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Fred Hastman is Nederlands kampioen
Kona, Europees kampioen in de
leeftijdsklasse en Duits (leeftijds)kampioen!
Wij van de Mastvoet zijn heel trots op hem!

Tijdens de Grote Prijs van Aalsmeer (GPA) zijn we
vertegenwoordigd geweest door 4 AW leden. Eentje
daarvan, onze eigen columnist Bernice, won niet 1, maar
2 prijzen! En dat voor haar eerste wedstrijd! Bravo!

AWeekend 2016 was weer
top! Wind + zon + een
tropisch thema!

Wil jij volgend jaar
het AWeekend helpen
organiseren? We zoeken
mensen!
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Psst! Wil jij zien hoe we over het
water scheurde? Kijk dan de
aftermovie!
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AW’ers zitten vol verrassingen.
Dat is wat ik heb geleerd in 4 jaar lid zijn en 2 jaar
redacteur zijn van de Mastvoet. Elke keer stuur ik
een lijstje door met items die ik hoop te ontvangen
voor de Mastvoet. Er zijn elke keer wijzigingen,
maar deze keer was wel erg bijzonder!
Ik heb heel veel onverwachte items binnen
gekregen! Dus als je denkt: “wauw, dit zag ik niet
aankomen!”, ik ook niet! Maar ik ben er maar wat
blij mee!
Sommigen hebben dus ook niet ingeleverd wat ik
verwacht had. Laten we maar zeggen dat jullie zijn
gered door al onze spontane, enthousiaste leden!
Hierbij dus weer een mooi, goedgevuld nummer.
We hebben een interview met maarliefst 3 nieuwe
leden, de aller-allerlaatste tip van Sjors (we gaan
alle tips over het stoer kijken missen) en voor wie
hem nog niet kent introduceren we de AW bus!
Geniet ervan!
Aloha,
Alysha & Erik

Oplage
275 stuks
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Van de Voorzitter
ruimte achter de bar hopen we volgend
jaar door te kunnen met het nog gezelliger
inrichten en aankleden van de kantine
ruimte.

We zijn al weer bijna aan het einde
gekomen van het Lustrumjaar 2016 waarin
AW haar 40 jarig bestaan uitbundig vierde.
De laatste lustrumactiviteit die nog op
het programma staat is het Kerstdiner
op zaterdag 17 december. Marielle en ik
zoeken nog een aantal mensen die mee
kunnen helpen in de organisatie hiervan.
De vele activiteiten in het naseizoen zijn bij
de leden in goede smaak gevallen gezien
de hoge opkomst bij de verschillende
evenementen. De koppelrace had een
flink aantal blije deelnemers (record?)
mede door stoer kijkende Sjors zijn nieuwe
opzet van een twee keer 3 uursrace.
Dit trok daardoor ook deelnemers van
buiten de club. Maar ook het AWeekend
was wederom zeer goed bezocht. Voor
een flinke ploeg nieuwe leden was dit
de ultieme kennismaking met de club en
haar surfende leden. Met veel dank aan
de weergoden! Ook de super interessante
clinics van Arrianne Aukes en Jordi Vonk
waren een groot succes. Hulde voor
de mensen die dit alles weer mogelijk
maakten.
Het bestuur is nu eindelijk bijna klaar
(na 3,5 jaar) met het zeer noodzakelijke
achterstallige onderhoud. Na het
aanbrengen van een nieuwe vloer deze
winter en het opnieuw inrichten van de

4
4 Mastvoet
Mastvoet

Zoals je merkt is het bestuur ook al weer
druk bezig met het volgende jaar, de
activiteiten kalender en de begroting voor
2017 zijn al in de maak. De voorlopige
Agenda 2017 staat daarom op pagina 17.
We hopen jullie te zien op de ALV van 21
maart 2017 om de begroting vast te stellen
en om de verdere koers van AW uit te
stippelen.
De komende maanden kom je ook mij
tegen op woensdag om 19.00 uur bij de
Wintertraining en/of elke dinsdag om 20.00
uur bij de Yoga met Elke.
Tot slot nodig ik jullie uit op zondag 15
januari, voor de spectaculaire, druk
bezochte nieuwjaarssurf, duik & borrel. Kom
terugblikken op 2016, haal prijzen op bij de
uitslag van de interne competitie en hef het
glas op een windrijk, actief en zonnig 2017.
Tot op AW.
Groet,
Han Hoonakker

Interne Competitie

Het seizoen is voorbij, alle races zijn geweest en de strijd is gestreden. Wie o wie heeft dit
jaar de interne competitie gewonnen? Heeft Michael zijn kop positie vast kunnen houden
of heeft Rianne hem verslagen? Misschien hebben Guus of Dion Borst er een stokje voor
gestoken en hebben zij dit jaar gewonnen? Het was een spannende strijd, maar de
winnaar... die houden wij nog even geheim.
De volledige uitslag en de winnaar van de interne competitie worden bekend gemaakt
op de nieuwjaarsborrel van AW. Tot dan!
Groet,
Martijn
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the making of van: De scherpe rail
Toen we met AW en Motion op surftrip in El Medano waren, ontdekte ik het SUPen en als oud Rietveld
student hou ik ervan om dingen te maken en verder te ontwikkelen. Daarbij wilde ik altijd al naar China
en zo ben ik begonnen met het (laten) maken van opblaasbare SUPs voor Adamboards.
Vandaag heb ik een dag vrij. In de fabriek gaan ze
aan de slag om het sample board te maken wat ik
dan morgen kan bekijken. Dus tijd voor sightseeing.
Ik neem de hogesnelheidstrein naar Guanghzhou,
een spliternieuwe trein, nog mooier dan de Thalis
met in elke coupé een snelheidsmeter. Met 174 km
per uur rijd ik door de megastad in wording. Ik
geloof dat er nu al 40 of 50 miljoen mensen in
de Guangdong delta wonen maar aan alle
torenflats in aanbouw te zien worden dat
er dus nog veel meer. De attractie is de
Canton tower, een soort supertoren
van een bos mikadostokken van 450
meter hoog. Bovenin is een glazen
kubus aan de toren gebouwd van
waaruit je onder en voor je de hele
omgeving zou moeten kunnen zien.
Alleen, humor, vandaag is er dichte
mist en zijn alle glazen vlakken grijs. Aan
het plafond hangt een camera die foto’s
van je maakt die je dan bij de Kodakshop kan
kopen. Die foto van mezelf in de grijze kubus wil ik
wel. Maar als ik de foto na 20 minuten ophaal, is de
achtergrond niet grijs maar is er met Photoshop een
prachtig panorama van de stad ingemonteerd.
Zo is het ook met de productie van opblaasbare SUP
boards hier. Je kan van alles bestellen en afspreken
maar wat je uiteindelijk krijgt, kan iets heel anders
zijn en dat kan mee- of tegenvallen.
De volgende dag ga ik weer naar de fabriek. Het is
best een grote fabriek waar ze ook productiehallen

hebben voor luchtkastelen en opblaasbare
zwemeilanden zoals die bij resorts liggen. Op de
verdiepingen daarboven worden de opblaasbare
SUPs gemaakt. Er staan boards voor Mistral, Vandal,
Kona, Angulo en nog een heleboel merken die ik niet
ken.
Helemaal achterin ligt mijn boardje; een
opblaasbaar (golf)surfboard, heel
klein maar met FCS finkasten
en met een rubberrail om de
achterkant en hij ziet er goed
uit!
Want om die rubber rail
ging het. Opblaasbare SUPs
hebben door het materiaal
allemaal een ronde rail wat
niet ideaal is bij het SUPen op
zee. Met een scherpe rail is het
veel beter bochten draaien, alleen,
dat was de uitdaging, hoe maak je op een
opblaasbaar board een harde rail die een 90
graden hoek met het water maakt? Je moet het
immers ook weer op kunnen rollen als je het
board na het SUPen weer in de tas doet.
In het zoeken naar het juiste materiaal en
productiemethode zat dan ook behoorlijk
wat tijd.
Nu het sample boardje goed is, maken
ze in de twee dagen voor m’n terugvlucht
nog een 9 voets waveSUP en een

ple golfsurfboard
Ida met het sam
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tourSUP van 12.6 voet, allebei met een mastvoet. Na
eindeloos zoeken naar materialen en proefmodellen
maken heb ik nu opblaasbare SUPs waar je ook
op kan windsurfen en door de rockerline mee op
zee kan surfen plus dat een Dyneema stringer en
uitneembare kunststof plaatjes
onder het stavlak zorgen het
board net zo stijf aanvoelt
als een hard board. Maar
ja, the proof of the
pudding is the eating.

Op AW heb ik het 12.6
board opgepompt, er
mijn 5.8 zeil opgezet en
een grote vin in de US vinbox
geschoven. De wind staat pal op
de steiger. Ik ben benieuwd of ik hoogte kan lopen
want de meeste andere windSUPs hebben ook nog
een middenvin of zelfs een zwaardje. Ik stap op de
plank en hoewel er weinig wind is, vaart het board,
best hoog, zo de Nieuwe Meer op. Hij doet het! Had
ik helemaal niet zo bedacht maar de rubber rail
zorgt kennelijk ook voor een soort zwaard werking!
Het board is ook best snel want net als bij zeiljachten
en windsurfboards, een scherpe rail aan de
achterkant ‘laat het water beter los’ dan een ronde
rail wat veel weerstand en dus snelheid scheelt.
De dag erop neem ik de 9 voets windSUP mee naar
Bloemendaal want er staan goeie golven. Het board
is stabiel, de rocker is goed, het werkt super als
wave SUP. Jeroen komt nog met een paar gele
(K4) zijvinnen die we in de FCS vinkasten zetten
en Rutger heeft nog een klein achtervinnetje
voor in de US finbox en dan gaat het
helemaal goed. Het board kan eigenlijk
veel beter op zee SUPen dan ik zelf.
Op Muiderberg gaan we surfen op
de 9 voets windSUP. Rutger maakt
doorplanerende gijpen, surft backwinds,
doet de éne helitack na de andere en
ondertussen film ik het met mijn telefoon

met de bedoeling dat op de adamboards.nl website
te zetten. Alles zit mee, ik sta precies goed, de
wind en het weer zijn prima en dan brandt de SD
geheugenkaart in mijn telefoon door. Ik wist niet eens
dat dat kon maar nu bestaan deze mooie beelden
alleen nog in mijn eigen geheugen, echt balen.
Het weekend erop had ik me opgegeven voor
de clinic van windsurfen.nl en ik neem de
9 voets windSUP als board mee naar het
Amstelmeer. Het woei niet hard, 3 en heel
soms 4 Bft maar ideaal om te oefenen.
Tot ieders verbazing kon ik op de iSUP
prima meekomen met de anderen die op
grotere freeride boards voeren. Lichtweer
trucjes doen was eigenlijk nieuw voor mij
maar omdat het SUPboard 80 cm breed is
kun je er goed op oefenen. De antislip is goed
en (tot 5 Bft) is het ‘strapless’ windsurfen ook fijn
want dan zet je je voeten precies daar waar je wilt
ipv in de voetbanden. Mijn doel is om nog dit jaar
in Wijk overstag te kunnen gaan op mijn Goya One
van 230 cm en het lijkt erop dat dat nu eindelijk
gaat lukken dankzij het oefenen op de iSUP. Mijn
andere doel is meer een noodzakelijkheid: Omdat
ze in China geen custom mades bouwen maar alleen
aan massaproductie doen, zijn er van de boards
die ik had laten maken nu 20 in een container
onderweg naar Rotterdam: Die moet ik zien te
verkopen. Dus mocht je interesse hebben … Maar
ook al wil je helemaal geen SUP kopen dan kun
je toch een SUP lenen want ik ben heel benieuwd
naar gebruikerservaringen waarmee ik dan weer
nieuwe SUPs kan ontwikkelen want (de lol van het)
ontwikkelen is de reden dat ik SUPs maak.
Rein Hazewinkel

heb ik
Het GoPro filmen
knie
nog niet onder de
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Snow is only frozen water
Het is het begin van het “bij de kachel zit” seizoen. Maar we willen ook wat doen. Naar de
sneeuw om op de ski’s een rondje te maken. De ander mogelijkheden zoals snowboarden,
telemarken, langlaufen enz laten we ook niet onbenut. Maar waar is sneeuw het beste voor
ons bezoek. Het is net of je naar de windvoorspelling gaat kijken, 1000 sites met TOO MUCH
INFOMATION.
Vandaar een paar mogelijkheden, als voorbereiding van je bezoek aan de sneeuw.

http://www.weeronline.nl/Wintersport/Oostenrijk/
Solden/4117522/15
Deze site is leuk voor algemene informatie.

http://www.weerplaza.nl/wintersport/
oostenrijk/solden/solden-otz-tal/17861
Deze site wordt beter als je door klikt.

https://www.sneeuwhoogte.nl/wintersport/
oostenrijk/tirol/zillertal%203000/
hintertuxer%20gletscher
Ik vind hem niet eens de best of the rest.
Voor de gevorderde sneeuw wachters.

http://nl.bergfex.com/ischgl/schneebericht/
Deze site heeft mooie vormgeving en interessante links.
Eén van de links wordt hierna benoemd.
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https://lawine.tirol.gv.at/
home/uebersicht/
Dit is voor de echte
liefhebber en voor degenen
onder ons die offpiste gaan.

Dan voor mij de beste site:
http://nl.snow-forecast.com/
Met alle informatie die je zoekt voor je reis en ook als je verder zoekt een betrouwbare wind-forecast.

Ik wens alle AW-wintersporters “ hals und beinbruch“ voor het wintersport seizoen 2016/17
Groetjes,
Fred Hastman
PS: Door het format van ons clubblad
werken helaas de links niet.
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AW zoekt
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Van de TC

We kunnen weer terug kijken op een leuk jaar, het lustrum jaar! Ik hoop dat iedereen dit net zo’n goed
jaar vond als ik. De TC heeft dit jaar goed kunnen afsluiten. We hebben veel cursussen gegeven en de
trainingen worden goed bezocht. Ik hoop dat dit volgend jaar hetzelfde zal zijn. Ondertussen word er ook
alweer hard gezweet voor de mensen die op woensdagavond de wintertrainingen volgen. Deze is weer
van start gegaan dit jaar met een nieuwe trainer. Hiervoor zou ik iedereen willen uitnodigen om eens
langs te komen en mee te doen. De workout training is vooral fitness en ‘core stability’ oefeningen met je
eigen lichaamsgewicht. De workout is elke woensdagavond in het clubhuis van 19.00 - 20.30 uur en wordt
gegeven door Graciano.
Maar wij zijn alweer volledig aan het focussen op het volgende seizoen. Hierbij zijn er al weer een paar
nieuwe ideeën die hopelijk net zo leuk worden als dat wij ze nu vinden. Ook zullen we natuurlijk de
traditionele evenementen zeker niet vergeten.
Dit jaar hebben we misschien wel een van de leukste interne competities gehad. Niet alleen hebben er
veel nieuwe mensen meegedaan maar juist ook de surfers van de afgelopen jaren deden weer mee. Dit
zorgde voor een groot een goed deelnemers veld. Waar er normaal gesproken ook al halverwege het
seizoen eigenlijk al een duidelijke winnaar is, is dat dit jaar zeker niet het geval. We hebben 3 mensen
gehad die dit jaar zeer fanatiek voor de titel streden (en waarvan we de winnaar nog steeds niet weten).
Deze zal bekend worden gemaakt bij de nieuwjaarsborrel.
Hoop dat volgend jaar minstens even leuk word en vooral dat we iedereen lekker zien surfen!!!
Tom, Astrid, Coen, Martijn, Sjors, Rianne & Claire
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De allerlaatste tip
van Sjors!

In deze editie van de tip van Sjors, zal ik verslag doen van een epische queste, die zich over een periode
van 10 jaar heeft afgespeeld. Een hopeloze missie en een onbereikbaar doel, vol tegenslagen, conflicten,
oneerlijkheden, partijdigheid en demonen. Deze queste die nagenoeg alle activiteiten in mijn leven tot vorig
jaar volledig beheerste. kan categorisch niets anders zijn als het behalen van de meest glorieuze titel die
deze aarde kent, de titel: clubkampioen van A.W.
Deze editie van “De tip van Sjors” staat al ruim 10 jaar in de stijgers, en zodoende voel ik mij vereerd dat ik
hem eindelijk mag publiceren.
Waar anders een queste te beginnen als bij het begin: het jaar is 2006 en hoewel ik al 12 jaar lid ben, sta
ik voor het eerst als verlegen en naïef klein kind op de ondertussen vervangen steiger van A.W. De lucht is
donkerpaars en de atmosfeer rommelt in de verte van de onweer. Het normaal gesproken spiegelgladde
en vriendelijke nieuwe meer, staat vol schuimkoppen en golven die met bruut geweld over de stijger slaan.
Desondanks staat de stijger vol met clubhelden die alle vol verlangen met een 8m zeil in handen in de
startblokken staan.
Voor vele van hen gaf dit een sterk gevoel van nostalgie, herinneringen aan de glorie dagen van de club
als wedstrijd verenging. Toen een gemiddelde clubkampioenschap op a.w. honderden surfers trok zowel
nationaal als internationaal.
Het startzijn klonk en de helden sprongen af, in eenheid met de onweer in de verte! En terwijl de bliksem
de hemel brak, en het Amsterdamse bos op de achtergrond afbrandde werd er op “De nieuwe meer” een
titanenstrijd gestreden die slechts eens per jaar zijn weerga kende.
Zo begon mijn queste: om ooit niet alleen mee te doen, maar om tevens de meest glorieuze titel te pakken
die >ik< mij kon voorstellen.
Clubkampioen wat dat allemaal wel niet betekende!
Later kwam ik erachter dat deze specifieke wedstrijd was georganiseerd door Fred Hastman, een naam
die mij destijds onbekend was. Fred was altijd al van de mentaliteit geweest dat Surfen twee versies kende:
Surfen als hobby, of surfen als sport! Zodoende dat de 8bft destijds geen invloed had op de evenementen.
Ondertussen was ik vol enthousiasme aan het trainen geslagen, ik had mijn CWO 1 gehaald en was iedere
woensdag en zaterdag trouw aanwezig voor de CWO 2 training. Zodoende was ik optimistisch toen ik
meedeed aan mijn eerste clubkampioenschap in 2007!
En mijn enthousiasme bleef niet onbeloond, want dat jaar werd ik als jongste deelnemer 2e in de
clubkampioenschappen! Gesterkt door mijn succes bleef ik loyaal opdagen op de trainingen, maar ik wilde
meer! Ik begon mee te doen aan wedstrijden buiten de club: de prestigieuze HWS serie was het uitlaat punt
van mijn trainingen. En hoewel de resultaten oorspronkelijk tegenvielen, bleef mijn mentaliteit gesterkt en wist
ik tegen het einde van het jaar een wedstrijd te winnen!
Ik wist zeker dat ik dit jaar (2008) mee zou doen voor de
prijzen, in de wedstrijd der wedstrijden!
Echter...... Ik werd dat jaar 8e.
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Deze tegenslag dwong mij om opnieuw naar de clubkampioenschappen te kijken, en wat ik zag was een
wedstrijd waar de winnaar voornamelijk werd bepaald doormiddel van geluk!
Mijn hemelse visie van de club en de clubkampioenschappen brak in stukken op die dag! (Ergens in okt
2008????)
Je moet echter zeker niet denken dat de geluksfactor mijn droom deed verwelken. Zodoende bleef ik trouw
jaar na jaar mee doen. Het was in deze tijd dat ik bemerkte dat mijn onophoudelijke reeks teleurstellingen,
veelal voortkwam uit de handen van een select aantal demonen. Deze demonen die zich tegenwoordig vaak
verschansen in de gemoederen van de TC (Tom…. Coen….) leken constant bezig te zijn met het zekerstellen
van mijn verlies.
In mijn wanhoop begon ik de spelregels steeds creatiever te interpreteren. Veel onderdelen konden
vaak net zo goed, dan wel beter op alternatieve wijzen worden uitgevoerd. Zodoende groeide ik niet
alleen op surfgebied maar werd ook mijn denkwijze door de wedstrijd der wedstrijden beïnvloed. De
clubkampioenschappen bleken een helse vuurproef waarin ik op alle fysieke en mentale vlakken werd getest.
In de opvolgende jaren groeide ik sterk in mijn surfen, ik begon mee te doen aan, (in vergelijking)
nikszeggende wedstrijden zoals WK’s en EK’s om mijzelf te scherpen voor de volgende
clubkampioenschappen! Dit sterkte niet alleen mijn surfen maar bleek ook een sterke mentale voorbereiding.
Om de groeiende lijn door te trekken heb ik zelfs een jaar psychologie gestudeerd!
Het jaar is 2016: en net als 10 jaar geleden sta ik op, de ondertussen vervangen stijger van A.W. Ik sta
er echter niet langer als naïef jong kind, maar als een geteste veteraan van een mensonterend zware
queste. Met een obsessieve blik kijk ik uit over de schuimkoppen op het nieuwe meer terwijl de loodzware
onderdelen worden uitgelegd. De hemel kolkt en dondert alsof een hogere macht de aanvang van de
clubkampioenschappen aan de hele wereld aankondigt.
Het tennisballenspel, bungee surfen en spijkerbroekhangen zijn de onderdelen waar de Amsterdamse
surfers aan worden gemeten. Geen grote verassingen, dit zijn immers kern kwaliteiten die elke AWer moet
bezitten. Er is echter 1 opvallend verschil vergeleken met afgelopen jaren, De afwezigheid van de demonen!
Wantrouwend keek ik om mij heen, ik wist wel beter als mij door het blijkbare voorspoed te laten afleiden.
Vol hartstocht en passie wierp ik mij ten volle op de onderdelen, en terwijl de lucht weer ophelderde en de
zon langzaam onder de horizon kroop, werd het verlossende oordeel gegeven.
1e
Dit zal vooralsnog de laatste editie van de tip van
Sjors zijn, er zijn andere verplichtingen die momenteel
mijn aandacht opeisen.
Als men een tip uit deze editie heeft weten te
onttrekken dan doet mij dit deugd, zo niet dan zal
het toekomstige gebrek van “de tip van Sjors” ook
geen gemis zijn :)
*disclaimer: Enkele personen dan wel settings kunnen uit de
context zijn getrokken, de auteur is niet verantwoordelijk voor
feitelijke authenticiteit van de situaties.
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Ik gooi mijn hok open en zie mijn plank daar liggen. Een
kleine zonnestraal valt precies op de middelste voetband
aan de linkerkant. Ik loop ernaartoe en raak mijn plank
even aan. Hij voelt ruw door de wax, maar magisch want
hij is eindelijk van mij. Ik pak mijn zeil en giek er vanaf en
zie mijn plank nu in zijn geheel. Hij is mooi. Ik ga er goed
naast staan en zoek met mijn rechterhand naar de knop
van het zwaard aan de bovenkant. Alles voelt ruw tot ik
de knop bereik. Deze is omgeven met rubber. Ik leg mijn
vingers er overheen, zodat ik hem stevig vast heb. Nu kan
ik kracht gaan zetten. Ik til met enkel mijn rechterhand
mijn plank van zijn stelling af en let daarbij goed op dat
ik mijn vin ondertussen nergens tegenaan gooi. Achteruit
met de plank in mijn rechterhand loop ik mijn hok uit. De
onderkant van mijn voeten voelt hoe de grond verandert
van steen in gras. Het gras voelt duidelijk aangenamer. Ik
leg mijn plank neer en blijf er even naast staan. Ik geniet
van het water, het water waar ik straks op ga varen. Vanaf
het water voel ik de wind mijn haar naar achteren blazen.
Aanlandige wind denk ik, perfect! Ik kijk nog eens goed
waar de wind vandaan komt en begin met optuigen. Als
ik klaar ben met optuigen loop ik met mijn tas in de ene
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hand en mijn trapeze in de andere hand het clubhuis in. De
onderkant van mijn voeten voelt hoe het gras verandert
in steen, en hoe steen verandert in tegels. Ik loop de
kleedkamer in, de tegels zijn nat en zanderig van mijn
voorgangers. Ik loop op mijn tenen er doorheen zodat ik
niet te veel viezigheid aan mijn voeten krijg. Zo bereik ik
de bank waar ik al mijn spullen neergooi. Nu begint het
lastigste van die dag: mezelf in een wetsuit hijsen. Ik pak
de wetsuit uit mijn tas, hij is nog lichtelijk nat van gister. Ik
hou hem voor me en stop eerst mijn rechtervoet erin. Ik voel
langs mijn been het natte neopreen, het voelt goed. Het
is even zoeken met mijn voet of ik het juiste gat gevonden
heb, het lukt. Ik wurm mijn voet door het gat, het gaat
stroef. Hetzelfde doe ik met mijn linkervoet, rechterhand en
linkerhand. De wetsuit is aan. Ondertussen heb ik het warm
gekregen, ik voel een druppel zweet op mijn voorhoofd
en veeg deze weg. Ik pak mijn trapeze en doe deze om.
Ik ben er klaar voor en loop het clubhuis uit. Ik voel met
de onderkant van mijn voeten hoe de tegels veranderen
in steen, hoe het steen verandert in gras, hoe het gras
verandert in de gladde houten steiger en hoe de gladde
houten steiger verandert in mijn ruwe plank.

Zo zit dat: De Giek
Een giek: hoe moeilijk kan het zijn zul je denken? In deze rubriek gaan we de giek
zodanig determineren dat je er versteld van zult staan van alle (on)zinnigheden die
hierover te melden zijn.

Materiaal

Was een giek vroeger nog van hout en werd deze met een touwtje (de inhaler) aan de mast bevestigd,
tegenwoordig zijn de meeste gieken gemaakt van aluminium. Het ene aluminium is het andere niet. Zo
hebben we bijvoorbeeld T6 aluminium en T8 aluminium. Deze code geeft de thermisch hardbare legering
aan en is een indicatie voor de reksterkte. T8 is bijvoorbeeld 25% rekvaster dan T6. Zo, deze wetenschap
had je niet zien aankomen hè? De pro’s gaan uiteraard voor een carbongiek. Een groot misverstand
is dat een carbongiek lichter zou zijn dan aluminium. In veel gevallen is dat echter niet zo en als dat al
het geval is, is dat verschil minimaal. Een carbongiek is vooral stijver dan aluminium en zal dus minder
snel vervormen in windvlagen. Vooral zwaargewichten die met groot (formula)materiaal varen zullen
dat merken. Door de krachten in het zeil heeft de giek de neiging om boller te worden getrokken wat
hetzelfde effect heeft als minder uithalerspanning waardoor je zeil dus boller komt te staan. In windvlagen
wil je dat juist niet. Niet alleen zal je zeil onrustiger varen, de windkracht zal ook minder in snelheid
worden omgezet. Een carbon giek voorkomt dit door de grote stijfheid. Ook de kans op een gebroken
giek is kleiner. Carbon kent immers geen materiaalmoeheid zoals aluminium. Hier hangt echter wel een
prijskaartje aan: een giek van € 1.000,- is geen uitzondering. Je kunt ook kiezen voor een hybride giek: een
combinatie van aluminium giekbuizen en een carboneindstuk.

Vorm

We weten allemaal wel hoe een giek er ongeveer uitziet. Toch zijn er
in vorm duidelijke verschillen tussen een freeride, race, formula en
wave giek te zien. Unifiber heeft bijvoorbeeld C-shape gieken. Dit zijn
gieken waarvan de giekbuizen redelijk hoekig gebogen zijn richting de
giekkop. Dat zou het gijpen, draaien, springen en stunten makkelijker
moeten maken omdat de giek dichter bij je lichaam staat. Een freeride
giek verloopt wat elipsevormiger en een formulagiek heeft een heel
breed eindstuk met de mogelijkheid om tijdens het varen de uithaler te
kunnen verstellen.

Lengte en diameter

De meeste gieken hebben een verstelbereik van 60 cm. Hoe verder je de giek verlengt hoe buigzamer
deze wordt. Het is daarom ook niet verstandig om je giek op de uiterste stand te varen. Dit gaat ten koste
van de stijfheid en vergroot de kans op breken. Uiteraard is die kans bij grote zeilen en zwaargewichten
groter dan bij kleine zeiltjes en lichtgewichten. De diameter van de giek is ook van belang. Hoe groter de
diameter hoe groter de kans op verzuring en kramp in de armen. De meeste giekbuizen zijn 30 mm dik
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maar je hebt ze ook van 26 mm of in hybride uitvoering (26 mm verloopt naar 30 mm). Daarnaast zijn er
ook V-grip gieken die geen ronde giekbuizen hebben maar een V-vormige giekbuis wat ergonomischer zou
zijn.

Monocoque of tweedelig?

Een giekbuis dat uit één stuk bestaat en waar de giekkop
als een soort manchet om de buis zit bevestigd is steviger
dan een giek waar de twee giekbuizen aan de giekkop
zijn geschroefd. In de eindjaren ’80 / beginjaren ’90
waren de gieken van o.a. ART erg populair. Deze hadden
demontabele giekbuizen waardoor je giek eenvoudig
uit elkaar te halen was en je langere giekbuizen kon
bevestigen. Zo kon je met één giek een groot zeilbereik
afdekken. Deze constructie had een beroerde stijfheid wat
wellicht de reden is dat we dit soort gieken vandaag de dag
niet meer terug zien.

Giekkop

Deze zijn er in alle soorten en maten. Omdat de RDM (Reduced Diameter Mast) –masten een kleinere
giekkop nodig hebben, hebben sommige masten een ingebouwde mast-adapter zodat deze zowel voor
gewone SDM (Standard diameter)– masten als RDM-masten te gebruiken zijn. Een goede giekkop geeft
geen horizontale speling maar kan wel vertikaal draaien/buigen zodat de mast ook goed geklemd blijft als
de giek hoger of lager t.o.v. het uithaleroog wordt gezet. Dit voorkomt puntbelasting wat de breekkans
van de mast weer verkleint.

Merken en kleuren

Het aanbod is groot en elk merk heeft wel wat gieken in het assortiment. Er zijn geen echt populaire
gieken (laten we eerlijk zijn: echt spannend zijn ze natuurlijk niet.) maar als we er toch een paar moeten
noemen zijn dat de AL360 giek of de gieken van Aeron als je de vele lovende reacties mag geloven. Het
merendeel van de gieken komt gewoon uit dezelfde fabriek trouwens en het is vaak het label en het
(stoere?) imago waar je voor betaald. De dames zullen wellicht wat eerder naar de kleurtjes kijken, de
mannen wellicht eerder naar de prijs :)

Beschadigde giekbekleding?

Er zijn zogenaamde giekreparatiesetjes te koop waar je met een rolletje giekgrip en lijm je giek van
nieuwe grip kunt voorzien. Een nauwkeurig karweitje maar voor dure gieken zeker de moeite waard.

Tot slot

We hopen dat we je weer hebben kunnen overladen met
deze geweldige kennis. De volgende keer dat je je giek in
handen hebt, zal die vast anders aanvoelen :)
Erik Noordhuis

16
16 Mastvoet
Mastvoet

AW Agenda 2017

organisatoren gezocht!

-Proclinics (op trailerdagen of naar gelang het schema van de pro’s)
En met nog veel ruimte voor spontane activiteiten!
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Interview

Dit jaar zijn er weer kersverse en vooral gezellige leden bij AW binnengestapt! En
sommige zijn zelfs meegeweest op Aweekend! In dit interview vertellen Kristina,
Joaquim en Merel over wie zij zijn, wat zij doen en vooral over hun eerste ervaringen
met AW. Aangezien niet iedereen Nederlands spreekt, hebben we dit interview in het
Engels gedaan.
First of all, again a very warm welcome! Nice that
you join our club!
How long have you been windsurfing?
Since this summer.
36 years, on and off.
Since june this year, I started the CWO 1 cursus.
Did you already went windsurfing on your own,
and if yes, where?
I have been learning in Portugal, in the obidos
lagoon “lake” in Foz do Arelho.
Some weeks ago I bought my own board close to
my hometown Schleswig, a city in the very north
of Germany. I was windsurfing some days in the
nearby village Ulsnis, where my grandparents live.
Odiaxere, Ilha de Faro, Lagoa de Albufeira, Ria
Formosa, Ilha de Tavira, Quarteira, Porto de
Leixões, Azurara, Rio Douro, Viana do Castelo,
Foz do Arelho, Lac de Tignes, Tarifa, Calshot,
Matosinhos.
How did you hear of AW?
Joaquim told me about it.
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I googled for windsurf in Amsterdam.
My neighbours Josje and Patrick told me
enthusiastically about AW at a b-day party of my
son.
Why did you choose to become a member of AW?
Because I wanted to be able to rent boards and I
really liked the spot.
The club is the best place I can imagine to have my
board in, although the wind at Nieuwe Meer does
not make it easy.
My boyfriend bought me a SUP board as a surprise
gift for my b-day. And since we don’t have any place
to park the board at home he went to AW to ask if
he could stall it there, and before I knew it I was a
member of AW.

How long have you been living in Amsterdam?
Since February, 2016.
3 years.
25-03-1985, born and raised.
What is your (general) impression of the club?
Heel gezellig! If a dictionary should expand its
definition of gezellig I think we should add being at
AW as the main example.
It is a very beautiful club from the inside and
outside. I am happy that the club crossed my path
and that I get a chance to get to know the people
that are part of it.
There is a nice and warm atmosphere at the club,
the food is good and the place is amazing.
It is like a little hidden diamond. What I like most
is the location and the diverse group of people,
it is such a relaxt athmosphere and you can do
whatever you like.
How often do you participate in the
trainingsessions? What are your goals?
Twice. Once where there was zero wind and we
were doing some yoga. The other time there was
quite some wind and I was starting planning for the
second time in my life. Jubi.
My next least ambitious goal is to learn to pump :-D
I will keep doing the training every week, that is my
goal.
I used to come to every Wednesday evening
surfing session and I have no goals whatsoever,
just enjoying the view and the water and the
atmosphere (but now, for the wintertraining I’m
aiming at a six pack).
Do you think AW’s communication should be in
English (and which parts)?
No. I think people should try to be less lazy and
learn Dutch if they live in the Netherlands ;-)

Dutch is OK for me, it takes more time but helps me
learn.
It would be nice for the international members, but
maybe only the most important issues.
How did you experience your first AWeekend?
I had an amazing time. It was difficult to imagine
how it would be, but the whole weekend surprised
me in a positive way. I think this is a really good way
to feel more comfortable with the club. Especially
through playing some games like Werwolf together.
It was fun and exciting, I loved it!
Great! Such a relaxt atmosphere and the SUP
outing at 7 o’clock in the morrning was heavenly!
How did you experience the contact with the
other members?
It is a club with a really active social life and people
know new each other for a long time. When
you get into it in the beginning there are many
things you don’t know. I think there was generally
little information available. You just had to ask
yourself. Because you are not part of the culture
yet, it happens that you are in doubt if you do the
right thing. So there are moments of confusion
that might be prevented if there is some way or
procedure of being introduced. New members
could get a buddy, and the buddy could show them
around and tell something about the club. It could
also just be a welcome newsletter or provision of
old Mastvoet magazines. But I was in general very
happy to step by step discover more of AW and be
thrown into the cold water.
So, I guess questions new members have in mind
will always be quite similar:
1) How the heck can I register for the delicious meal
from Sil?
2) How does the training work?
3) What are main do’s and don’ts?
4) How does the board storage work? Is the club
always accessible?
Everybody is friendly and helpful.
We had a really fun car ride to the place, we were all
new members. I found it easy to connect with other
members, but still it was nice that there were more
first-timers.
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What’s your occupation?
I am an exchange student from
Copenhagen University. I am currently
studying interdisciplinary Natural
Resources. Last semester I was an
exchange student at Amsterdam University
College and this semester I extended my
exchange to study at the UvA.
I am an app developper.
Self-employed consultant on youth policy.

What was the nicest moment that you
experienced at/with AW so far?
The most amazing moment was after the Couple
Race, where I was sitting in the hottub with a bunch
of perfect strangers and a beer in my hand.
The delicious soup we all had on the long wooden
table under the sun was a very nice surprise after the
frustrating race on Saturday.
The SUP outing at 7 o clock at the Tjeukemeer. Or
the sunny Sunday when I went supping with my 2
years old son.
How do you spend your free time when you’re not
windsurfing?
When I am not at AW there is a high probability that
you find me dancing lindy hop at Tuesday’s social
dancing in the Tollhuistuin or the Kompasszaal on
Friday’s. I take dance classes in Noord and really love
that dance. We had a small taster at the AWeekend
so if members are interested I can also teach more
off at AW. The second possibility is that I am in one
of the following beautiful cinemas; Kriterion, de
Uitkijk, Studio K or EYE cinema always have an
exciting program. The last possibility is that I am
either biking somewhere, hanging out with friends,
being at a techno party, singing oldies with my
guitar, eating/cooking lekker food or studying hard.
Traveling, eating, dancing, listening to music.
I don’t have much free time, my two little children
eat it all :)
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Are there any strange or crazy habits or other
things about you that you want to share with us?
Ask me!
Yes, but not right now.
As I told at AWeekend, I most of the time hate
wind. It gives me a headache, and I have rowed for
more then 8 years, and as a rower I was always very
glad if there wasn’t any wind..

Strip
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Motion

In 5 stappen sneller op de 10-seconden run.

(Met dank aan Motion Magazine voor het beschikbaar stellen van dit – in gereduceerde
vorm - artikel uit maart 2011. Tekst: Peter Heida)
GPS speedsurfen is al een paar jaar een hit. De hype ontstond in Nederland en is
inmiddels wereldwijd doorgebroken. Het recept is eenvoudig: je hangt een GPS om je
arm, gaat varen en checkt je snelheid. Voor de liefhebbers is er dan nog de uitgebreide
website www.gpsspeedsurfing.com waar je aan het eind van de surfdag vermoeid maar
voldaan je trackfile kunt uploaden. Zo kun je je prestatie met anderen vergelijken en in de
ranglijst terecht te komen.
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Het recept voor een goede run:
Stap 1: Je vaart halve wind en zorgt dat je voldoende druk opbouwt.
Stap 2: Op het moment dat je voor je gevoel je maximale snelheid halve wind hebt
bereikt, check je of je een vlaag ziet. Die vlaag moet in ieder geval de komende paar
honderd meter genoeg zijn om je 10-seconden-run te maken.
Stap 3: Zodra je een goede vlaag voor je ziet aankomen kies je voor een iets ruimere
koers. Niet te abrupt, want dan verlies je te snel de druk in je zeil.
Stap 4: Je board accelereert verder. Als je merkt dat je nog flinke druk hebt ga je op zoek
naar de maximale hoek: je stuurt je board nog wat dieper.
Stap 5: Op het moment dat je merkt dat de druk in je zeil afneemt, stuur je hem iets
minder ruim. Dat is de ideale koers op dit moment. Go for it.

Tips van de experts.
Peter Heida (max 10 seconden run 80,5 km/h) is al jarenlang een bekend gezicht in de
speedwereld. Hij kan niet kiezen tussen slalommen of speedsurfen, maar zorgt in beide
competities altijd wel dat hij boven in de ranglijsten staat. Peter heeft een aantal van zijn
speedmaatjes gevraagd naar hun gouden tip om een goede speedrun te maken.

Tip 1: Voorste arm strekken en wind scheppen. Kromme armen zorgen voor minder druk in
het zeil,geef het setje ademruimte.
Tip 2: Druk opbouwen is koorddansen. Veel surfers gaan te ruig om met de vlagen, dit is
juist een vrij precies spelletje van druk opbouw en afbouw. Laat je setje geleidelijk op druk
komen en zorg ervoor dat de druk omgezet wordt in snelheid. Dit kun je bereiken door
het zeil te openen en dichter te trekken en de hoek ten opzichte van de wind te variëren,
druk opbouwen is upwind en druk afbouwen is downwind sturen. Zorg daarbij dat je
voldoende bewegingsvrijheid overhoudt om je stance aan te kunnen blijven passen
ook als je denkt dat je op topsnelheid zit. Veel surfers knijpen de boel dan teveel af door
maximaal te gaan hangen, in een goed opgebouwde run hang je zelden vol aan het
tuig.
Tip 3: Blijf nog even rustig doorglijden nadat de druk uit het zeil weg is. Als je de run vaart
en je voelt na enige seconden de druk uit je zeil vallen dan betekent dat dat je op dat
moment sneller dan de wind vaart, niet dat de wind op is! Probeer dan juist nog even
door te varen, liefst voorzichtig iets oploeven of dezelfde hoek aanhouden ten opzichte
van de wind om de druk vast te houden die je nog over heb. De twee tot drie seconden
aan het eind van de run waar je gewoon de vlaag uitvaart heb je altijd een hoger
gemiddelde dan in de acceleratiefase ervoor waar de druk in het zeil erg groot is.
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Vakantieverslag

Variety is the spice of life. And we all know that windsurfing is fascinating and full of variety. Variety
of movements, material, conditions and of course locations. Since I joined AW in September I mainly
windsurfed at Nieuwe Meer. Like every AW member, I started building up a special connection to this
location. But there is always some space to discover new windsurfing spots around the world. If you like
to have a board under your feet and a boom in your hand, the chance is high that you also tend to like
traveling. That’s why I wanna tell you about the spot that was a little faster to discover my windsurfing
heart - the Óbidos lagoon in Portugal. At that beautiful spot I spent my first windsurfing hours and I must
say it is a very beginner-friendly place.

Location
Lagoa de Óbidos is the largest natural seawater lagoon in Portugal. Located around 100 km north of
Lisbon and 2.200 km from Amsterdam, the spot is “easily” reached by plane or car. There is a free parking
place just in front of the one and only windsurf & sailing school (Escola de Vela da Lagoa) of the lagoon.
The school
The windsurfing and sailing school is constructed from
wood and is graced with a wonderful view over the lagoon.
By wonderful, I really mean wonderful. No houses, streets
or or other constructions. No beach packed with people
sunbathing. Just sand, water, trees, some small boats and
people doing watersports. In the morning some locals
dig clams and you might also meet some people fishing.
Otherwise this place is only filled by people that wanna
windsurf, kitesurf, sup, paddle or sail with lasers, optimists
and hobie cats. So there are many options to make your
friends or family happy.
If you stay until the end of the day you will be rewarded by
an almost complete view of the sunset. That all together
makes this spot really special. And the school team is very welcoming and english communication is not

The windsurfin
g school from
the inside
- I dressed thos
e people ;-)
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a problem. The school also has a bar and restaurant. My favorite
food was amazing local clams (seafood) and brownies. Prices for
the food are very reasonable. A shop, storage and a repair room is
also there. The cool thing about the storage is that sails are stored
assembled and vertically. No need for rigging the sail every day.
Conditions
While I was there the conditions were perfect. The wind was
relatively steady and around 16 knots the whole week. I was there
at the beginning of August and temperatures were around 26 - 30
degrees. No need for a wetsuit. It was warm and I was actually
happy that I was falling in the water quite often. That made me
cool down a bit.
Windsurfing shoes are recommended unless your feet are
equipped with a natural layer of protection. Rumours say that,
razor sharp clams and other sea animals might attack your feet.
At least I had two days to become familiar with the super friendly
Naish Kailua 230 L board before I walked in the water, cut my foot
and was send to the hospital to get four stitches. That set a short
time ending to the windsurfing, but on the other hand I suddenly had lots of time to eat fresh figs and
learn some basic portuguese.
Accommodation
There is a camping ground some 2 kilometers next to the lagoon. The high season price is 15 € per night
including a standard tent and 1 person. The camping has good facilities. If you are lucky to have a van,
some hundred metres next to the windsurfing school there is another parking, where it is possible to park
the van overnight. Not entirely legal, but apparently also not completely wrong to do so. There are of
course also other types of accommodation in Foz do Arelho or Óbidos.
The surroundings
Óbidos is anyways worthwhile visiting since it is a very picturesque historical city where the cobbled
streets, traditional painted houses and the solid city walls are mainly maintained. Also the fine sand beach
of Foz do Arelho can give a nice break from windsurfing. And there are for sure many other things to do in
the region.
Aloha
I really enjoyed the calmness of the Lagoa de Óbidos, the atmosphere and music from the school, the
safety of that spot, the warm temperatures and the strong and steady wind. There is little more to
demand. The only thing that place will not give you is big waves. But that should not be a problem. For
more experienced windsurfers the big wide ocean is just around the corner. For the rest I will let the
pictures speak.
Kristina
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De AW BUS

Misschien heb jij hem al zien staan: de AW bus! Deze bus is al meerdere
keren ingezet om surferspullen en surfers zelf te vervoeren. Maar hoe
komen we er eigenlijk aan?
In het begin van 2015 kwam Han
naar me toe met de vraag of ik
iets zag in een oude stadsbus
om voor de club te laten rijden
en onderhouden. Ik heb
eerst wat foto’s gezien en
dat zag er veelbelovend uit.
De inrichting was helemaal
aangepast met banken en er
waren nog meer dingen die
aangepast waren. Ik heb een
afspraak met Han gemaakt om te
gaan kijken en hem mee te nemen
naar mijn werk (Volvo trucks) om hem eerst
nader te inspecteren om te kijken of er hoge kosten
uit zouden rollen.

Intussen had ik van een collega
diverse rollen stickervellen en
wrapfolie gekregen.
In de tijd hierna heb ik de bus
een ander kleurtje gegeven,
de gele delen heb ik een
groene kleur gegeven en
ik heb de tekst Amsterdam
Windsurfing op de bovenrand
gemaakt.
Om de bus functioneel te maken
heb ik een bank die achterin stond
verplaatst naar voren en achterin
opbergplaats gemaakt voor 10 planken
en bijbehorend materiaal. Van oude bedden uit
vrachtwagens heb ik de netten gehaald met
oprolmechaniek gehaald om als vangnet te dienen
bij een eventuele noodremming.

Een paar weken later hebben we hem opgehaald
ergens op de Osdorperweg en naar Aalsmeer
gereden. Het viel me meteen op dat hij niet erg veel Om de bus functioneel te maken heb ik
een bank die achterin stond verplaatst
vermogen had en ergens bij Badhoevedorp begon
hij echt in te houden. Met een snelheid van 30
naar voren en achterin opbergplaats
kilometer per uur ging ik verder richting Aalsmeer. gemaakt voor 10 planken en bijbehorend
Gelukkig kwam ik niet stil te staan. En gelukkig
materiaal.
bleek dit een klein probleem in de brandstof
De eerste keer dat de bus ingezet werd was het
aanzuigbuis te zijn. Even schoonmaken en hij reed
AWeekend 2015 naar Oosterzee. Dat was een
weer als de brandweer!
groot succes en iedereen die mee was kon de bus
bewonderen. Ik heb vele lovende woorden van
Ik heb de bus gecontroleerd voor de APK en ook
de aanwezige mensen gehad (meerdere mensen
de verdere gebreken bekeken. Toen bleek dat
hadden een negatief beeld erbij maar nog niemand
hij alleen een paar lampjes defect had en verder
had hem gezien).
helemaal niets voor de APK!
De volgende dag heb ik hem APK afgemeld.
De avonden daarna heb ik samen met een
collega allerlei extra’s die in de bus zaten
gecontroleerd en aan de praat gekregen
zoals een rolstoellift, een extra verwarming
voor als de bus stilstaat met de motor uit,
het 220volt systeem, de koelkast , het
laadsysteem voor 220 volt / de bus accu’s en
het waterkraantje met wasbak.
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Tijdens de algemene ledenvergadering is er veel
gesproken over de bus met als uitkomst dat ik
de bus adopteer en de club mij inhuurt als er een
evenement is.
De eerste keer van 2016 was de 2e trailerdag naar
Almere. Het was een dag met veel wind en de bus
kwam perfect van pas omdat er later op de dag
ook af en toe ook buien waren en je dan lekker
droog kon zitten met uitzicht op het water.
De 3e trailerdag was een clinic met Jordi Vonk op
de Westeinder in Aalsmeer. Het was een mooie
zomerdag met redelijk veel wind. Kortom een
topdag!
De 4e trailerdag was ook een clinic, nu met
Arrianne Aukes, ook naar de Westeinder. Ook dit
was een mooie zomerdag met voldoende wind. Dus
ook een topdag!
De laatste keer in dit jaar is de bus weer meegegaan
naar het AWeekend in Oosterzee. Ook dit was weer
een succes.
Intussen ben ik van werkgever veranderd van Volvo
naar Mercedes-Benz en heb tijdens mijn sollicitatie
aangegeven dat wanneer ik bij hem zou komen
werken ik dan wel 12 meter parkeergelegenheid
van hem moest hebben. Hij
vond het wel een raar idee dat
iemand zijn eigen stadsbus
heeft, maar het was verder
geen enkel probleem.
Mijn werk is naast het terrein
van Connexxion op SchipholNoord en heb ook meerdere
buschauffeurs / liefhebbers over
de vloer gehad om te kijken
naar de bus. En ook onderweg
en op locatie heeft de bus altijd
veel bekijks.

maar ik moet wel mensen hebben die met me
meewillen. Ik kan natuurlijk niet voor een paar
man gaan rijden en daarom heb ik een limiet van 6
personen ingesteld om dit rendabel te krijgen. Dus
als iemand meewil…

Hij vond het wel een raar idee dat
iemand zijn eigen stadsbus heeft, maar
het was verder geen enkel probleem.
Voorwaarde is dat ik 1 dag van te voren weet of
we gaan rijden in verband met wegenbelasting en
organiseren/opladen van de accu’s.
Ik hoop dat we een weer een topseizoen krijgen
met veel uitstapjes en goed weer!

Michael Distelbrink

Ik hoop het volgende seizoen
weer vele reisjes te kunnen
maken met de bus. Ik zou het
leuk vinden om ook de Holland
Windsufing Tour te bezoeken
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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.
Aangezien de redactie in dit koude, natte seizoen niemand bereid kon
vinden om hun ‘gear’ te showen, ging redactielid Erik Noordhuis maar warm
en droog binnen poseren met z’n vinnencollectie. Zijn credo ‘less is more’
gaat hier totaal niet op. De collectie is zelfs dusdanig groot dat niet eens alle
vinnen op de foto staan. Is hier sprake van een heuse ‘vinnen fetish’?
Erik: “We kunnen wel stellen dat dit enigszins uit de hand gelopen is ja. Het
lijkt wel alsof ze zichzelf vermenigvuldigen. Ik kom er op de een of andere
manier dan ook nooit van af. Nu zou je denken dat wat keuzevrijheid ook
wel fijn is, maar eigenlijk gebruik ik er denk maar 3…”
De lengte van de vinnen varieert van 23,5 t/m 42 cm. en bevat 3 wiervinnen
(voor elk board één). Allemaal powerbox en variërend van race tot freestyle.
Meest bijzondere exemplaar is die gele vin van Maui Fin Company. Erik:
“Je zou denken dat de top is afgebroken/gezaagd maar deze is echt zo
ontworpen. Volgens de theorie zou dat meer power moeten geven bij
een relatief korte lengte. De vin is trouwens opgedoken door duikers in de
Nieuwe Meer en heeft lange tijd rondgeslingerd op de club. Ik zoek nog
steeds de rechtmatige eigenaar. Dan zou mijn vinnencollectie ook weer
eens wat afnemen!”
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CWO2 verslag

Beste lezers van de Mastvoet,
Zaterdag 8 oktober had ik zowaar mijn CWO2 diploma in handen! Ik was enigszins
verbaasd en natuurlijk superblij. Na dit seizoen heel veel trainingen met en zonder wind
te hebben gevolgd, op woensdagen en zaterdagen, had ik gaandeweg dus toch iets
geleerd. Ik kijk altijd uit naar de trainingen, ik vind ze leuk. Waarom? Dat komt voor mij
door een aantal dingen: De sfeer, de mensen, Sil, het buiten zijn en natuurlijk de trainers
zelf. Alle trainers van AW zijn gemotiveerd, competent en hebben hun eigen manier van
les geven, hun eigen stijl. Dat maakt de trainingen en lessen van AW goed, gevarieerd
en interessant, vind ik. Het is nooit hetzelfde, altijd uitgedaagd en daardoor blijft het
spannend en stimulerend.
Eerlijk gezegd, in het midden van het seizoen, had ik het gevoel dat ik niet meer vooruit
kwam, letterlijk. Het voelde alsof ik niet beter werd… en toen zag ik de nieuwe CWO1
cursisten bezig met hun eerste les. Ik zag hoe ze vanaf de steiger moesten zwemmen
om verderop met veel moeite op hun plank te klimmen en vervolgens met wiebelende
benen het ophaalkoord te pakken om dat loodzware zeil uit het water te hijsen en
meteen weer in het water te donderen, telkens weer! Toen realiseerde ik me, wacht even,
zo begon ik ook! Vorige jaar! Heb ik toch veel geleerd sinds die tijd, dankzij al die lessen.
Goed leren surfen is niet makkelijk, je moet heel veel blijven oefenen, en ik ben er nog
lang niet. Met mijn nieuwe, lichtere plank (nog bedankt voor de goeie tip, trainers!)
ga ik het komende seizoen in. Kortom, een nieuwe uitdaging, die plank. Hoe dan ook,
windsurfen blijft ontzetten leuk. Wanneer beginnen de training ook al weer? Ik kan niet
wachten!
Cathy Levesque
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Z

it ik na een drukke dag uitgezakt op de bank
naar het Journaal te kijken en dringt amper
tot me door wat er gezegd wordt, hoor ik ineens
de voice-over de woorden: ‘De Nieuwe Meer’,
uitspreken. Ik veer op en ga er eens voor zitten. Wat
blijkt; het Nederlandse oppervlaktewater kan 50
procent van onze vraag naar koelwater leveren en
12 procent van de warmtevraag. Godsamme! Waar
ik een paar jaar geleden sceptisch over schreef,
namelijk de koudeopslag in De Nieuwe Meer om
vooral de computerruimtes van de Zuidas mee te
koelen, is samen met andere locaties in het land,
uitgegroeid tot een realistisch project, dat als
een rode loper door heel Nederland zal worden
uitgerold. Die warmteopslag is erbij gefietst,
want dat blijkt ook te kunnen. Zelfs goed voor
het ecosysteem. Zal ik niet uitleggen, want snap
het zelf maar half, maar het kan en het is zeer
verantwoord. En ons surfplasje zit in dat complot!
Dat wij daar met onze neus bovenop zitten, nee
sterker nog, met ons hele lijf en plank, geeft mij wel
een goed gevoel. We surfen dus op een soort van
witte steenkool. Voor de nieuwsgierige lezertjes;
energie dat wordt opgeleverd door water.

E

n dat niet alleen, want de vereniging zelf is
ook lekker groen bezig. Zo is op de site van
de gemeente over onze vereniging te lezen: “Wij
zijn bezig onze club zo duurzaam mogelijk te
maken. Van isolatie, zonneboiler, zonnecellen
en bewegingssensoren tot het verbouwen van
gewassen op eigen grond en het recyclen van
afval.”

A

ls argeloze surfer realiseer ik me dat totaal niet.
Ik fiets naar de club, pak m’n plank, tuig ‘m
op en ga varen. Geen infobord of vlag met daarop
bullitpoints met deze groene verworvenheden.
Dat zou toch anders kunnen. Het is toch geweldig
te weten dat van afgedankte zeilen, tassen
worden gemaakt en dat ouwe masten onder
kunstenaarshanden in een museum kunnen
belanden! Eigenlijk is al die duurzaamheid bij
ons helemaal niet zo gek als ik me realiseer dat
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ons bestaansrecht op lucht, ik bedoel op wind is
gefundeerd.

E

n nu ik het hier toch over wind heb, laten we hier
niet een mogelijkheid liggen om als windsurfer
zelf ook energie op te wekken? Zou daar op de TU
Delft of bij TNO niet eens over nagedacht kunnen
worden? Bijvoorbeeld over de mogelijkheid een
klein schoepenrad onder de plank te monteren
en die te verbinden met een standaardunit met
oplaadbare batterij. En dat, als die is opgeladen, er
een signaal te horen is of zo. Ik zie het wel voor me.

Z

ou toch op alles wat zeilt in verschillende
groottes kunnen worden uitgevoerd. En er
zijn nog wel meer mogelijkheden denk ik. Wat te
denken van al die duizenden hardlopers iedere dag.
Bij elk contact met de bodem vangt elke voet van
een loper keer op keer een klap op van 2 á 3 x het
lichaamsgewicht van de loper. Kan die klap niet
verwerkt worden in energie door een ingenieus
opslagsysteem in de zolen in te bouwen? En dan
de fiets. Nederland kent de grootste dichtheid aan
fietsen ter wereld. Dat is een gemiddelde van 1,1
fiets per inwoner! En dat is goed voor ongeveer
15 miljard kilometers per jaar! Had je vroeger
een dynamo om te zorgen dat je licht op je fiets
had, zou je die nu misschien kunnen gebruiken
als opslagreservoir voor de door jezelf bij elkaar
getrapte elektriciteit?

A

fijn, toekomstmuziek! Intussen zal ik in de
zomer naar de club toe blijven fietsen, zal m’n
plank pakken, ‘m optuigen en gaan varen. Maar wel
vanaf nu met de wetenschap, dat als ik weer eens
een gijp totaal verkeerd uitvoer, het nóg minder
erg is om in het water te sodemieteren, want mijn
lichaamstemperatuur zorgt voor extra toegevoegde
warmte aan het water, dat uiteindelijk in kantoren
en huizen zijn stralende werking zal hebben. Sohée,
dat voelt goed!
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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de laagste prijzen,
Het allergrootste assortiment,
topmerken!
complete tuigages + sets, alle
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