijker kan zijn.
Vele recreatiesurfers kiezen daarom dan
ook voor een compromis: een (lichtweer)
freeride/freerace zeiltje met twee
minicambers. Deze zijn weliswaar niet
zo stabiel en krachtig als een full slalom/
racezeil maar zijn goed te hanteren,
hebben niet zo’ n brede mastslurf en zijn
makkelijk op te tuigen. Voor elk wat wils.

Lezersaanbieding / inkoopactie AW
Begin het seizoen goed met onderstaande deal die wij ontvingen:
-

-

BIC Techno 133 (volume: 133 liter / lengte: 250 cm / breedte: 70 cm
/ gewicht: 9.0 kg)
BIC Techno 148 (volume: 148 liter / lengte: 274 cm / breedte: 75 cm
/ gewicht: 9.7 kg)
Model 2016, (red serie) inclusief vin en voetbanden.
Normaal €959,- nu voor AW-leden: €720,Interesse?
Mail naar windsurfcursus@amsterdamwindsurfing.nl
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van de TC
Hebben we er al zin in? Zijn we de wintertrainingen op de woensdag alweer beu? De TC heeft in ieder
geval tijdens het winterseizoen niet stilgestaan en heeft langzaam aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen getroffen. Het materiaal is weer vernieuwd, nieuwe trainers worden klaargestoomd om les te
geven en nieuwe plannen zijn in de maak om de trainingen te verbeteren.
Astrid is vorig jaar gestopt als voorzitter TC en Mariëlle en Tom hebben dit tijdelijk overgenomen. Zie jij
jezelf als nieuwe voorzitter, regelneef/nicht en heb jij goeie ideeën over het reilen en zeilen binnen de
trainingscommissie? Laat dit het bestuur weten. Een goede voorzitter hoeft zeker niet (goed) te kunnen
surfen dus laat je daardoor niet weerhouden. Kun jij wel goed surfen (CWO III niveau) en lijkt het je leuk
om windsurflessen te geven? Dan hoort de TC dit graag.
Na vele jaren heeft de TC ook gehoor gegeven aan de wens van vele leden om ook lichtweer funboards
te kunnen verhuren. Aangezien de TC wil bevorderen dat leden eigen materiaal kopen (er wordt al genoeg verhuurmateriaal gesloopt!) zijn wij hier altijd erg terughoudend in geweest. Wij hebben nu twee
BIC Techno boards (150 liter, zonder zwaard) aangeschaft die te huur zijn voor leden die overwegen eigen
materiaal te kopen en eens een lichtweer funboard willen proberen. Verhuur is alleen mogelijk voor leden
die minimaal CWO-II niveau varen en door de trainer kundig genoeg worden geacht om hier mee om te
gaan. Deze boards zijn immers een stuk kwetsbaarder dan het beginnersmateriaal. We verwachten op
deze manier leden te kunnen helpen bij aanschaf van eigen materiaal en kennis te laten maken met een
gevorderden board.
We helpen graag je surfniveau te verbeteren. We hopen dat er ook dit jaar weer vele mensen fanatiek voor
hun CWO-I , II of III diploma gaan trainen. En dan hebben we het echt over doelgericht trainen. Degenen
die gewoon een setje willen huren en rondcruisen zijn natuurlijk ook welkom maar houden we omwille van
de maximale groepsgrootte in een aparte groep.
En dan natuurlijk de interne competitie. We hebben op de nieuwjaarsborrel weer hele mooie prijzen mogen uitreiken aan de winnaars. Alysha en Michael gefeliciteerd! We hopen dat er dit jaar weer vele deelnemers met de competitie mogen meedoen. Of het nu maar voor één keer is of dat je nu voor de titel gaat.
Bijzonder leerzaam en gezellig bovendien. Start is elke zaterdag om half 3.
Een ongelooflijk goed surfseizoen gewenst!
De trainingscommissie,
Astrid, Mariëlle, Claire, Floor, Rianne, Sjors, Martijn, Coen, Tom, Joris, Sipke, Donald & Erik
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Interview

Alysh

Jullie hebben de Mastvoet al vaker in handen
gehouden, maar weet je ook wie achter dit met
veel inzet geschapen schatje zit? Alysha en Erik,
jullie zijn de redactie en daarmee het hoofd en
het hart van de Mastvoet! Tijd voor een dubbelinterview om jullie wat beter te leren kennen!
Erik, jij hebt de redactie onlangs overgedragen aan
Alysha. Zal je het redactionele werk missen?
Erik: Ik heb zojuist weer een hoop stukjes voor de Mastvoet
naar Alysha doorgestuurd voor de verdere opmaak. Wat dat
betreft ben ik dus nog steeds druk met de redactie. Gelukkig
heeft Alysha de verdere opmaak (Indesign) van het clubblad
van mij overgenomen. Ik denk dat weinig mensen beseffen
hoeveel tijd daar in gaat zitten. Het is erg leuk om te doen
maar op een gegeven moment wil je het gewoon af hebben
en naar de drukker sturen, ook al ben je eigenlijk nog niet
tevreden met het eindresultaat. Ik ben Alysha erg dankbaar
dat zij dit op zich heeft genomen en tijd en energie steekt
om de opmaak verder te verbeteren.
Alysha, jij hebt de redactie onlangs overgenomen van
Erik. Wat houdt deze functie in?
Alysha: Het belangrijkste deel is de vormgeving van de
Mastvoet. Iedereen stuurt losse stukjes in en ik plaats het op
de pagina’s met foto’s e.d. erbij. Het is soms best wel even
puzzelen hoe alles kan passen, hoeveel pagina’s ik neem
voor 1 stukje en hoe de vormgeving eruit gaat zien. Ook
maak ik de strip. Daarnaast is het ook het aansturen van
onze leden om artikelen in te sturen. Dat kan soms nog best
lastig zijn!
En hoe lang ben je al lid van AW?
Erik: Ik denk vanaf 2006 toen
mijn ouders echt druk op
mij gingen uitoefenen
om mijn surfshizzle
bij hun uit de schuur
te halen. Het was
in ieder geval net
voor het laatste
AWeekend dat
Patrick en Josje toen
nog organiseerden.
Alysha: Bijna 3 jaar,
maar ik kom al veel langer
op AW, aangezien mijn vader,
Michael Distelbrink, al heel lang lid
is. Hij en mijn moeder waren vroeger al lid van de club, en
hebben elkaar daar ook ontmoet. Ik ben een echt surfkindje
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dus! Als kind kwam ik al op AW om te oefenen op een spacer
en een ingekort zeiltje, vastgemaakt aan de boei. Mijn
vader heeft me in het begin alles geleerd, tot ik ook met de
trainingen mee ging doen.
Hoe ben jij er gekomen Erik?
Erik: Letterlijk: ik ben er op de fiets na een dwaaltocht door
de Oeverlanden gekomen om vervolgens voor een gesloten
afgrijselijk lelijk hek te komen staan. Ik dacht wat is dit
voor uitgestorven bedoening. Ben blij dat dat hek er nu
ietsje vriendelijker uitziet! Maar goed, ik ben er eigenlijk via
Rany Bodha terecht gekomen die daar al surfte. Ik zag toen
meteen een oplossing voor het stallen van mijn surfspullen.
Had ik het daar maar bij gelaten…
Ga je ook zelf regelmatig windsurfen en zo ja, waar?
Alysha: Zomers woon ik op het tuincomplex Ons Buiten vlak
naast de club, dus ben ik er bijna elke dag te vinden. Ik surf
vaak uit mezelf, met mijn vader of mijn nichtje. Een andere
plek dan AW waar ik het erg leuk vind is Muiderberg.
Als je terugkijkt, wat is je leukste windsurf/AW-moment?
Alysha: Teveel om op te noemen! AWeekend is altijd
gezellig. Er zijn hele leuke feesten geweest waarbij ik de
hele nacht door heb gedanst en op de bank in het clubhuis in
slaap ben gevallen. Maar mijn vader verslaan in een interne
competitie staat ook wel hoog.
Erik: Als ik aan surfmomenten denk, dan denk ik al snel aan

E

rik

het tandemsurfen met Peter. Nu is surfen op een tandem al
een hele opgave, maar met Peter achterop is het helemaal
een uitdaging, haha. Maar ook met 12 knopen en een
zonnetje planeren over de Nieuwe Meer zijn heerlijk. AWmomenten zijn er vele. Ook de gewone avonden aan de bar
of het terras. Voelt eigenlijk als vakantie dan.
Alysha, wat doe je als je niet het werk rondom de
Mastvoet verzorgt?
Alysha: Ik doe nu een opleiding animatie en audiovisuele
vormgeving in Utrecht. Het is een ontzettend leuke opleiding
waarbij ik opdrachten krijg om animatie- en speelfilms te
maken. Ik ben hier in mijn vrije tijd ook veel mee bezig,
omdat ik beter wil worden in animatie en visual effects (alles
wat na de opnames van een film toegevoegd wordt). Ik houd
ook heel erg van tekenen.

Wat is het leukste aan AW?
Erik & Alysha tegelijk: De mensen!
Erik: Je moet ze wel even leren kennen, maar die zorgen
weer voor dynamiek, stennis, plezier, verhalen, etc. Vooral
als ik in het archief van de Mastvoet kijk (gaat terug tot de
jaren ’70!) dan vind ik het ongelofelijk wat er zich allemaal
heeft afgespeeld binnen de club en wat er allemaal
georganiseerd en bereikt is.
Alysha: Het is altijd gezellig en iedereen is heel open
naar elkaar. Hele verschillende types mensen praten heel
makkelijk met elkaar als je begint over het windsurfen. Ik
ben door AW ook zelf meer open geworden naar nieuwe
mensen.
En wat kan er beter?
Erik: Inzet van leden of noem het vrijwilligerswerk. Ik zou
ook de communicatie kunnen noemen, maar dat is zo’n
containerbegrip. Inzet van leden kun je ook veel lastiger
sturen, je kunt het hooguit promoten of hopen dat iemand
gewoon ‘the guts’ heeft om iets aan te pakken en zelf te
organiseren i.p.v afwachten dat iemand anders dat doet of
klagen dat het zo’n zooitje is op AW. Daar wordt dan weer
wel veel over gecommuniceerd…
Alysha: Ik vind het jammer dat er afgelopen zomer zo weinig
trainers waren. Maar daar is de club al weer mee bezig, door
nieuwe trainers op te leiden. Ik hoop weer veel te kunnen
leren van de nieuwe (en oude) trainers.
Is er nog een gekke eigenheid of een interessant weetje
over jezelf, die je met ons wilt delen?
Alysha: Ik ben een echte ‘fangirl’. Ik houd heel erg van
fantasy en science fiction in films en boeken. Ik heb ook
al meerdere keren gedaan aan cosplay (verkleden als een
fictioneel karakter voor een evenement zoals Dutch comic
con).
Erik: Had ik al eens verteld dat ik de NewYork marathon in
een pinguinpak heb gelopen?

En jij Erik, wat doe je doordeweeks nadat de wekker is
afgegaan?
Erik: De luier van Lotte verschonen. We hebben
tegenwoordig ook geen wekker meer nodig.
Alysha, wat wil je graag doen als je klaar bent met je
opleiding?
Alysha: Ik zou graag doorgaan met een HBO studie gericht
op animatie. Aankomend jaar ga ik op stage binnen mijn
vakgebied, en ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken
voor mij. Ik zou heel graag naar het buitenland willen en ben
daar ook druk mee bezig.
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De AW ‘Hoe hard
ga jij dan?’ speed
competitie
De eerste en belangrijkste vraag op de kant na een
goede sessie is:

“hoe hard ging jij?”

Met meer wind en opspattend water in het gezicht
voelt helaas alles aan als een nieuw persoonlijk
record. Gelukkig is met een GPS om de arm de vraag
simpel en objectief te beantwoorden.
Voornamelijk om een beter eigen PR neer te zetten
maar ook een beetje om uit te vinden wie nu eigenlijk
de snelste is binnen AW deze competitie.
Sneller varen
Een paar punten om te komen tot een nieuw PR.
Houd het simpel:
-

vlak water
veel wind
ruime koers
close the gap

En zoals al meerdere malen langs gekomen in de
tips van Sjors: Stoer kijken.
Natuurlijk kun je op zoek naar de ideale combinatie van snellere vin, speed board en race zeil. Maar dat is
ondergeschikt aan het hoofd doel: plezier hebben en jezelf verbeteren.
Meedoen
De enige vereiste om te beginnen is een GPS logger. Waar de top speedsurfers liefst met twee prijzige GT31 apparaten om de arm het water op gaan voor de meest nauwkeurigste metingen leggen wij de drempel
wat lager. Een betaalbare optie om te beginnen is bijvoorbeeld de G-PORTER GP-102+ (vekrijgbaar op
Amazon.de). Maar ook met een oude smartphone in een Aquapac of een waterdicht sporthorloge met
GPS is de gevaren snelheid goed vast te leggen.
Ook jouw snelheid vergelijken met die van de andere deelnemers: stuur je snelheid (foto van scherm of
GPS track ter verificatie) naar joris@kluivers.nl.
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De tip van Sjors
How to survive A.W.
Elk zelf respecterend lid wordt op een bepaald
punt in hun leven geconfronteerd met de
onontkoombare vraag:

“hoe overleef ik deze club?”

Helaas heb zelfs ik, met al mijn wijsheid en ervaring,
niet het antwoordt op deze alomvattende vraag.
Wat ik wel heb te bieden zijn enkele tips en
handvaten, waarmee je niet alleen de club kunt
overleven, maar er ook binnen kan gedijen.

Stoer kijken
Een tip die enkele malen eerder in deze serie is aangehaald, maar ook in deze context weer als wijsheid
kan worden geserveerd. Het cultuurfenomeen wordt sinds de jaren 80 niet alleen op het water toegepast,
maar heeft door de opkomst van populaire magazines als “de Mastvoet” een bredere invulling gevonden.
Om jezelf vaardig te maken in de kunst van het stoer kijken, hebben enkele pioniers binnen A.W. de
volgende oefening ontwikkeld. Ga op een woensdagavond aan de bar zitten en bestel een biertje en snijd
een willekeurig onderwerp aan. Zet een “stoere” blik op en praat vol overtuiging over het willekeurige
onderwerp. Belangrijk om hierbij op te merken is dat er geen noodzaak is om daadwerkelijk verstand te
hebben over het onderwerp nog hoeft het op feiten te berusten.
Keeping a low profile
Als lid van A.W. sta je op elk moment bloot aan vele gevaren variërend, van tand brekende masten en
scherpe vinnen tot, territoriale kanthangers. Zodoende is het van belang dat je erop let om enigszins
onder de radar te bewegen. Persoonlijk heb ik deze tip altijd ingevuld door ver weg te blijven van een
potentiele titel als club kampioen.

“Het is van belang dat je
weet in welke ‘gang’ je het
best thuishoort”

Stick to your gang
Het overwaaien van de Amerikaanse “gang” cultuur heeft zelfs
het pittoreske nieuwe meer niet ongeroerd gelaten. Zo heb je
ook binnen A.W. diverse “Gangs” welke zijn gesegmenteerd op basis van leeftijd, jaren lid, voorkeur voor
bepaalde biermerken, surfers, volleyballers en nog veel meer. Het is van belang dat je weet in welke gang
je het best thuishoort, en je hierbij aan te sluiten. Hoewel het nooit is bewezen zijn de nagenoeg altijd
aanwezige duikteams van de recherche een grimmige herinnering, dat het maken van de verkeerde
keuzes niet onbestraft blijft.

Ik hoop dat deze tips voor menig lid inzicht hebben kunnen bieden in de survival game beter bekend als
A.W. In de volgende editie van de tip van Sjors, wil ik graag ingaan op enkele vragen vanuit de club. De
vragen (en fanmail) kunnen worden ingezonden naar de redactie van de mastvoet, of naar mij persoonlijk
(sjors_hardholt@hotmail.com).
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Aankomende Activiteiten van het Lustrum jaar
nieuwer datum nog te bepalen: Blokarten
Mis je het surfen al een beetje? En heb je weer zin om
met een zeil keihard heen en weer te scheuren, maar is
het water nog te koud!?!
Kom dan gezellig meedoen met het blokarten.
Via Tom Bolscher hebben we voor het Lustrum jaar een
speciaal prijsje kunnen regelen, “bedankt Tom!!”.
Na het blokarten gaan we gezellig nog wat drinken
en in overleg met de deelnemers wordt er misschien
gezamenlijk nog wat gegeten.
Stuur een mail naar
lustrum@amsterdamwindsurfing.nl of via FB.
Prijs is 15 euro p.p. voor een uur blokarten.
De deelnemers krijgen 10 maart te horen of er genoeg
wind staat (windkracht 3 a 4) om het door te kunnen
laten gaan.
9 april: Klustrum
Yes, verwen AW extra dit jaar. 40 jaar is natuurlijk
niet niks. Hier en daar begint al een “kleine” rimpel te
ontstaan. Die vast nog wel weg te poetsen, hameren,
vegen, schilderen, klussen, of verfijnd af te werken valt.
Zo’n beautydag ziet er als volgt uit:
11:00 uur koffie, thee en lekkers.
Hierna het terrein en het gebouw opschonen.
13.30 uur een zeer uitgebreid lunch buffet.
Nog even de beuk erin tot de borreltijd.
16.00 uur afsluitende borrel met borrelhapjes.
* Wil je niet het hele arrangement, je kan ook een paar
uur verzorgen/behandelen. Alle handen zijn welkom!!!
28 mei: AW vs. WSCA
Zo’n passie, zo’n strijd, zo’n battle hadden zelf de
Romeinen bij hun gladiatoren nog niet in de arena
meegemaakt. Met mega veel snelheid, mooie gijpen,
keiharde katapulten, het water en de wind om hun oren
streden deze windsurfgladiatoren voor de eer van hun
club. Dus vind die gladiator in je en strijd mee!
Ps. Het is heel gezellig en beginnende gladiatoren
kunnen zeker ook gezellig mee, om daar te surfen en
van de bbq te genieten.
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11 juni: Rose- Proeverij
Droom maar mee: zittend in het zonnetje op AW…., met
kleine delicatessen en verschillende rosé wijnen, die
uiterst secuur geselecteerd zijn door een wijnkenner,
piesend over je tong. Wie droomt er nou niet van om zo
de zomer te beginnen..?
25 juni: Het(!) Lustrumfeest
Best kept secret! Save the date….
Houd Facebook, nieuwsbrief, mastvoet in de gaten,
zodra er stukjes van het secret ontrafeld zijn, zullen
trouwe volgers dit snel genoeg in de gaten hebben...
19 aug t/m 21 augustus: Trektocht
Hier heb je van gedroomd, gehoopt, gefantaseerd en
dan nu eindelijk gaat het dan ook echt gebeuren. Een
trektocht op je surfplank, met kamperen, kampvuurtjes,
marsmellows, eten met je handen…vul de rest maar aan.
Wij zijn er!
21 Dec: Kerst diner
boodschappenlijstje lustrum commissie:
Lekker eten -> nog nader te overleggen met de
kok
Kerstboom
Kerstslingers
kerstballen
Kerstkleding
o
Laurens: rendier
o
Han: kerstman
o
Astrid/wanne/marielle/paulien: engelen pakjes
Iets entertainments: belangrijk dat er met kerst
gelachen word i.v.m. calorieën verbranden.
Meer inspiratie volgt bij volgende
vergaderingen..
Extra lustrum nieuws:
Astrid probeert pro-clinics te regelen speciaal voor dit
Lustrum jaar, go AS!

De Voorjaarschoonmaak
Voor het lustrumjaar moet de club er natuurlijk helemaal picobello bijliggen. Dat doen we zoals
gebruikelijk met heel veel nieuwe en oude leden, erg gezellig.
Op zaterdag 9 april maken we AW klaar voor het seizoen. Er liggen legio kleine klusjes die we met
verenigde krachten gemakkelijk kunnen klaren.
We gaan dan lekker vegen, poetsen, graven, timmeren en repareren.
Het Koningshuis weer fris voor de trainingen en cursussen, het volleybalveld wordt weer zand, we ontdoen
het terrein van rommel en prikkende plantjes en gaan lekker stratenmakeren. Kom dus gewoon een paar
uurtjes helpen. De hele dag mag natuurlijk ook. Maar als het lekker waait moet er natuurlijk ook gewoon
gevaren worden.
11:00 uur koffie, thee en lekkers.
Hierna het terrein en het gebouw opschonen.
13.30 uur een zeer uitgebreid lunch buffet.
Nog even de beuk erin tot de borreltijd.
16.00 uur afsluitende borrel met borrelhapjes.

Kom jij ook lekker helpen?
Tot zaterdag 9 april vanaf 11.00 op
AW voor de Voorjaarsschoonmaak.
Han Hoonakker & Marielle Hoep
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Einduitslag interne
Wat was het toch weer een mooi competitieseizoen. Er is 18 keer een interne competitie (inclusief
de koppelrace, clubkampioenschap en snertrace) gevaren met 55 deelnemers en kende vele
hoogtepunten. De volgende personen wil de TC graag nog even vermelden:
•

Michael Distelbrink: net als vorig jaar de duidelijke winnaar met de meeste punten (196), het
meest aantal gevaren wedstrijden (17!) , meeste top-1 posities gehaald en onmiskenbaar ook
het meest fancy raceboard uit de jaren ’ 80.

•

Alysha Distelbrink: de snelste chick op het water, 14 keer meegedaan en tevens snelste
redactielid.

•

Rianne Noorlander: best come-back. Na vorig jaar wat fysieke tegenslag te hebben gekend
is zij dit jaar weer terug in de top-5. Wij hopen dat zij dit jaar het Alysha wat moeilijker gaat
maken!

•

Guido Grassi: de grootste publiekstrekker. Als enige deelnemer ouder dan 80 heeft hij toch vier
keer meegedaan en is zelfs één keer eerste geworden.
Robbert Fehmers: beste bestuurslid. We wensen Robbert veel succes in China!
Bernice Roggeband: sterkste stijger tov vorig jaar. Tien keer meegedaan en heeft de
gevestigde orde in de top 10 weten te verstoren.
Denice Groen: aanstormend damestalent met slechts 5 wedstrijden toch in de top tien.
Fred Hastman: de beste mooi-weer-surfer. Heeft alleen in juli en augustus gevaren.
André Rila: beste koud-weer-surfer. Pas als de temperaturen dalen komt deze bikkel in actie
zoals tijdens de Snertrace eind oktober.
Tom Bolscher: de meest fanatieke trainer. Tot medio juni bijna alle wedstrijddagen gevaren.
Gestopt op het hoogtepunt?!
Robin Schrama: hoogste wedstrijdgemiddelde. Alleen meegedaan met koppelrace en 19
punten gepakt.
Dave en Jim Bogaard: & Casper Melchior: snelste jeugdleden tijdens clubkampioenschappen.
We hopen dat zij dit seizoen vaker op het water zullen schitteren tijdens een interne
competitie.

•
•
•
•
•
•
•
•

Niet goed genoeg om dit jaar mee te doen? Dat is het slechtste excuus dat het meest gebruikt
wordt! Als jij je in normale omstandigheden op de Nieuwe Meer weet te redden, dan dagen
wij je uit om mee te varen. Meer dan de helft van het aantal deelnemers van afgelopen jaar
heeft slechts één keer meegedaan en velen daarvan zijn als laatste over de finishlijn gekomen.
Meedoen is belangrijker dan winnen (daarom krijg je ook altijd punten). De lol om met een
groepje gelijkgestemden een parcours te varen is groot en je steekt er veel van op. En je maakt
ook nog kans om een prijsje te winnen tijdens de einduitreiking op de nieuwjaarsborrel of nog
mooier: een vermelding in de Mastvoet!
Wij hopen dit jaar wederom vele gezichten te zullen zien op de zaterdag tijdens de interne
competitie. We beginnen (vrijwel) elke zaterdagtraining om half. Traditiegetrouw: de komende
eerste interne competitiewedstrijd (seizoensopening) is dubbele punten waard!
De TC.
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Algemene informatie
Bestuur Amsterdam Windsurfing

Zaterdagtraining*:

Voorzitter: Han Hoonakker
voorzitter@amsterdamwindsurfing.nl
Secretaris: Robbert Fehmers (interim)
secretaris@amsterdamwindsurfing.nl
Penningmeester: Vincent Verburgh
penningmeester@amsterdamwindsurfing.nl
Alg. bestuurslid: André Rila (gebouwen en opstallen)
bestuur@amsterdamwindsurfing.nl
Alg. bestuurslid: Marielle Hoep
bestuur@amsterdamwindsurfing.nl
Algemeen bestuurslid: Astrid Sanders (TC)
bestuur@amsterdamwindsurfing.nl

11.00 uur: verhuur en optuigen CWO-II training
11.30 uur: begin CWO-II training
14.00 uur: start Interne Competitie
15.00 uur: einde training - afhankelijk van animo

Commissies Amsterdam Windsurfing
Trainingen/cursussen: Astrid Sanders (vz)
cursus@amsterdamwindsurfing.nl
Mastvoet: Erik Noordhuis, Alysha Distelbrink,
Marian Lilienblum & Ralf Kohr
mastvoet@amsterdamwindsurfing.nl
Kantine: Sylvion Ponit
sil@kroketnet.nl
Surfstallingen: Peter Veldman
peter_veldman@hotmail.com
Ledenadministratie: Titia Sixma
ledenadministratie@amsterdamwindsurfing.nl
AWeekendcie: Bianca Rekelhof & Erik Noordhuis
aweekend@amsterdamwindsurfing.nl
Jeugdcommissie: Vacant
Wedstrijden: Vacant
Evenementencommissie: Mariëlle Hoep
PR commissie: Nienke van Ruiten
Website commissie: Vacant

Correspondentie
P.Z.V. Amsterdam Windsurfing
Postbus 75565
1070 AN Amsterdam

Adres
Riekerweg 40
1066 BT Amsterdam
Tel: 020-6174008 (alleen op woe. avond & zat.)
ING-banknummer: NL44INGB0001912262
KNWVregistratienummer: 536 a

* Alleen voor leden, trainingen zijn kosteloos, surfset alleen
te huur tijdens trainingen.
** Prijzen o.b.v. heel kalenderjaar, indien inschrijving
na 1 januari wordt naar rato korting gerekend.
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Woensdagtraining*:
18.00 uur: verhuur en optuigen woensdagavondtraining
18.30 uur: begin woensdagavondtraining
Trek in een lekkere maaltijd op de woensdagavond? Geef
je (uiterlijk dinsdag) op via sil@kroketnet.nl

Verhuurtijden*:
Woensdagavond voor 18:30 uur
Zaterdagochtend 11:00 tot 11:30 uur
Zaterdagmiddag 13:30 tot 14:00 uur

Verhuurprijzen surfset*:
Jeugd: € 6,00
Volwassenen: € 8,00
Tandem: dubbele verhuurprijs

Cursuskosten (inclusief materiaalhuur):
Volwassenen: €110
Studenten: € 95,
Jeugd € 80,
Aanmelding en details:
zie www.amsterdamwindsurfing.nl of mail naar
cursus@amsterdamwindsurfing.nl

Prijzen
jaarlidmaatschap/plankstalling**
Volwassenen: €94,50
Overige gezinsleden: € 60,50
Jeugd (< 18 jaar): € 60,50
Plankstalling: € 60,50
Eenmalige inschrijfkosten: € 12,00
Cursuslidmaatschap (lid worden na deelname cursus):
€ 24,00 en is inclusief 3 maal plankhuur

Inschrijven/opzeggen lidmaatschap:
Inschrijfformulier is beschikbaar via de website of af te
halen op de club en kan ondertekend worden opgestuurd
naar Amsterdam Windsurfing. Een lidmaatschap is voor
1 kalenderjaar en loopt automatisch door zonder
opzegging. Opzegging voor het komende jaar dient vóór
30 november schriftelijk te geschieden. Dit kan per brief
of e-mail aan
ledenadministratie@amsterdamwindsurfing.nl
Vraag altijd om een bevestiging van de opzegging, dit
om misverstanden te voorkomen!

Van de voorzitter
Goed nieuws; opnieuw is het gelukt om van het Rijk subsidie te verkrijgen, dit keer krijgen we 1700 euro
subsidie voor aanschaf van extra zonnepanelen. Tijdens de ALV van 22 maart beslissen de leden of AW
zonnepanelen aanschaft om geheel verlost te worden van de kosten voor elktriciteit voor de komende 20
jaar. Verder zijn we nog in de running, wederom bij het Schipholfonds, om subsidie voor warme surfpakken voor de jeugd te krijgen. Fingers crosses!
Ik hoop dat iedereen de winter goed is doorgekomen. Aardig wat leden hebben zich fit gehouden met
Victor op de woensdag of hebben wat winterspek gekweekt bij Sil maar ook zie ik soepele en fitte
mensen door de Yoga op dinsdag van Elke. De trainingscommissie heeft zich de afgelopen maanden
stevig voorbereid op een heel mooi nieuw seizoen. Zij hebben met Sipke en een aantal nieuwe trainers
elkaar weten te inspireren en komen dit jaar met vernieuwde trainingen en cursussen om ons de fijne
kneepjes van het windsurfen aan te leren.
Ook de lustrumcommissie is al flink aan de weg aan het timmeren met een zeer druk bezochte Nieuwjaars Borrel en een spetterende Bier, Bingo & Bitterballen.
Dat belooft wat voor de rest van het lustrum seizoen. In het kader van het lustrum is de voorjaarsschoonmaak omgedoopt tot ‘Klustrum’ , ik hoop dat iedereen daar weer als vanouds even de handen uit de
mouwen komt steken.
Verder zijn er natuurlijk nog de open dag dit keer niet op hemelvaart maar op 8 mei met een markt
waar je jouw surfspullen te koop kan aanbieden. Op deze dag komen altijd veel leden, oud leden en
potentiele leden om elkaar weer eens te ontmoeten, erg gezellig. Ook de HWS, ofwel de Holland Windsurfing Serie, doet op de traditie getrouwe tweede pinksterdag AW weer aan, het hele terrein maar ook
naast het terrein ligt het dan vol met surfsetjes. Leuk om mee te doen maar zeker ook de moeite waard
om gewoon te komen kijken.
Tip: Op zondag 17 april komt Natasja Paskas van www.praktijkoudzuid.nl met Victor een workshop
geven die je echt niet mag missen, zie de aankondiging elders in de Mastvoet.
Tot op het Water!
Groet,
Han Hoonakker
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Werk in uitvoering – De chop hop

(met dank aan Motion Magazine voor het beschikbaar stellen van dit artikel van maart 2011. Tekst: Maurice Both)
De beginperiode uit je windsurfcarrière is misschien af en toe zwaar, maar tegelijkertijd heel bijzonder. De eerste
keer heen en weer varen zonder te vallen. De eerste keer overstag. De eerste keer planeren, met trapeze varen
en gijpen. Het geeft je allemaal een enorme kick. Als je ook in de voetbanden hebt leren varen is het tijd voor de
volgende adrenalinebust: de chop hop.
1. Zorg dat je een lekker vaartje hebt en in de
voetbanden staat. Haak uit je trapezelijntjes. Het
makkelijkste is om een steil golfje (chop dus) te
spotten en deze straks als schans te gebruiken. Zoals
Maurice laat zien kan het ook op nagenoeg vlak water,
maar laten we het zo makkelijk mogelijk maken. Zorg
bovendien dat je voldoende wind hebt. Probeer de
chop hop bijvoorbeeld niet aan het einde van een
vlaag.
2. Maak je klaar voor de hop. Je gaat je onderlichaam
als een veer gebruiken, net als bij een sprong op het
droge. Dit begint met door je knieën te buigen. Trek
daarbij de clew (achterlijk) iets aan om extra druk in je
zeil op te bouwen.
3. Strek je benen om de afzet in te zetten. Doe dit precies op het moment dat je de chop raakt.
4. De extra druk die je hebt opgebouwd in je zeil, de chop en de veerbeweging laten je omhoog schieten. Je bent
bijna los. Laat de clew weer wat open om de wind te lozen. Zo maak je een veilige sprong. Een dichte clew resulteert
al snel in een ongewilde voorwaartse rotatie.
5. Trek je benen in en... airtime! Geniet van het moment. Houd ter behoud van de controle je blik tijdens de sprong
naar voren op het water gericht.
6. Je vin moet natuurlijk maximaal uit het water komen, dus trek je benen goed in. Houd de clew licht geopend.
7. Je begint te zakken. Tijd om je klaar te maken voor de landing.
8. Strek vlak voor je het water weer raakt je benen. Trek bovendien de clew weer iets dichter.
9. Vang de landing op door goed je knieën te buigen. Dat is alles. Zet hem op!

Ideetje. Heb je de chop hop goed onder controle? Probeer deze dan eens ingehaakt. Je kunt
dan je voorste hand in de lucht loslaten en lekker nonchalant laten hangen of je maatjes op
het water groeten. Wil je nog een stapje verder? Probeer de rails van je board te grabben
(vastpakken). Let er wel op dat je trapezelijntjes goed zijn gepositioneerd op je giek,
anders ga je nonchalant eenhandig
op je smoel.
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Dader van vernieling geïdentificeerd, maar voortvluchtig.
Dat was schrikken op die woensdagochtend.
Zoals elke week waren Sil en ik tijdig op de locatie, want op de clubdag is er werk aan de winkel:
we doen samen boodschappen, Sil bereidt een verrassende avondmaaltijd en ik fatsoeneer buiten
het één en ander. Een nuttig programma, elke woensdag weer.
Ook op die gedenkwaardige zesentwintigste november in 2014.
We zaten even aan de koffie in het clubgebouw. De dialoog ging over alledaagse dingen, weinig
opwindend. Buiten was het grauw en De Nieuwe Meer lag er vrijwel rimpelloos bij, het water had
zichtbaar geen zin in raggende windsurfers. Een kalme herfstochtend, in alle opzichten.
En opeens was de rust geweken.
Ons oog (was het die van Sil of die van mij?) viel op ‘t
Konings-huis. Een groot gat in één van de ruiten!
Wég met de prietpraat, dit is sensatie. Wie hebben het
gedaan en waarom en hoe en wanneer? De onderste
steen moet bovenkomen!
Inbrekers? Uitgesloten. Het gat is te hoog om er doorheen
te klimmen. Alle mogelijke oorzaken en bijbehorende
daders passeren de revue en tenslotte is er maar één
conclusie: er is te wild gevoetbald op het terrein, dat lijdt
geen twijfel. Door wie, dat is de enige vraag nog.
In elke samenleving, zowel van mensen als van andere dieren, is het gebruikelijk om bij
ongeregeldheden meteen te wijzen naar types of groepen die een beetje “apart” zijn. Dat zijn dan
de zondebokken.
In de AW samenleving neemt DERM deze positie in. Zouden die studenten er meer van weten?
Waren die supersportieve meiden en jongens met hun bal letterlijk door roeien en ruiten gegaan?
Het zijn geen watjes, de leden van Desiderium Extremus Radicalus Magnificus......
Misschien handig om even te gaan kijken in ‘t Koningshuis, na de koffie?
Sil verdwijnt in zijn keuken , ik steek het grasveld over. Op het kapotte raam na is er niets
bijzonders te zien, geen sporen en de deur zit keurig op slot.
Maar binnengekomen slaat mij de schrik om het hart. Zó erg, hiermee kan DERM absoluut niets
te maken hebben. Snel Sil geroepen en samen besluiten we dat hier een geweldmisdaad gepleegd
is. Bloed tegen alle ruiten, op het meubilair en op de vloer, overal spatten bloed. Maar geen
slachtoffer.
Toen er bij 1-1-2 een telefoontje van Sil binnenkwam met deze zeer verontrustende melding, rolden
de dienders over elkaar heen (vermoed ik) om zo snel mogelijk op de plaats delict te zijn, want
binnen tien minuten stonden tante en oom agent met hun voeten tussen de glasscherven en het
geronnen bloed.
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Vervolgens was het heel teleurstellend dat ze uiterst nuchter op de situatie reageerden. De profs
zeiden dat dit geen mensenwerk kon zijn. En toen Sherlock Holmes tussen de naar binnen gewaaide
wilgenblaadjes een vijf centimeter lang, rood besmeurd veertje ontwaarde, vertoonde zijn gezicht
een minzaam glimlachje en waren wij een illusie armer.
Geen misdaad en ook geen voetbal.
Toegegeven, onze fantasie was op hol geslagen en vooroordelen hadden zich van ons meester
gemaakt.
Er was een vogel door de ruit geknald. En niettegenstaande het enorme bloedverlies wist het dier
door het gapende gat weer naar buiten te komen. Ganzen en eenden zijn daar te dom voor. Het
moet een vogel met visie geweest zijn, met intellect. Een roofvogel wellicht. Maar welke?
Kijk, dát konden die agenten dan weer niet vertellen, de wijsneuzen!
Het liet mij niet met rust. Wat voor roekeloze vogel heeft ons op kosten gejaagd. Een buizerd? Nee,
dat is geen onbesuisde vlieger. Een sperwer zou kunnen. Nee toch niet, die is te klein en te licht om
zo’n dikke ruit te breken.
Dan maar een deskundige inschakelen.
Het daderprofiel bestond enkel uit het donzige veertje, dus met dat bewijsstuk naar Naturalis,
het grootste natuurhistorische museum van Europa, gevestigd in Leiden, de stad van kennis en
wetenschap.
Bij aankomst had de vogelspecialist het te druk. Hij assisteerde bij het ontleden van twee
doodgereden (!) zeehonden, maar men zou mij later bericht sturen.
En zowaar, de volgende dag al kwam er een mail van het museum:
“De heer Perdijk heeft naar uw veertje gekeken. Aan het bruine puntje zag hij
meteen dat het een borstveer van een juveniele havik betreft.”
Dát was het dus, een havik. En nog maar een half jaar oud.
Het is waarschijnlijk een vrouwtje geweest want vrouwtjes
zijn groter en zwaarder dan mannetjes. In een droombeeld zie
ik dan ook zo’n jongedame tijdens de achtervolging van haar
prooi met een rotvaart door het glas vliegen. Bedrijfsongeval.
Dat krijg je er nou van met die doorzonwoningen.
Eigenlijk is het fantastisch dat dit dier ons heeft bezocht want hier
in het westen zijn haviken zeldzaam. Ze is weliswaar nog steeds
voortvluchtig maar van mij mag ze in volledige vrijheid in onze
omgeving blijven jagen en ze mag haar familie ook laten overkomen.
We hebben ruiten genoeg.
Of worden vogels dan de zondebokken van de club? Niet te hopen.
Wél wordt het hoog tijd dat DERM dit onterechte predicaat kwijt
raakt!
Goed onderwerp tijdens de koffie op woensdagochtend Sil?
Kees
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AW zoekt een secretaris!
De secretaris vervult een coördinerende functie
binnen het bestuur. (Een deel van de) inkomende en
uitgaande correspondentie gaat via jou. Vaak gaat
het alleen om het doorsturen van mails e.d. naar de
verantwoordelijke persoon. Dit kunnen zijn
emails en brieven van het Watersportverbond, de
gemeente, andere verenigingen, DERM, aanvragen
voor evenementen, informatie-aanvragen van leden
of van potentiële nieuwe leden, enz. Verder zorg
je ervoor dat de facturen bij de penningmeester
terechtkomen en de inschrijvingen bij de
ledenadministratie. Eenvoudige aanvragen
of informatieverzoeken beantwoord je zelf,
andere zaken bespreek je in de maandelijkse
bestuursvergadering of met de andere leden
van het dagelijks bestuur, de voorzitter en de
penningmeester. Ook ben je degene die in de gaten
houdt dat de verzekeringen die AW heeft
afgesloten doorlopen en dat de verplichtingen
die onder die verzekeringen vallen (jaarlijkse
inspectie brandbestrijdingsmaterialen e.d.) worden
uitgevoerd.
Als rechterhand van de voorzitter kun je veel
invloed uitoefenen doordat je een agenda opstelt en
vaak samen met de voorzitter de vergaderingen in
goede banen leidt.

Op een rijtje de taken en verantwoordelijkheden die
bij de secretaris liggen:
- het verwerken van inkomende post (postbus en
mail) (ca. een half uur per week)
- het opstellen van de agenda voor de maandelijkse
bestuursvergaderingen op iedere eerste
donderdagavond van de maand (ca. een half uur per
maand; de (gezellige!) vergaderingen zelf nemen
een avond in beslag)
- het opstellen van de notulen van
bestuursvergaderingen (anderhalf à twee uur per
maand)
- het (mede) opstellen van coördinerende stukken,
zoals draaiboeken
(ca. een half uur per maand)
- het opvolging geven aan dat wat je tijdens de
vergadering hebt aangegeven op je te zullen nemen
(ca. één of twee uur per maand)
- het beheren van de verzekeringen (ca. een half
uur per maand)
- het beheren van het archief in mappen en in
Dropbox (ca. een half uur per maand)
Je bent vrij om je taken te plannen op tijden dat het
jou uitkomt. Als je meer tijd kunt en wilt besteden
zijn er altijd genoeg dingen die je kunt oppakken.
Die maken de functie vaak ook nog leuker.

Lijkt het je wat? Stuu
r dan
een mailtje naar
secretaris@amsterda
mwindsurfing.nl,
dan vertellen we je m
eer.
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Strip van Alysha
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keep it stupid simple!
De trainingscommissie staat altijd gesteld voor de
uitdaging om de organisatie rondom de trainingen
zo eenvoudig mogelijk te maken. Dat is een stuk
moeilijker dan het lijkt: zichzelf overschattende
cursisten, eigenwijze leden, rondslingerende spullen,
afgebroken sleutels, zinkende boten, beschadigde
surfspullen, onberekenbare weersomstandigheden,
etc. Om dan nog maar te zwijgen over de
communicatie die nodig is om het één en ander weer
recht te trekken. Dit jaar heeft de TC weer veel geld uitgegeven aan nieuw materiaal. In de hoop om het
voor cursisten nog makkelijker te maken hebben wij het volgende bedacht:
- Een WIT zeil , hoort altijd bij een WITTE mast en daar hoort een net geen WITTE (lees: grijze) giek bij.
- Een ZWART zeil, hoort altijd bij een ZWARTE mast(sticker) en daar hoort een ZWARTE giek bij.
- Een GEEL zeil, hoort altijd bij een GELE mast(sticker) en daar hoort een GELE giek bij.
Is het echt zo simpel? Inderdaad. Maar nu gaan we het ietsiepietsie ingewikkelder maken. Als het
voorgaande correct is (en dat is natuurlijk altijd het geval als de TC iets bedacht heeft) dan geldt dus ook
het volgende:
- We hoeven dus NOOOOOOOOOOOIT meer te gaan klooien met het verstellen van gieken en
mastverlengers als we netjes alle kleurtjes bij elkaar zoeken!
Moet je natuurlijk wel de neerhaler helemaal tot onderaan aantrekken en niet gaan valsspelen en stiekum
de laatste 10 cm. overslaan. Anders moet je maar eens de Mastvoet van vorig jaar lezen.
Dat betekent dus meer ‘quality time’ on the water? Precies, dat is toch geweldig! Dat scheelt de TC weer
een hoop tijd zeg. Oh ja, moeten we natuurlijk wel even een truckje uitleggen voordat je het water opgaat:
- Controleer altijd goed of alles vastzit, touwtjes goed zijn, de giek goed strak is bevestigd en je
mastvoet goed is vastgeklikt in de baseplate.
Ah, dus dat betekent dus dat de trainers eigenlijk een luizenbaan hebben als instructeur? Tuurlijk! De
volgende stap wordt dan ook onszelf overbodig te maken door onderstaande slogan te introduceren:
“EEN BETER AW BEGINT BIJ JEZELF”
Dus je bedoelt dat ik voortaan zelf mijn wetsuit na gebruik moet terughangen in het trainershok en mijn
surfsetje opruim? Exactamundo! Sterker nog, we denken zelfs als je zo door gaat, dat er een dag komt dat
je zelf klaar bent voor de zware taak als windsurfinstructeur!
See you on the water!
De TC
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Mogen wij ons voorstellen?
Wij zijn een verfgroothandel die meer verkoopt dan
alleen verf, waarbij wij duurzaamheid en milieu
hoog in ons vaandel hebben staan. Dit doen wij
door duurzame innovatieve producten te leveren
zoals bijvoorbeeld de reflecterende verf van Thermoshield, hierbij wordt energie bespaard, en Evert
Koning die een verflijn heeft geproduceerd uit herwinbare grondstoffen als lijnzaadolie.
Wij verkopen niet alleen verf maar ook gereedschap, behang, vloerbedekking en raambekleding.
We hebben in onze vestiging in Amsterdam een
hele Deco hoek, waar dit allemaal geshowed wordt.
Kom langs en laat u vrijblijvend informeren.

Op vertoon van de klantenpas
krijgt u 20% korting op ons
gehele assortiment!
Indien u deze advertentie laat zien
in ons servicecentrum in Amsterdam
ligt daar een GRATIS klantenpas voor u klaar.

↑

voor meer adressen:
www.mooij.nl

↑↑

Mooij Verf
Servicecentrum Amsterdam
Nieuwe Hemweg 62
tel. 020 - 694 60 29
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at beelden hartverscheurend kunnen zijn bleek
een paar maanden geleden. Althans zo kwamen
die op mij over. Tijdens een Journaaluitzending
werd een Vlaamse wielrenster geïnterviewd over
haar mechanische dopinggebruik tijdens een koers.
Door een ingebouwd motortje (weggewerkt in de
zadelpen) wist ze extra power te genereren om op
die manier het hele veld aan gort te rijden. Daar zat
ze dan; een jonge wielrenster, in de knop gebroken,
misschien voor haar leven uitgesloten voor officiële
wedstrijden, haar emoties de vrije loop te latend,
vragen te beantwoorden, terwijl de tranen over haar
wangen biggelden. Haar Vlaamse pa zat gebogen
naast haar en lag zowat met zijn kin op tafel van de
schaamte. De teneur:…het was allemaal niet haar
schuld, het was de fiets van een vriend…et cetera
et cetera. Was het oprecht of geweldig geacteerd?
Ik weet het niet. Ook niet, hoe het met haar is
afgelopen en of ze wel of niet schuldig is bevonden.
aar daar gaat het me hier niet om. Wat
ik opmerkelijk vond was dat er plotseling
allerlei geruchten aan de oppervlakte kwamen,
die dergelijke fratsen ook in het professionele
wielrennen bevestigden. Wielen die na een val
mysterieus bleven doordraaien bijvoorbeeld.
Verdacht! De media jongens en meisjes kunnen een
nieuwe attractie toevoegen. Argwanend en hijgend
zullen ze op zoek gaan naar nieuwe sprookjes of
bewijs voor nog meer van dit soort praktijken in
andere takken van sport. Maar alle gekheid op een
stokje; hier is wel een serieus gevaar gesignaleerd.
Het kan dus gewoon. En als het kan dan gebeurt
het. Het gevolg hiervan is, dat ik mijn naïeve
opvattingen over professionele competitiesport toch
echt eens moet gaan bijstellen. (Hoor trouwens net
dat heel sportend Rusland nog altijd onder invloed
van dope presteert!)

k ben opgevoed met de idee dat elke tak van
professionele sportbeoefening een eerlijke
krachtmeting is met jezelf en/of met anderen, op
grond van je persoonlijke kracht en talent, slim
trainen, het beste materiaal, goede voeding en niet
te vergeten, rust. Met als ultieme doel de euforie
en de emotie te ervaren van de beste te zijn. Als
ik dat nu zo zie staan lijkt het wel of die opvatting
uit de Middeleeuwen stamt. Of zoals je wilt; een
mooie Olympische gedachte. Helaas, dit geldt
allang niet meer. Het is gewoon werk waar veel geld
mee verdiend kan worden. Bonden, sponsoren,
bedrijven en overheid als drijvende krachten die het
slechtste in de (sport)mens boven kunnen halen,
namelijk; ten koste van alles…winnen. Opgeborgen
zijn eigenschappen als geweten, eerlijkheid en fairplay. En daarvoor in de plaats; ‘het doel heiligt de
middelen’, doping en ‘wat schuift het’. Nog steeds
een genot om naar te kijken…dat dan weer wel.
n juist daardoor zal het niet meer veranderen
en zullen er steeds pannenkoeken zijn die de
kluit belazeren. Michael Boogert zei eens in een
interview dat hij wel moest gaan gebruiken, want
iedereen om hem heen deed het. Het zou het
einde van zijn carrière zijn geweest als hij dat niet
zou hebben gedaan. Tja…sporters worden door
emoties gedreven om wat voor reden dan ook.
Geld, macht, status, de beste willen zijn, sport is het
enige wat ze goed kunnen…et cetera. En nog wat;
het woord ‘emotie komt van het Latijnse ‘emovere’
en dat betekent ‘in beweging brengen’. Die Vlaamse
wielrenster heeft dat heel goed begrepen! Say no
more! God verhoede dat komende zomer dit nieuws
op NU.nl te lezen zal zijn:
De kop: ‘Dorian van Rijsselberghe betrapt op
mechanische doping’. ‘Twee duikers zijn er tijdens
de start van de laatste serie van de RS: X-Klasse in
de Baai van Guanabara in geslaagd, om tijdens de
start van de race een motortje onder de plank van
Dorian van Rijsselberghe te bevestigen. Dit werd
ontdekt toen…’
Teus Snoek
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