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Van de redactie
Ready...set...edit!
Alleen laat het ‘ready’ en ‘set’ gedeelte vaak nog even op zich wachten. Voor de
jongeren onder ons is het al weer even zomervakantie, en zo had ik gelukkig weer
mijn tijd beschikbaar voor de Mastvoet. Want hoe kom je anders te weten welke
Lustrumactiviteiten eraan komen? Of hoe je de juiste trapeze vind voor jou? Dit en veel
meer lees je in dit nummer van de Mastvoet.
Het zal inmiddels geen verrassing meer zijn, maar de Mastvoet redactie dunt steeds verder
uit. Gelukkig zijn er nog veel enthousiaste leden die interessante en kleurrijke artikelen
willen schrijven (en hier zijn we ook heel blij mee!), maar het in elkaar zetten komt neer
op...mij. Maar in plaats van mezelf zielig vinden bladerde ik door wat Mastvoeten van
vroeger. Zo vond ik het volgende in de Mastvoet uit 1998:
Van de redactie
“...”
Ik wil jullie verder vragen om eens te proberen een stukje
voor de mastvoet te schrijven, met een pen of met de computer.
Je kunt het dan naar mij opsturen met de post of via de
e-mail. Probeer het eens misschien heb je wel verborgen
talenten, je hebt nog tot 20 november de tijd.
Meer zinnigs komt er niet uit mijn computer, dus...
Hasta la Vista, mensen,
Veel leesplezier,
Adios Femke.
Oftewel: er was, is, en zal altijd hulp nodig zijn om de Mastvoet te maken. Toch fixen we
het keer op keer weer. Bravo naar mijn voorgangers! En met die mentaliteit gaan we door.
Meer zinnigs komt er niet uit mijn computer, dus...
Mahalo a Aloha,
Alysha & Erik
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Terugblik activiteiten
Lustrumjaar AW
12 Maart: Blokarten
Het blokarten was super gezellig. Niet heel
ongevaarlijk vlogen soms de karts voorbij zonder
personen er in, of kwam de dubbel kart keihard
voorbij, maar boven al waren er
een paar die hun skills echt
uit de kast haalden en dit
duidelijk met een goede
grijns lieten weten :)

9 april: Klustrum
Er is super veel gedaan op AW, waardoor AW weer
straalt in het zonnetje! Bedankt iedereen die heeft
mee geholpen!! In het najaar zien we iedereen
graag weer terug op: Zaterdag 22 oktober 2016.
Waar weer een heerlijke lunch wordt geregeld.
28 mei: AW vs. WSCA
Kon helaas niet doorgaan wegens te weinig wind.
Er wordt naar een andere datum gezocht.

11 juni: Rose- Proeverij
Helaas blijkt Rose niet erg in trek te zijn bij de
AW’ers… Dus wegens te weinig deelnemers kon
dit niet doorgaan. Wellicht
willen er een aantal
enthousiastelingen
een bier, whisky of
limonade proeverij
organiseren en
valt dat beter in de
smaak ;)

25 juni: Het(!) Lustrumfeest
Ja Ja en daar stonden
we met 100 man te
swingen. Dankzij DJ
Grammofoon, P.A.,
Wunterschlauss,
DJ Fonker 69, DJ
Bakerson. Check de
foto’s! En vergeet de
Bar en cocktails niet!

17 juli: Jordy Vonk clinic
Zelfs met weinig wind weet Jordy Vonk een
ontzettende goede clinic te geven. Wat een
kennis heeft hij over techniek van surfen, over
hoe je zeil het best getrimd kan worden bij welke
weersomstandigheden en waarom. En heb ik
al benoemd dat hij dit ook heel charmant kan
vertellen en voordoen ;) Dus voor de volgende keer
als er een pro komt, raad ik iedereen aan erbij te
zijn!
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Aankomende activiteiten
Lustrumjaar AW
Voor de aankomende lustrum activiteiten zoeken
wij nog versterking bij het helpen organiseren,
anders is de kans groot dat de activiteiten niet door
kunnen gaan. Heb je interesse? Fijn! Meld je aan bij
evenementen@amsterdamwindsurfing.nl
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! De
trektocht gaat door bij minimaal 15 deelnemers.
Meld je aan voor 10 augustus bij evenementen@
amsterdamwindsurfing.nl of bij de inschrijflijst
achter de bar.
21 Dec: Kerst diner
boodschappenlijstje lustrum commissie:
Lekker eten  nog nader te overleggen met
de kok
Kerstboom
Kerstslingers
kerstballen
Iets entertainments: belangrijk dat er met
kerst gelachen word i.v.m. calorieën verbranden.
Meer inspiratie volgt bij volgende
vergaderingen..

Mastvoet
66 Mastvoet

Trailerdag & Clinic 17 Juli

Afgelopen zondag 17 augustus was er weer een trailerdag dag en niet zomaar een. Dit
keer hadden wij namelijk PWA surfer Jordy Vonk om ons een clinic te geven.
De dag begon zoals gewoonlijk met het inpakken op AW waar de bus op ons stond te
wachten. Na het inpakken was iedereen er klaar voor en vertrokken we naar Aalsmeer.
Eenmaal aangekomen was het heerlijk. Zon, wind en een super temperatuur, dus
iedereen was er klaar voor.
Nadat iedereen al een beetje had genoten van het weer tijdens het optuigen was het
zover. De clinic kon van start, maar niet zonder een groepsfoto van te voren te nemen.
We besloten met zijn allen om eerst een deel te laten beginnen met de beach start
oefenen, daarna met gesamelijk trimmen en dan te eindigen met de (power) gijp te
verbeteren.
Terwijl dus een deel van de groep begon met de beach start, scheurde de rest weg over
het water met het lekkere windje dat er nog stond. Na een uurtje of anderhalf/2 was het
tijd voor de theorie. Dus iedereen verzamelde zich weer op het strand. Tijdens het trimmen
werd iedereen zijn zeil onder handen genomen, ook al durfde Jordy het niet te wagen
met de downhaul van Michael zijn zeil wegens een aluminium mast.
Na een gedetaileerde uitleg van de power gijp was het weer tijd om het water op te
gaan. Iets wat Tom niet al te slim aanpakte. Nadat onze geliefde trainer met zijn jas
aan het water op ging kwam hij er snel achter dat er blijkbaar ook een mobiel en een
portomonee in zaten. Helaas merkte hij dit pas NA dat hij met jas en al in het water
terecht kwam en zo sneufelde er weer een mobiel van Tom (Hij had het al 12 dagen
overleeft).
Toen iedereen het ongeveer wel zag zitten werdt er besloten dat het tijd was om te gaan,
maar niet voordat dat er ‘bijna’ nog wat spullen kwijt/vermist waren.

Coen van Tilburg
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Zo-zit-dat: surfspullen vervoer met de auto
Met de vakantie voor de deur (of net achter de rug) leek het de redactie wel gepast om weer eens de
diepte in te gaan op dit schijnbaar eenvoudige en saaie onderwerp. In dit stuk zullen we de wondere
wereld hiervan met jou verkennen en jou versteld doen staan wat hier allemaal over te leren valt.

Boards

Je denkt wellicht, hoe moeilijk kan het nu zijn. Nou,
laten we eens beginnen met de vraag hoe jij je
surfboard op de auto ligt. We kennen hier namelijk
een viertal variaties:
1.
Punt naar voren, voetbanden boven.
2.
Punt naar voren, voetbanden onder.
3.
Punt naar achter, voetbanden boven.
4.
Punt naar achter, voetbanden onder
Gemakshalve gaan wij ervan uit dat je niet je board
overdwars of diagonaal op de auto monteert,
hoewel wij graag de discussie aangaan als je
hiervoor goede argumenten kunt aanvoeren.
We vermoeden dat het merendeel voor variatie 2
kiest: punt naar voren, voetbanden onder. Vanuit
aerodynamisch perspectief valt hier op zich wat
voor te zeggen (hoewel optie 4 dan waarschijnlijk
gunstiger uitvalt). Wat men echter vergeet is dat
bij het gebruik van spanbanden de rails van je
board het zwaar te verduren krijgen. Zeker als we
de sjorkracht van ene Boris B. hanteren, krijg je
gegarandeerd beschadigingen aan je board. Slechte
keus dus. Daarom is het verstandiger om je board
met de voetbanden boven te monteren zodat de
spanband geen harde rails heeft om in te drukken.
Om dan je board met de punt naar voren te laten
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wijzen, is uiteraard niet slim gezien de weerstand.
Dus blijft er één optie over: Punt naar achter en
voetbanden boven. Heb te tevens een mooie
achterspoiler.

Zeilen

Bij het opbinden van je zeilen is het altijd de
uitdaging om deze zodanig op het dak vast te
snoeren dat we deze niet onderweg verliezen,
maar ook niet zo strak dat je zeilen beschadigen.
Gelukkig zijn hier speciale “quiverbags” voor te
koop. Nog beter is natuurlijk om je zeilen gewoon
in de auto in plaats van bovenop de auto te leggen.
Astrid S. kan je wellicht goed uitleggen wat de
politie hiervan vindt. Houd dus goed je spiegels vrij
zou ik zeggen…

Masten

Als het even kan schuif je deze in de zeilzak die je
dicht kunt ritsen. Als de mast in de auto ligt, let
goed op dat deze niet de ruit kan beschadigen.
Je zou niet de eerste zijn die met een plotselinge
rempartij de mast tegen het raam ziet tikken. Leg
je deze op het dak(rails) dan biedt (zoals altijd)
ductape uitkomst om deze stevig te bevestigen.
Bespaart geklooi met spanbanden en is snel en
eenvoudig te bevestigen. Ductape leent zich
trouwens ook goed om de open onderkant van je
mast te dichten om windgeruis te voorkomen.

Gieken

Tip: leg eerst je giek op de dakdrager en daarna
je board (punt naar achter, voetbanden boven).
Hierdoor hoef je geen aparte spanbanden oid te
gebruiken om je giek te bevestigen. Je board drukt
de giek immers al vast.

Spanbanden

Geen goedkope shizzle kopen. Kies voor brede
(duurdere) kwaliteitsbanden. Deze zijn overigens
ook te koop met een kabelslot. Geen spanbanden
met een ratel. Zit alleen maar in de weg en
je sloopt al snel je materiaal als je het iets te
enthousiast aantrekt. Het stuk spanband dat je
na het vastgespen overhoudt, kun je eenvoudig
wegwerken door deze tussen het portier strak
te klemmen. Het is natuurlijk de kunst om de
spanbanden zo te gebruiken dat deze niet gaan
zoemen of fluiten. De
redactie verneemt graag
jou tip omtrent dit
akoestisch probleem.
We zijn er namelijk
zelf nog niet over uit.
En natuurlijk safety first:
gebruik altijd een extra
bandje voor het geval er
eentje knapt. De gesp van de
spanband altijd goed controleren.
Het veertje is vaak de zwakste schakel.

Dakdragers

In vele geuren en kleuren beschikbaar. Ook in
opblaasbare vorm zodat ze op elke (huur)auto
passen. Handig in het buitenland. Na bevestiging
geldt: check, check dubbelcheck en vast = vast. Het
benzineverbruik met dakdragers ligt al snel 20%
hoger met je surfshizzle op het dak, dus vergis je
niet op de krachten die op het spul komen te staan.
Eenmaal los is er geen houden meer aan.

De versnellingspook

Stop je je spullen in de auto dan loop je (zeker met
een klein autootje) al snel tegen het probleem aan
dat je de auto niet meer in z’n achteruit kunt zetten
of naar z’n 5 kunt schakelen omdat je board, mast
of zeil er tegen aan zit. De gouden tip hebben wij
helaas niet voor je in petto. Veel verder dan: zorg
dat je versnellingspook vrij is, komen wij dan ook
niet. En laten we wel wezen, meestal kom je er pas
achter als je net op de snelweg zit of wilt inparkeren
op je surfspot. Maar goed, als dit nu voorkomt zul je
ongetwijfeld aan de Mastvoetredactie denken. En
dat is ons ook wat waard.

Tot slot

De eerlijkheid gebied te zeggen, dat wij eigenlijk
meer smeuïgheden op dit onderwerp verwacht
hadden te kunnen melden. We zijn er haast
teleurgesteld over. Heb jij een spannend onderwerp
dat je graag verder uitgediept ziet of bijzondere
vragen die nader aan het licht moeten worden
gesteld? Je zou dan de eerste zijn! Verras ons eens
en stuur jouw vraag naar
mastvoet@amsterdamwindsurfing.nl Als dank
zul je een eervolle vermelding in de colofon krijgen.
Erik Noordhuis
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Van de Voorzitter

In de ALV is het voorstel van het bestuur om met
flinke subsidie extra zonnepanelen aan te schaffen
goedgekeurd. De zonnepanelen worden deze zomer
nog door Andre Rila op de surfstallingen geplaatst
om optimaal gebruik te maken van de lange zonnige
zomerse dagen. Na plaatsing zullen we bijna geen
elektrakosten meer hebben. De aangevraagde
subsidie voor aanschaf van nieuwe warmere
jeugdpakken hebben we helaas niet gekregen, hier
zullen we dus nog even voor moeten sparen.
Het seizoen is in volle gang; er wordt al heel wat
gesurft door de leden zowel op AW als daar
buiten. Vaak wordt er via de WhatsApp of de
besloten Facebookgroep afgesproken om op
AW te gaan surfen of ergens gezamelijk heen te
rijden. Daarnaast worden er als vanouds vanuit de
vereniging meermaals per seizoen trailerdagen
georganiseerd waarbij zowel beginners als ver
gevorderden elders het water onveilig gaan maken.
Daarvoor is nu al met succes een aantal keer
de grote AW bus ingezet die dan door Michael
Distelbrink vrolijk naar de surfspot wordt gereden.
Misschien moeten we de naam ‘trailerdag’ maar
eens wijzigen aangezien de trailer werkloos in een
hoekje staat…..
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Over Het Lustrumfeest heb ik alleen maar lovende
woorden gehoord, dat kunnen we dus wel
bestempelen als een zeer geslaagd feest. Het kon
natuurlijk niet stuk met onze halve huisband P.A.
en het verrassende duo Wunterschlauss met hun
opzwepende housebeats en hun hilarische DuitsEngelse teksten. De opkomst was zo groot dat er op
een gegeven moment zelfs meer dan 130 man aan
het feesten was.…en de voetjes gingen goed van de
vloer tot in de kleine uurtjes.
De Lustrum Commissie zoekt nog versterking
aangezien er een aantal commissieleden hebben
moeten afzwaaien wegens drukke werk en prive
omstandigheden. Ook jij als nieuw lid zou je nog
kunnen aanmelden voor de lustrumcommissie.
Dit seizoen zijn er al weer bijzonder veel CWO
cursussen gegeven door de TC en er staan er nog
een aantal op stapel. Dit heeft geresulteerd in een
groot aantal nieuwe surfverslaafden die meteen
lid zijn geworden van AW. Ook zijn er een flink
aantal nieuwe leden die al konden windsurfen. Allen
hartelijk welkom en ik hoop dat jullie je snel thuis
voelen op jullie nieuwe club!
Het leuke aan het naseizoen is dat er altijd zoveel
gebeurt op de club. Op stapel staan nog de
Koppelrace, Clubkampioenschappen, AWeekend en
de Snertrace als grote evenementen. Zorg dat je
erbij bent en met name het AW weekend kan ik sterk
aanraden voor de nieuwe leden.
Tot op het Water.
Groet,
Han Hoonakker

Tussenstand Interne Competitie

Het is alweer even geleden sinds er een echte strijd is geweest in de interne competitie. Zal
Michael voor het derde jaar op rij de competitie winnen of zal Rianne de reeks doorbreken?
De familie Borst zit ook dichtbij en kan nog voor verassingen zorgen. De tijd zal het leren.

Mastvoet
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nieuwe rubriek!

Gearfreak

Bij sommige AW-ers ligt het hok barstensvol met materiaal. Kunnen ze niet stoppen met kopen of hebben
ze materiaal nodig voor elke weersomstandigheid? In de nieuwe rubriek Gearfreak vraagt de Mastvoet om
al het materiaal uit te stallen en de verhalen erachter te onthullen.

Deze keer vroegen we: Michael Distelbrink (samen met dochter Alysha Distelbrink)

miedema sails 7.5
dit zeil heb ik 25 jaar geleden samen met
Rick laten maken in Friesland speciaal
voor de wedstrijden op kleine wateren en
rivieren zoals de amstel.
north sails lectra 5.7
ik heb dit zeil 22 jaar geleden gekocht
bij Gerard van Diemen in Amstelveen.
Fanatic 5.5
Alysha heeft dit zeil verleden
jaar gewonnen met de interne
competitie.
north prisma 5.3
dit zeil heb ik in een koop gedaan met
de spectro 6.5 en een mast inclusief 2
gieken.
Dit zeil heeft een zeer opvallende
Donald Duck in het zeil staan.
Naish H-Flex 4.5
is een stormzeil die zeer sterk is. Het
is het enige zeil waarbij ik een rdm
mast nodig heb.
Het is een zeer licht varend zeil
ondanks dat het een sterk zeil is.
Ook dit zeil heb ik via marktplaats
gekocht en heb deze uit Katwijk
gehaald.
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loft racing blade 9.5
is mijn zeil dat ik gekocht heb op
marktplaats (Rotterdam). Deze heb ik
voornamelijk gekocht voor mijn race en op
mijn formula board.

ultra cat 377 raceboard
gekocht bij topsurf vinkeveen
op 29 februari 1992.
Op dit board heb ik zeer
veel wedstrijden gevaren
waaronder meerdere 24 uurs
wedstrijden.

formula race 10.8
is mijn grootste zeil 2 jaar geleden gekocht
van Fred. Deze vaar ik op mijn fanatic
formula en op mijn onlangs van Rick
Roering overgenomen starboard phantom
380.

starboard Phantom 380
dit is een raceboard van 2010 met een zeer
hoog volume die heel snel is bij het varen van
wedstrijden. Gekocht in het voorjaar van Rick
Roering.

north sails spectro 6.5
deze heb ik 2 jaar geleden gekocht van
mensen uit Reeuwijk die ermee gingen
stoppen.
Dit zeil wordt het vaakst gebruikt door
Alysha en als het hard waait wil ik hem ook
nog wel eens pakken.
Fanatic Falcon Formula 100
dit board planeert zeer snel mede
omdat je het kan varen met hele
grote zeilen.
Gekocht 2 jaar geleden op de
openbare verkoop op de open dag
van A.W.
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Van de TC

Hallo,
ik ben Tom Bolscher. Zoals velen van jullie misschien al weten ben ik sinds dit jaar de
nieuwe hoofd trainer. ik ben heel enthousiast hierover omdat ik veel mogelijkheden
zie om een leuke en actieve TC te hebben. hiervoor hebben we momenteel veel
goede mogelijkheden. zo hebben we momenteel heel mooi materiaal, niet alleen
voor de cwo1 (beginners) hebben we nieuwe planken, maar ook hebben we veel
mooie Vipers erbij. Hierbij hebben we 7 gele (3,5) en 7 zwarte (5,0) zeilen erbij.
Hiernaast hebben we nu ook voor het eerste keer 2 gevorderde planken te huur.
deze hebben geen zwaard en hebben een stuk minder liters waardoor ze lekker
planeren en ik zou graag iedereen die zijn cwo2 heeft willen uitnodigen om deze
Viper
te testen.
Daarnaast hebben we veel trainers/trainers in opleiding. Dit geeft mooie
mogelijkheden om veel mensen te trainen. Zodoende hebben we al heel wat 5-weken
cursussen gegeven en gaan we nu de zomervakantie tegemoet met lekker veel cwo-1
cursussen. Hoop is dat deze ervoor zorgt dat er veel nieuw bloed en enthousiasme AW binnen
komt. Ook proberen we natuurlijk de gevorderde surfers ook nog iets bij te leren en dit gaan
we lekker tijdens de mooie herfst stormen doen.
groeten tom
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Interview met: Claire Jansen
De TC wordt dit jaar aangevuld met vele
aanstormende talenten. De Mastvoet redactie
hield een interview met één van de nieuwe
trainsters, om haar voor te stellen aan jullie.
Je bent net nieuw in de trainerscommissie.
Waarom heb je hiervoor gekozen?
Ik ben sportinstructeur voor onder andere judo.
Ik werk in de sport. Alleen nu meer op kantoor. Ik
organiseer en stuur mensen aan op afstand.
Ik geef nog wel les voor sportbegeleiding.Vroeger
gaf ik o.a. judoles, skateles en hardlooptraining.
Maar nu sta ik wat verder van de mensen af. Ook
leuk, maar je wilt ook graag met de doelgroep bezig
zijn.
Han (onze voorzitter) vertelde dat ze weer een
cursus gingen starten voor surftrainer en hij vroeg
of ik interesse had. Ik vond het meteen leuk en heb
meegedaan.
Hoe lang ben je lid?
Een jaar geleden ben ik samen met mijn vriendin,
die ook surfde, lid geworden. Het is leuker als je
samen je sport / hobby kan delen. We wonen in de
buurt dus eigenlijk is AW onze “achtertuin” waar we
graag verblijven. Een heerlijke plek om te zijn, met
leuke mensen, dus je wordt vanzelf enthousiast.
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Wanneer ben je zelf begonnen met windsurfen?
Ik heb vroeger ook gesurft, ik begon rond mijn
16de op een TC 36, rond de tijd dat surfen net “hip”
was. Ik heb het geleerd in Zuid-Engeland. Ik was
daar met mijn ouders op vakantie en wilde wat
anders dan alleen kerkjes en kasteeltjes bezoeken.
Ik kon daar een weekcursus volgen, in het Engels,
op zee. Het was best pittig met die golven.

“het is leuker als je
samen je sport/hobby
kan delen”
Het was een dure sport voor die tijd, dus verder
kwam het er niet zoveel van. Van mijn spaargeld
kocht ik een oude plank, maar die was eigenlijk te
klein en er zat geen zwaard in. Het lukte maar niet
en toen ben ik er een paar jaar mee gestopt. Later
weer een tweedehands plank gekocht, weer een
Ten Cate. Daar ging het wat beter mee. Ik woonde
toen in Buitenveldert en moest de spullen op een
kar achter de fiets vervoeren naar de Gaasperplas of
de Amstelveense Poel.
En nu heb ik een nieuwe plank en een plankstalling
aan het water. ik moet wel wennen aan de plank,
maar het gaat steeds beter.

“Op de club heb ik
wel de heli-tack
uitgevoerd en hij was
gelukt!”

Wat is het leukste aan training geven?
Het enthousiasme van de deelnemers. En nieuwe
dingen leren en kunnen helpen verbeteren van
ieders techniek. Ik leer ook nog steeds bij. Ik
wordt er blij van als ik die blije gezichten zie dat ze
lekker bezig zijn geweest op het water, dat geeft
voldoening. En het is een goede manier om mensen
te leren kennen. Het is een meerwaarde om iets
voor de club te doen.
Wat is het moeilijkste?
Als het niveau verschil tussen de deelnemers groot
is, is dat best lastig..
Wat is je leukste surf/AW ervaring tot nu toe?
Ik kijk uit naar de trailerdag, ik ben nog niet mee
geweest. Wel met AW weekend,maar toen stond
er geen wind. Op de club heb ik wel de heli-tack
uitgevoerd en hij was gelukt. Dat was wel een
hoogtepuntje. En wat ook heerlijk is dat je soms
achterin met de juiste wind nog eventjes kan
planeren.

En verleden jaar was het feest van de
clubkampioenschap een hele leuke ervaring,met de
hottub en de sfeer van die dag. En de mensen zijn
hier wel erg origineel in de puntentelling.
Ik heb nog niet meegedaan, maar als ik het dan
teruglees in de Mastvoet dan vind ik het wel
geweldig. Daar zouden eigenlijk meer mensen aan
mee moeten doen.
Ben je buiten je werk om nog bezig met sport?
Ik train samen met Renee geregeld voor een mini
triathlon. Stukje zwemmen, fietsen en lopen om
lekker fit te zijn en te blijven.
Wat wil je nog kwijt?
Ik zou het leuk vinden als er wat meer mensen de
uitdaging aan gaan en mee zouden willen denken
wat je zou kunnen doen voor de club. Het is vaak
hetzelfde clubje mensen die hier de dingen regelen.
Ik hoor steeds meer dat iedereen zo druk is. Ik ben
ook druk, maar ik probeer hier en daar momentjes
te pakken. En voor mij is het ook echt ontspanning,
ik vind het echt leuk. Misschien kunnen we een
ludieke actie bedenken om nieuwe mensen mee
te laten denken en helpen. Of een ideeënbus
ophangen. Proberen om de betrokkenheid van je
leden te vergroten.

Mastvoet

17

Secretaris

AW is middels een bedrijfsverzekering verzekerd voor schade door o.a. brand, storm en
diefstal aan gebouwen, inventaris en lesmateriaal. Eigendommen van derden (lees:
leden) moeten in principe door de leden zelf worden verzekerd. Als dit niet (voldoende)
het geval is, biedt de uitgebreide brandverzekering van AW dekking. Maar let op: het
maximum bedrag voor deze dekking van eigendommen van leden is €14.500. Dit is het
standaard bedrag onder deze polis. Als er dus schade ontstaat die dit bedrag overstijgt
dan zal de uitkering over de gedupeerde leden worden verdeeld; dit betekent dat er
mogelijk een (veel) lager bedrag door ieder van deze leden wordt ontvangen dan de
omvang van de individuele schade. Zorg dus zelf altijd voor afdoende verzekering van je
op AW gestalde spullen!

AWeekend 2016
Van 23 t/m 25 september is het zover. Het AWeekend 2016 gaat plaatsvinden. Dit is het
leukste weekend van het jaar en de perfecte kans om je surf matties (beter) te leren
kennen.
Wegens de successen van de vorige jaren gaat het AWeekend wederom naar het
Tjeukermeer in Friesland. Deze geweldige locatie ligt direct aan het water, heeft zeer
comfortabele stapelbedden en een gezellige sfeer.

De wind is niet gegarandeerd, het feestje daarentegen wel!
Voor de prijs van € 75,- krijg je 2 nachten verblijf, op zaterdag ontbijt, lunch en
avondeten. Op zondag ontbijt en lunch. Drankjes zijn voor eigen rekening.
Het vertrek is op vrijdag 23 september vanaf de club. Voor gezamenlijk vertrek
wordt de tijd nog gecommuniceerd.
Op zondag 25 september (tijdstip afhankelijk van de wind) gaan we weer terug.
Heb je zelf geen materiaal, wees niet getreurd, je kunt materiaal van de club
huren. Geef
dit aan op het inschrijf formulier.
Vervoer regelen we gezamenlijk, heb je een auto beschikbaar geef dit dan
a.u.b. aan op
het inschrijfformulier.
Inschrijven kan achter de bar, online op

www.amsterdamwindsurfing.nl/aweekend/
en via awamsterdam@gmail.com.

Het aantal plaatsen is beperkt, wees er snel bij met inschrijven!
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Een luchtig verhaaltje
Wie had gedacht dat een beetje peddelen op
een SUP-board (kanoën lijkt mij vele malen
efficiënter…) zo populair kon worden. Zeker met de
komst van de opblaasbare SUP is bijna een nieuwe
volkssport ontstaan. Zelfs Nienke is overstag
gegaan! Het lijkt er echter op dat dit ook de
windsurfsport een boost gaat geven nu het
wel heel eenvoudig wordt om er een zeiltje
op te zetten. Een opblaasbaar zeil wel te
verstaan.
Maak kennis met de iRig One! Geen gezeul
met masten en gieken. Dit pakketje past in je
rugzak en is letterlijk in een zucht
opgetuigd. Natuurlijk vind
Sjors dit niet stoer. Er
zitten namelijk geen
cambers in, geen
krakend monofilm
en je haalt er geen
topsnelheden mee
maar de funfactor is des
te groter. Een wees nou
eens eerlijk, hoe relaxed zou het
zijn om in een niet planeerbaar windje toch nog
lol op je plank te hebben. Zowel je board en zeil
opblazen en gaan met die banaan.

loop hiermee is geen probleem. Combineer je
opblaasbare surfboard met je opblaasbare zeil en
de KLM zal je heel wat euro’s minder lichten als je
incheckt voor je tropische bestemming!
Is het een hype of een trend? De
pessimist ziet wellicht te veel
bezwaren, de optimist weet
hoe populair een 20 kilo zware
surfplank met driehoekszeil en
houten giek in de jaren ’80 was.
Eén ding is zeker: er wordt weer
gepionierd in de windsurfsport!
Erik Noordhuis

Windsurfen moeilijk? Te zwaar voor je kids? Met
de iRig van Arrows (de kenners zal dit ter ziele
gegane windsurfmerk bekend voorkomen) is het
een peulenschil. Mocht je overigens denken dat
dat opblaasbare surfspul niet serieus te nemen
is, moeten toch eens beter de nieuwe Starboard
Airplane bestuderen. Dat is dus geen SUP-plank
waar toevallig ook een zeiltje oppast, maar dat is
een volwaardig surfboard om flink mee te knallen.
Fanatic heeft sinds dit jaar ook de Air Viper, onze
eigen lesplanken maar dan in een opblaasbare
variant. Opblaasbare freerideboards van RRD
zijn inmiddels ook al gespot en aan de foto’s te
zien wordt er aardig mee geript. Een forward
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Sjors is op vakantie. Waarschijnlijk is hij hard aan het bijkomen van het vele stoer kijken
op de surfplank. Daarom dit keer een korte tip van Erik. Eigenlijk borduurt deze een beetje
voort op Sjors’ vakantie: geniet wanneer het kan en haal het beste uit je surfsessie! Dus:
- niet zitten mekkeren als de wind tegenvalt. Oefen eens de helitack of ga eens switch
stance varen.
- niet gefrustreerd zijn als je niet in de de AW GPS top tien staat. Concentreer je maar op
je gijpjes.
- niet balen omdat je te groot of te klein hebt opgetuigd, Kijk eens of je je setje beter kunt
tunen.
- geen minderwaardigheidsgevoel omdat jouw surfspul antiek is. Kijk eens of je net zo
snel kunt als die gearfreak met z’n moderne spul.
- lukken je sprongen niet? Probeer eens jouw zweefduik te perfectioneren.
- Oké, zit echt alles tegen? Sil heeft de oplossing voor al jouw problemen.

Kortom, always look on the bright side of life! Geniet van de zomer en tot op het water!
Erik
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AW gaat nog steeds GROEN
(ahum door Andre Rila)

Jongens en meisjes zoals jullie allen hopelijk weten
heeft AW een groen beleid. In de afgelopen tijd
hebben we veel dingen gerealiseerd om daar
invulling aan te geven, wat het leuke daaraan is dat
niemand ons dat oplegt maar dat we dat uit ons
zelf doen!

elektra gebruik CO2 neutraal te worden en dat is
een hele mooie prestatie.
De PV panelen zijn vlak voor de zomer afgeleverd
en zo als het er nu na uitziet worden deze geplaatst
in het derde kwartaal 2016.

Niet zo lang geleden hebben we onder anderen PV
panelen en een zonneboiler geplaatst op het dak
van ons gebouw. De zonneboiler zorgt ervoor dat
we warm water maken voor de douches en op deze
manier sterk bezuinigen op de gas rekening. De PV
panelen generen elektriciteit. De overcapaciteit
leveren we terug aan de elektra leverancier en in
ons geval is dat Greenchoice.

Ter afsluiting een tegeltjes wijsheid uit D. Stad:

Beide systemen werken op zonlicht op de
winterdag is dat minder dan op de gemiddelde
zomerdag. De PV panelen leveren een dusdanige
bezuiniging dat er besloten is om het
systeem uit te breiden. Wij zijn
dan aardig op weg wat
betreft het

22 Mastvoet

Als je het koud hebt
trek je een trui aan.
Heb je het nog steeds
koud trek je nog een
trui aan.

Column: Arrianne Aukes

Met een verbeten gezicht staat ze naast me op het strand tijdens de clinic. Een van de andere
deelnemers heeft net een forward ingezet maar het is haar nog niet gelukt. Ik twijfel geen moment
dat het Beth niet gaat lukken. Deze vrouw heeft lef.
Naast alle algemene informatie bij een inschrijving van een van mijn clinics vraag ik ook altijd of de
deelnemers willen doorgeven wat ze graag willen leren tijdens hun clinic. Dit was de aanmelding van
Beth voor mijn clinic in Brazilië.
Naam: 		
Leeftijd: 		
Doelen voor clinic:

Beth Wrinkler
70 jaar
Forward en Vulcan.

Krijg je ook een glimlach op je gezicht bij het lezen van haar doelen? Ik wel. Eerst dacht ik dat het
een grapje was, maar het bleken toch echt haar (lange termijn) doelen te zijn.
Vier maanden later. Ik land met TUI in Miami en word door diezelfde zeventigjarige vrouw
opgehaald in haar Mercedes Cabrio. Ze heeft me uitgenodigd om in Cocoa Beach (het dorpje waar
Kelly Slater vandaan komt) een clinic te geven in het windsurf resort dat zij beheert. Het resort is een
windsurf paradijs; aan de ene kant heb je het strand en mooie golven van de Atlantische oceaan en
de andere kant van het resort ligt aan een enorme rivier met spiegelvlak water en vaak aflandige
wind. Slalom, freestyle, wave, wave SUP, race SUP; alles is mogelijk door deze combinatie van zee
en vlak water. Het resort is voorzien van alle materialen en op sommige dagen kan ik gewoon niet
kiezen welke sport ik wil beoefenen.
Na een aantal dagen spelen op een SUP in de golven en slalommen met de dolfijnen begint mijn
windsurf clinic. Ik heb vijf mannelijke deelnemers en het niveau ligt vrij hoog. Florida lijkt wel wat op
Nederland, het is omringd door water en we hebben keuze uit zoveel verschillende spots. De wind
komt elke dag uit een andere richting en in drie dagen surfen we dan op vier verschillende spots,
waarvan ook een wave spot.
Beth is geopereerd aan haar schouder en kan niet mee doen. Toch gaat ze elke dag mee naar alle
surf spots en luistert ze aandachtig mee tijdens de theorie lessen. Ze doet elke dag oefeningen in de
sportschool voor haar revalidatie en heeft haar eerste surf trip naar Bonaire alweer gepland.
Iedereen heeft vast wel iemand die hem inspireert. Dat hoeven niet altijd pro’s te zijn of mensen
die ergens enorm in uitblinken. Voor mij is Beth die inspiratie. Wat een doorzettingsvermogen en
wilskracht. Ik kan alleen maar hopen dat ik op mijn zeventigste ook nog zo fanatiek ben. Met
kleinkinderen op het strand die naar oma en haar Shaka’s aan het kijken zijn ;)
							
							
				
							

Fotograaf: J. Carter

En Beth haar doelen? Ik twijfel er geen seconde
aan dat ze die forward ooit gaat landen. 		
Arrianne
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Motion

Trapezes

(met dank aan Motion
Magazine voor het
beschikbaar stellen van dit
artikel van februari 2009 in
licht bewerkte vorm.)
De nieuwe stance die de trapeze
mogelijk maakte, zorgde ervoor dat
boards en zeilen een enorme sprong in
ontwikkeling doormaakten; in dat opzicht is
de trapeze misschien wel de belangrijkste
uitvinding na de uitvinding van het
windsurfen zelf. Het trapezesysteem zoals
we het nu kennen is uitgevonden op Hawaï
en is de afgelopen dertig jaar in essentie
eigenlijk maar weinig veranderd: met een
aan een gordel bevestigde haak, haak je
in een touwtje dat aan de giek is bevestigd.
Simpel. De trapeze zelf daarentegen
heeft een behoorlijke evolutie ondergaan,
evenals de trapezetouwtjes. We zetten
hieronder even kort de belangrijkste punten
op een rijtje.

Hawaii
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Heup of zit?
Waar de trapeze vroeger
een lapje schuim met stof
eromheen was (al dan niet
met ingebouwde rugzak),
worden er tegenwoordig
hightechmaterialen gebruikt
om een superieure pasvorm,
steun en veiligheid te garanderen.
We onderscheiden grofweg twee
soorten trapezes: de heuptrapeze en
de zittrapeze. De heuptrapeze wordt
gedragen op de buik en heeft een relatief
hoge haakpositie. Hierdoor is deze trapeze

zeer geschikt voor surfers die snel in en uit
willen kunnen haken. In de praktijk betekent
dit dat beginners, wavers en freestylers
vaak kiezen voor een heupmodel. De
zittrapeze heeft een lagere haakpositie en
bandjes tussen de benen die ervoor zorgen
dat hij niet omhoog kan schuiven. Door de
lage haakpositie kun je je gewicht goed
op het tuig overbrengen, je kunt meer
hangen en vooral bij overpowered varen
geeft dit extra controle. Racers kiezen om
deze reden meestal voor een zittrapeze.

Er zijn overigens ook racers die met een
heuptrapeze varen (denk aan worldcupper
Pieter Bijl) en wavers die de lage zit van een
zittrapeze prefereren (hoogvlieger Jonas
Ceballos), het is maar net wat je gewend
bent.
Waar je op moet letten bij
aankoop?
Als je een trapeze koopt
moet je een aantal dingen
in de gaten houden.
Allereerst de pasvorm.
Een trapeze kan nog zo
mooi zijn en nog zoveel
prachtige features hebben,
als hij niet lekker zit heb je er
niks aan. Probeer een trapeze
dus uit, de meeste winkels hebben
wel een hangplek ingericht zodat je
even kan checken hoe hij zit. Veel
toptrapezes zijn tegenwoordig op een
soort 3D-manier opgebouwd voor een
perfecte drukverdeling. Er zijn zelfs trapezes
met luchtkussens aan de binnenkant voor
extra steun. Als je last hebt van je rug
is het aan te raden hier speciaal op te
letten bij de aankoop van een trapeze.
Er zijn speciale modellen verkrijgbaar die
je een extra steuntje in de rug geven.
Ook hier geldt weer: uitproberen! Ook zijn
er tegenwoordig steeds meer trapezes
speciaal gemaakt voor vrouwen en
kinderen. Een aangepaste pasvorm zorgt
ervoor dat de trapeze perfect zit. Niet
zomaar een XS-je kopen dus, vraag ernaar
in de winkel.
Haken
Er zijn verschillende manieren om de haak
aan de trapeze te bevestigen. Veel merken
gebruiken quick release-systemen, waarbij
je met een simpele klik je trapeze vast
hebt zitten en weer los maakt. Vaak is dit
in combinatie met een gesp, zodat je zelf
goed kan instellen hoe strak je de haak
hebt zitten. Er zijn ook verschillende soorten
haken: naast de normale haak is er ook
een haak met een wieltje erop, speciaal
voor wavers die een extra gevoel van
vrijheid willen hebben.

Trapezetouwtjes
Dat er verschillende trapezes
zijn is logisch, maar wist je dat
er ook aardig wat verschillende
trapezetouwtjes op de markt te
krijgen zijn? Waar in de goeie ouwe tijd
nog een stevig stukje touw rond de giek
werd geknoopt zitten de koordjes van
tegenwoordig een stuk vernuftiger in
elkaar. De touwtjes zitten stevig vast rond
de giekbuis en een stuk buigzaam plastic
beschermt het touw en zorgt er tevens
voor dat het
touwtje mooi
voorgevormd
is en je extra
makkelijk kunt
inhaken. Er zijn
verschillende
soorten
koordjes, over
het algemeen
ligt de lengte
tussen de 18
en de 32 inch. De vaste koordjes komen
in verschillende maten en hebben een
vaste lengte. Verstelbare koordjes hebben
meestal een verstelbereik van 6 inch
(ongeveer 15 centimeter). Deze kun je aan
de kant verstellen. Er zijn ook koordjes die
je tijdens het surfen kunt verstellen door
middel van een klemmetje op de giek.
Dit is vooral handig voor wedstrijdsurfers
die op verschillende koersen varen en het
maximale uit hun spullen willen halen.
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Welke touwtjes passen bij jou?
Over het algemeen is 24 tot 28 inch
een goede gemiddelde lengte voor
trapezetouwtjes. Bij korte touwtjes heb je
een kortere reactietijd in geval van
vlagen of windgaten, bovendien
kan het lastig zijn snel in of uit
te haken. Als je lijnen te lang
zijn heeft je trapeze niet
zoveel nut meer omdat
je dan meer op je armen
surft dan op je trapeze.
Pak de giek vast en zorg
dat het koordje nog om je
elleboog kan, dan zijn ze
zeker lang genoeg! Wil je zo
snel mogelijk downwind, dan
mogen ze wat langer.
De trend is dat touwtjes steeds
langer worden: vooral wavers en
freestylers stellen het op prijs dat het
touwtje automatisch uit de haak valt zodra
ze het zeil naar zich toetrekken en dat ze
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ingehaakt lekker aan hun giek kunnen
hangen met het zeil rechtop om zo snel
mogelijk te planeren. Wil je zo snel en hoog
mogelijk aan de wind surfen, dan mogen
de touwtjes wat korter.
Positie op de giek
De afstand waarop de
koordjes van de mast
staan is afhankelijk van de
grootte van je zeil. Heb
je een groot zeil, dan is
de gieklengte langer.
Dit houdt in dat het
drukpunt in het zeil ook
verder naar achter ligt en
je trapezekoordjes dus ook
verder naar achteren moeten.
Het scheelt ook per persoon.
Ben je licht, dan staan je koordjes
meer naar voren. Ook de trim van je zeil zal
de positie beïnvloeden. Bol getrimd zullen
je trapezekoorden wat verder naar voren
staan dan vlak getrimd. Het drukpunt ligt
dan namelijk ook verder naar voren. Het is
ook maar net wat je persoonlijke voorkeur
is.

Column: Bernice

Drie jaar geleden
begon ik, zoals bijna
iedereen op AW, met
een Viper en 3.0 zeil.
Ik herinner het me nog
goed “zo’n groot zeil”
ik kreeg het maar met
moeite uit het water, of
ik lag ondertussen zelf
al in het water.

Al snel kon ik tijdens
de trainingen met
een 5.0 zeil gaan
experimenteren.
En ik merkte dat
het elke training
steeds beter ging.
Na iets van een jaar
mocht ik ook wel
eens het Techno
materiaal proberen.
Het materiaal voor
jeugd. Ik vond
het leuk weer een
nieuwe uitdaging!

Maar het was leuk,
elke dag lukte het me
steeds beter het zeil
uit het water te krijgen
en ik kon steeds langer
blijven staan. In de
cursus-week was het
zelfs gelukt vooruit te
varen en af en toe op
wonderbaarlijke wijze
kon ik ook achteruit
varen. Het was zo leuk
dat ik besloot lid te
worden.

De Techno zeilen op
de club beginnen
met een zeilmaat
van 6.8 m^2. Toen ik
dat hoorde schrok
ik me een hoedje,
een 6.8 zeil, hoe ging
ik dat in godsnaam
ooit uit het water
halen laat staan
op het water vast
kunnen houden. Tot
mijn grote verbazing
viel het allemaal
reuze mee en met zo’n groter zeil ging
ik ook nog eens harder: win-win situatie
:).
Het jaar erna heb ik ook nog af en toe
met het 7.8 zeil van de club gevaren,
ook een leuke ervaring. Ik raad de
beginnelingen dus aan vooral alles uit
te testen, ik ben er ook nog mee bezig
:).
Bernice
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Strip

strip
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Column
SLAPEN

S

lapen is noodzaak. Doe je dat niet dan ga je
op den duur de pijp uit. Ja, laat dat maar eens
tot je doordringen. Uitgaande van 8 uur slaap lig
je dus ongeveer 1/3 van je leven te pitten. Dat is
nogal wat.. Blijkbaar is slapen dus zeer belangrijk
voor de mens. Ik moest daaraan denken toen ik in
een sportprogramma iemand hoorde zeggen dat
slapen en rusten net zo belangrijk zijn als de vellen
van je lijf trainen. Kon ik inkomen. Enige hilariteit
ontstond toen diezelfde man -ik geloof dat het een
wielrenner was- beweerde dat het dan ook nog
eens zeer prettig was om het voorwerp waarmee je
sportief gezien zo vertrouwd was, naast je tussen
de lakens te schuiven. Kortom, in zijn geval, de
fiets. Mijn aandacht werd direct met alle kracht
het tv-scherm ingezogen. Wat nu? Hoe zou het
gesprek hierover verder gaan? Interessant! Maar…
jammer, de presentator en zijn gasten ginnegapten
nog wat na, maar al snel ging het over wat anders.
Gemiste kans! Boeiend onderwerp! Waarom doen
professionele sporters dat? Doe mij maar een onsje
meer!

Z

elf kan ik me nog herinneren dat als ik vroeger
iets heel mooi vond, ik dat mee naar bed wilde
nemen. Veel later werden dat ‘vrouwen’, maar
dat terzijde. Zo kreeg ik ooit een fonkelnieuwe
step voor mijn verjaardag die ik mee naar mijn
slaapkamer wilde nemen om er steeds naar te
kunnen kijken. Echter, ik ging huilend naar boven,
omdat het niet mocht van mijn ouders. Geen oog
dicht gedaan. En vaak naar beneden geslopen
om te checken of het er nog wel stond. Dus ja, ik
kan me wel voorstellen dat je dat doet. Maar eh,
een professionele sportman of -vrouw ook? Er is
weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen
hoe dat eruit ziet. Dorian met een plank naast zich,
Max met zijn raceauto in en soort sleep drive-in
constructie, Dafne met een estafettestokje en
Tom met een fiets. Moet er niet aan denken. Alles
eerst netjes schoonmaken en oppoetsen voordat je
het tussen de lakens legt. En heeft je partner nog
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wat inspraak? Het gevaar je te blesseren aan een
trapper of een skeg…Afijn, het lijkt me geen doen.
En wat zou de reden dan kunnen zijn? Zou het een
functie kunnen hebben?

D

e wetenschap heeft nog lang niet alles
ontrafeld als het over de functie van de slaap
gaat. We weten dat het nodig is voor lichamelijk
herstel en dat de hersenen een soort van wasbeurt
krijgen waarmee schadelijke stoffen worden
afgevoerd. En er is nog een aspect wat mij
interesseert: slapen blijkt ook een grote invloed
op het geheugen te hebben. We onthouden door
slaap wat we overdag geleerd hebben. Is dat het
misschien? Worden succesvolle sportprestaties
hierdoor misschien onbewust eigen gemaakt?
Als ik sportwetenschapper zou zijn zou ik daar
wel onderzoek naar willen doen. Stel je eens
voor om alle sporters die Papendal aandoen en
daar een tijd verblijven te verdelen in een test en controlegroep. De ene groep slaapt met het
voorwerp waarmee hij of zij sport bedrijft - partners
verboden! - en de andere groep niet. Vervolgens
er een paar wetenschappelijke onderzoeksvragen
aan ophangen en klaar is Kees. Ik zou erg benieuwd
zijn naar de resultaten. Nog eens wat anders dan
een hoogtestage, het machientje van Martina of
de zuurstoftent van Van der Weijden. Zo’n losse
flodder in een sportprogramma zou op deze manier
wel eens makkelijk kunnen leiden tot de ontdekking
van een succesvol trainingsproces.

I

ntussen ga ik hier rustig verder over dromen. Er
is een uitspraak van Nietzsche dat luidt:’Slapen
is geen geringe kunst, je moet er de hele dag
voor wakker blijven’. Maar dat is waar ik nu ben,
op de surfschool, bijna godsonmogelijk. De
omstandigheden zijn te ideaal om de ogen open te
houden…
Teus Snoek

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: Tom Bolscher (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: Tom Bolscher (vz)
cursus@amsterdamwindsurfing.nl
Mastvoet: Erik Noordhuis, Alysha Distelbrink
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.

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!
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