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C O n TA C T

Wie doet wat?
B E STU U r AM STE r DAM W I n D S U r F I n G

CO r rE S P O n D E n T I E

bestuur@amsterdamwindsurfing.nl

P.Z.V. Amsterdam Windsurﬁng
Postbus 75565

Voorzitter VACANT voorzitter@amsterdamwindsurfing.nl

1070 AN Amsterdam

Secretaris Willemien Schenkeveld secretaris@amsterdamwindsurfing.nl
Penningmeester Jiska van Duijnhoven jiska@gmx.co.uk

ADrES

Alg. bestuurslid Rein Hazewinkel

Riekerweg 40

Alg. bestuurslid Bob Scholten (TC)

1066 BT Amsterdam

Alg. bestuurslid Jan de Lange

Tel: 020-6174008

COM M I S S I E S AM STE r DAM W I n D S U r F I n G

Postbanknummer: 19 12 262

Trainingen/cursussen • Bob Scholten (vz) | bobscholten@hotmail.com (06-16619138)

KNWV registratienummer: 536 a

Website Timon Hagen (vz) & Ruud Laan | webcommissie@amsterdamwindsurfing.nl
Mastvoet Davy van der Elsken, Frederike Ritzema, Elke Krausmann & Lisa Snip
mastvoet@amsterdamwindsurfing.nl
Kantine Sylvion Ponit | etenbijsil@amsterdamwindsurfing.nl

O P Z E G G I n G L I D M A AT S C H A P

Surfstallingen Peter Veldman | peterveldman@hotmail.com

Een lidmaatschap is voor 1 kalenderjaar en loopt automatisch door zonder opzegging.

Ledenadministratie Koos van Leeuwen | ledenadministratie@amsterdamwindsurfing.nl

Opzegging voor het komende jaar dient vóór 30 november schriftelijk te geschieden.

Wedstrijden VACANT

Dit kan per brief of per e-mail aan ledenadministratie@amsterdamwindsurfing.nl

AWeekendcommissie Joyce Stouten & Erik Noordhuis
Feestcommissie VACANT

Vraag altijd om een bevestiging van de opzegging, dit om misverstanden te voorkomen.

pr@amsterdamwindsurfing.nl
Jeugdcommissie Jiska van Duijnhoven, Christopher Reichling, Willemien Schenkeveld & Bob
Scholten | secretaris@amsterdamwindsurfing.nl
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Pr commissie Marijke den Heijer en Arjan Nijman

AW agenda 2009

W.t.t.k.

Blauwalg

• Start vijfwekencursussen 18-12 juni

Mijn naam is Rein Hazewinkel en ik heb

Hoewel de echte zomer nog ver weg is, is hij

lijkheid, diarree tot koorts. Je gaat d’r dus niet

• Koppelrace zaterdag 20 juni

Sjaak Besseling opgevolgd als algemeen be-

als de volgende Mastvoet verschijnt, alweer

dood aan. Wel moeten vooral kleine wezens

• Trailerdag 1 zondag 21 juni

stuurslid. Sinds een jaar of drie surf ik met

bijna voorbij. Daarom nu alvast enige mede-

(kinderen, honden) die makkelijk water inslik-

• Reserve trailerdag zondag 28 juni

veel plezier bij AW, in het dagelijks leven

delingen over het onaangename gevaar dat ie-

ken, oppassen.

• Einde vijfwekencursussen 6-10 juli

maak ik opdrachtﬁlms en documentaires

dere zomer AW bedreigt: de BLAUWALG.

• Start weekcursussen 13/17-juli

(voor een idee zie www.vuursteen.com). Ik

• Trailerdag 2 zondag 19 juli

ben getrouwd met Ela en we hebben twee

Blauwalgen zijn een soort algen of wieren, die

Nieuwe Meer blauwalgalarm wordt geslagen,

• Reserve trailerdag zondag 26 juli

dochters. Nu die wat groter worden, krijg ik

later in de zomer opeens enorm kunnen gaan

gaan de cursussen en de trainingen gewoon

• Trailerdag 3 zondag 16 augustus

wat meer tijd en toen las ik in de Mastvoet

groeien. De optimale groeiomstandigheden

door. Het risico is immers maar beperkt, hele-

• Reserve trailerdag

dat AW bestuursleden zocht. Ik heb het ge-

zijn een temperatuur tussen de 20°C en 30°C,

maal omdat wij geen zwemmers maar surfers

troffen met de andere bestuursleden en ik

weinig wind en weinig stroming. Helaas is de

zijn. MAAR: minderjarigen mogen alleen mee-

• eind weekcursussen 24/30-aug

vind het erg leuk. Inmiddels heb ik enkele

Nieuwe Meer ’s zomers precies zo’n plek. En

doen met toestemming van hun ouders.

• Clubkampioenschappen

vergaderingen bijgewoond met als taken, de

er is wel anti-blauwalgbeluchting (die bellen-

zaterdag 5 september

‘Wat Ter Tafel Komt achtige zaken’. Nu ben

baan in het midden van het meer), maar die

Hoe weet je dat er blauwalg alarm is? Dat

ik bijvoorbeeld een kano voor weinig geld

werkt niet afdoende. Afgelopen jaar hebben

moet je bij verdachte weersomstandigheden

aan het zoeken die bedoeld is voor algemeen

we bijvoorbeeld ﬂink kunnen ‘genieten’ van

zelf even checken op de site. De TC houdt het

gebruik maar vooral ook om onderkoelde

blauwalg, omdat de beluchting te laat werd

goed bij en zet een melding direct op de site.

of afgedreven surfers op te halen. Voor de

aangezet en bovendien de ﬁlters dicht bleken

Als het lukt, sturen we ook een rondzendmail,

doelstellingen voor de komende tijd en om

te zitten met populierenpluis.

maar dat kunnen we om praktische redenen

• Laatste gewone zaterdagtraining
zaterdag 26 september
• AWeekend vrijdag 25- zondag 27
september
• Laatste woensdag-surftraining
woensdag 30 september
• Eerste oktober-zaterdagtraining
De mastvoet nr.1
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zaterdag 3 oktober
• Eerste woensdag-conditietraining
woensdag 7 oktober

te weten wat jullie graag ‘ter tafel’ zouden
zien komen, is wellicht een (web)enquete

Als het mis gaat, geeft de provincie een

een idee. Ik ben benieuwd en ik hoop mooie

blauwalg-alarm af. Het heet een ‘zwemver-

dingen te kunnen doen voor AW.

bod’, maar eigenlijk is het alleen een dringend

Tot op het water of op de club.

advies om niet te gaan zwemmen. De blauw-

• Laatste oktober zaterdagtraining
zaterdag 31 oktober

niet toezeggen. Vandaar de hoofdregel: zelf

algen kunnen nl. giftige stoffen afscheiden
rein

waarvan mensen ziek worden. De klachten
variëren van hoofdpijn, huidirritatie, misse-

checken.
En nou maar hopen dat er niks gebeurt.
namens het bestuur, Willemien
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zondag 23 augustus

Op AW geldt het volgende: als er ergens in de
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AW ALV 2009

De grote schoonmaak
18 april mochten de handen weer uit de
mouwen worden gestoken! Voor mij de eerste keer dat ik geen excuus had, dus hup op
de ﬁets richting AW. Ik zag veel leden met
gele handschoenen aan voor me, rond lopend met sop emmers, borstels en dweiltjes. Ik begon me af te vragen of ik beter
een oude broek aan had kunnen doen, of
toch die laarzen uit het berghok had moeten
halen.
Op AW aangekomen bleek mijn verwachting
alweer worden tegengesproken. Een gedeelte van de mensen genoot van de zon en
een bakkie kofﬁe. Oh ja, de surf mentaliteit,
waar het woord “relax” toch een groot aandeel in heeft. Diegenen die al bezig waren
werden goed geobserveerd en na een kwartier was het toch echt tijd voor actie.
Mijn ploegje begon met het verwijderen van
het onkruid uit het volleybalveld. Lekker
voor de (wat de dag erna bleek) rug. Verbazingwekkend om te merken hoeveel wortel
een paar sprietjes gras nodig hebben! Ook
waren er mensen bezig met het spinraggen
verwijderen, ramen lappen, onderhoud van
de tuin en het afspuiten van de steiger. Bin-
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buiten dus goed voor de kleur, minder goed
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nen was men druk bezig met de voorbereidingen van de lunch.
Ja de lunch! Dat was toch een mooie beloning voor het schoonmaak werk! Na dit
smakelijke gebeuren werd ik weer op een
foute verwachting gewezen, namelijk de
tijdsduur. Er waren heel wat mensen bij gekomen sinds 11.00 en nieuwe plannen voor
na de lunch bedacht. En ik maar denken dat
je met 3 uur sopwerk wel klaar bent! Nee,
de ploeg ging verder met het afkrabben van
verf, het verven van planken, het onkruid
wieden tussen tegels en het opruimen van
hokken! Weer iets van die surfmentaliteit!?
weer op de ﬁets sprong naar mijn volgende
plan, kwamen er nog mensen aan en werd
er volgens mij nog aardig door gewerkt, en
natuurlijk ge “relax” ed!
Lisa
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Geef niet op! Én neem de tijd! Want toen ik

Het surfen en CWO’s
Iedereen heeft vast wel eens van het CWO gehoord. Immers heeft haast ieder AW-lid in elk geval
een CWOI-diploma. Maar waarom zou je CWO-diploma’s willen halen? Wat zijn nou de voordelen
van het hebben van zo’n papiertje?
1.Het wordt makkelijker je eigen niveau in te schatten en dat van de vereniging waarbij je
surft. niet alle verenigingen hebben een vergunning om CWO’s uit te reiken. Om dit te mogen
doen moeten ze een bepaalde kwaliteit leveren.
2.Bij het huren van materiaal is het inmiddels vaak noodzakelijk om in het bezit van een CWOdiploma te zijn.
3.Het is makkelijker bij verschillende instituten lessen te volgen omdat er algemene eisen
gesteld worden. Daardoor sluiten de verschillende programma’s beter bij elkaar aan.
4.Het zorgt voor meer veiligheid omdat instructeurs verplicht worden aan objectieve eisen te
voldoen (doorgaans tenminste CWOIII diploma). En voor de instructeur zelf is het op basis van
de vastgestelde eisen makkelijker in te schatten wat hij/zij van de cursisten kan verwachten.
Ik ben één van diegenen die het prettig vindt voor zichzelf duidelijk te weten op welk niveau je
minstens zit. Inmiddels heb ik met bloed, zweet en tranen drie CWO’s gehaald, sinds ik begonnen
ben met windsurfen. Maar hoe is een voormalig hockeykeeper erbij gekomen om het hockeyen
op te geven om te windsurfen?
hij vervolgens regelmatig door de buschauffeur de bus uit gezet. Als dat gebeurde wachtte hij tot
de volgende bus in de hoop op meer geluk.

slaafd. In de zomervakantie had ik binnen een paar uur op het IJsselmeer leren overstag gaan
en gijpen tijdens een jeugd opstapdag. Ik raakte bevriend met de instructeur die lesgaf en van

Na de zomervakantie kon ik het windsurfen maar niet uit mijn hoofd zetten en ik was vastbe-

mijn leeftijd bleek te zijn. Hij was een rasechte windsurfaddict, maar inmiddels wel zo kieskeurig

sloten om het goed te leren! Bovendien werd mijn hockeyclub nu toch echt overgenomen door

geworden dat meneertje alleen nog het water op ging met windkracht 5 of meer en masthoge

Vespa-Ugg’s-Typetjes, waardoor ik deﬁnitief besloot te stoppen met hockey en surﬂessen te

golven. Omdat hij net als ik 16 was en dus nog geen auto kon rijden, sprong hij nog al eens met

zoeken. Die herfstvakantie gaf ik me op voor een week windsurfen in Friesland, bij de zeilschool

zijn complete set op de bus als het weer aan zijn eisen voldeed. Niet zo verbazingwekkend werd

De Morra. Omdat ik al overstag ging, kon gijpen en een twijfelachtige beachstart kon maken,
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De eerste keer windsurfen was het meteen raak. Er was geen ontkomen meer aan: ik was ver-

dacht ik makkelijk zowel het CWOI als CWOII

begon de wind een paar knopen af te nemen en de laatste dag was de wind zelfs tot kracht 1-2

te kunnen halen… Dit viel zwaar tegen: bij

afgenomen. Al met al was het een geweldige week waarin ik ongelofelijk veel heb geleerd! Ook

CWOII bleek er heel wat meer te komen kij-

hebben we de hele week dubbel gelegen om onze instructrice. Ze liep bijvoorbeeld vaak luid

ken dan alleen overstag en gijpen. Bovendien

kwakend met zwaarden onder haar armen rond en voerde dan een ongeëvenaarde imitatie op

betekende het willen halen van je CWOII dat je

van een pissige pinguïn.

afscheid moest nemen van de “smartie”, een

Op een gegeven moment viel haar oog op de base-plate, die op de surfboot bevestigd was om

plank die deze bijnaam had gekregen vanwege

uitleg te geven en vooral het trapeze-varen te oefenen voordat de arme cursistjes het water op

zijn knalblauwe kleur, ronde vorm en het merk

gestuurd werden, opweg naar hun allereerste katapult. Maar in plaats daarvan begon die gekke

smartboard. Op dit hemelse logge ding kon je

Puck als een bezetene op haar hoofd rondjes te draaien op de base-plate om daarna enigszins

gerust op de zijkant een dansje doen, zonder

wankelend en met een kop als een boei de voetsturing uit te leggen. Haar mooiste actie was

in het water te vallen. Heel wat anders was

nog wel die van de laatste dag. Puck was haar belofte een om frontloop voor te doen nog niet

de matrix, een stuk smaller board waarmee je

nagekomen, en aangezien het niet meer waaide, besloot Puck het dan maar zonder wind te doen!

moest varen om je CWOII te halen. Daarnaast

In alle ernst deed ze stap voor stap voor hoe je een frontloop inzet en het gebrek aan wind kon

had ik vooral met trapeze varen heel veel

haar ook niet verhinderen de laatste stap van de frontloop te demonstreren. Dit kwam neer op

moeite en heb dan ook veel katapults moe-

met een bloedserieus gezicht halsoverkop over de neus van de plank met zeil en al, het water in

ten ondergaan, voordat ik het eindelijk onder de knie had. Helaas had ik ook een hardnekkige

te springen!

“Franse-toilet-houding” (een surfhouding alsof je boven het toilet hangt) waar ik vanaf moest,
wilde ik op CWOII-niveau komen. Ondanks alle frustraties kon ik gelukkig aan het eind van de

Ondanks alle moeite, ruzie met het materiaal en mijn grootste obstakel: de voetsturing, is het me

week tevreden naar huis met mijn twee felbegeerde papiertjes.

uiteindelijk gelukt om ook mijn CWOIII te halen. Ik was dolgelukkig, want nu mocht ik van mezelf

Na de lange winter werd de volgende zomervakantie het rupsje-nooit-genoeg rusteloos en

Het pittig is materiaal en ik ben weer terug bij af: het leren staan op de plank. Het is even wennen

besloot weer op kamp te gaan, in de hoop het CWOIII te kunnen halen. De hele week stond er

met mijn 96 liter, maar zodra ik genoeg wind vang weet ik weer waarom dit mijn verslaving is!

windkracht 4-5 en soms zelfs kracht 6. Gunstig natuurlijk in verband met het leren waterstarten, maar helaas waren er zoveel inschrijvingen voor het windsurfen binnengekomen, dat er

Benieuwd naar jouw eigen niveau? Check het hier!

maar één zeil per persoon was. En aangezien ik bij de wat meer “gevorderden” hoorde, zat ik

nB: de voorbeelden van CWOII, III en IV gelden voor de discipline race. Voor freestyle en

met een te groot zeil opgescheept. Het grootste deel van de tijd was ik overpowered en zag het

wave-surfers gelden dezelfde eisen, maar vanaf CWOII horen bij deze disciplines ook steeds

niet meer zitten. Maar langzamerhand leerde ik er beter mee omgaan. Na ruim een halve week

moeilijker wordende trucs en jumps.
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een eigen setje aanchaffen! Inmiddels staat mijn grote trots uit te druipen in de stalling van AW.

4.2 Diploma Windsurfen I

4.2.1 Eisen praktijk
1. Op- en aftuigen
2. Veiligheid
3. Dragen van surfplank en tuig
4. Komen tot vaarhouding
5. Houding
6. Zeilstanden
7. Zeilsturing
8. Koersen
9. Overstag gaan
10. Gijpen
11. Opkruisen
4.2.2 Eisen theorie
1. Schiemanswerk
2. Surftermen

3. Onderdelen
4. Veiligheidseisen
5. Reglementen
6. Krachten op de surfplank en hun
gevolgen
7. Materiaal

Het diploma Race II is het eerste diploma
in de afsplitsing voor het wedstrijdvaren.
De Racelijn zet zich verder voort richting
de Formula, de raceboard en de Olympische klasse. De onderstaande punten
kan de cursist uitvoeren onder gemiddelde omstandigheden (0 tot 4 Bft.) zonder begeleiding.
Materiaal: Een plank met zwaard en voldoende drijfvermogen om het zeil zonder problemen op te trekken met behulp
van het optrekkoord. Een zeil dat voor
de cursist gemakkelijk hanteerbaar is en
dat voldoende druk levert om trapeze te
varen.
4.3.1 Eisen praktijk
1. Op- en aftuigen
2. Veiligheid
3. Zeilstanden
4. Zeilsturing
5. Koersen
6. Overstag
7. Gijp
8. Opkruisen
9. Trapeze varen
10. Beachstart
11. Toepassen van reglementen
12. Wedstrijdvaren
13. Zwaardgebruik
14. Bovenwinds punt

15. Benedenwinds punt
4.3.2 Eisen theorie
1. Schiemanswerk
2. Surftermen
3. Onderdelen
4. Veiligheidseisen
5. Reglementen
6. Krachten op de surfplank en hun
gevolgen
7. Materiaal
8. Gedragsregels
9. Onderhoud
10. Wedstrijdvaren
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Het diploma Windsurfen I is het basisdiploma.
Als de cursist aan al deze eisen heeft
voldaan, dan zal hij/zij veilig onder begeleiding kunnen surfen in rustige omstandigheden op binnenwater. De onderstaande punten kan de cursist uitvoeren
onder rustige omstandigheden (0 tot 3
Bft.) en onder enige begeleiding.
Materiaal: Een plank waarop de cursist
kan staan, zonder dat zijn voeten nat
worden. Een zeil dat voor de cursist gemakkelijk hanteerbaar is.

4.3 Diploma race II
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Einddoel III: techniek vooral gericht op
het snel kunnen bereiken van bovenwindse- en benedenwindse punten en
snelheid in het algemeen. De volgende
technieken onder normale omstandigheden (regelmatige wind t/m kracht 5 Bft.,
niet op drukke vaarroutes) beheersen.
Materiaal: Een raceboard of hybride
board met zwaard of een formulaboard
zonder zwaard. Het zeil dient voldoende
groot te zijn om op alle koersen te kunnen planeren bij windkracht 4 Bft. of
meer. Bij minder wind moet het
zeil voldoende groot zijn om op aan de
windse koersen gemakkelijk de derdevoet techniek uit te voeren.
4.4.1 Eisen praktijk
1. Op- en aftuigen
2. Veiligheid
3. Dragen van surfplank en tuig
4. Trimmen
5. Houding
6. Zeilstanden
7. Zeilsturing
8. Koersen
9. Overstag
10. Gijp
11. Opkruisen
12. Trapeze varen
13. Beachstart

14. Toepassen van reglementen
15. Wedstrijdvaren
16. Zwaardgebruik
17. Bovenwinds punt
18. Benedenwinds punt
19. Planeren
20. Voetsturing
21. Waterstart
22. Pompen
4.4.2 Eisen theorie
1. Schiemanswerk
2. Surftermen
3. Onderdelen
4. Veiligheidseisen
5. Reglementen
6. Krachten op de surfplank en hun
gevolgen
7. Materiaal
8. Gedragsregels.
9. Weersinvloeden
10. Onderhoud
11. Wedstrijdsurfen
12. Vaarproblematiek andere schepen

Einddoel IV: Instructeurniveau. Het niveau hebben om vlot en doelmatig een
wedstrijdbaan te kunnen varen. Hierbij
moet te allen tijde rekening worden gehouden met windschiftingen en andere
surfers .De genoemde technieken onder normale omstandigheden (wind t/m
kracht 6 Bft.) beheersen.
Materiaal: Een raceboard of hybride
board met zwaard of een formulaboard
zonder zwaard. Het zeil dient voldoende
groot te zijn om op alle koersen te kunnen planeren bij windkracht 4 Bft. of
meer. Bij minder wind moet het zeil voldoende groot zijn om op aan de windse
koersen gemakkelijk de derdevoet techniek uit te voeren.
4.5.1 Eisen praktijk
1. Op- en aftuigen
2. Veiligheid
3. Dragen van surfplank en tuig
4. Trimmen
5. Houding
6. Zeilstanden
7. Zeilsturing
8. Koersen
9. Overstag
10. Gijp
11. Opkruisen
12. Trapeze varen

13. Beachstart
14. Toepassen van reglementen
15. Wedstrijdvaren
16. Zwaardgebruik
17. Bovenwinds punt
18. Benedenwinds punt
19. Planeren
20. Voetsturing
21. Waterstart
22. Pompen
23. Eisen CWO I t/m III uit kunnen voeren
24. Motorboot varen
4.5.2 Eisen theorie
1. Schiemanswerk
2. Surftermen.
3. Onderdelen
4. Veiligheidseisen
5. Reglementen
6. Krachten op de surfplank en hun
gevolgen
7. Materiaal
8. Gedragsregels.
9. Weersinvloeden
10. Onderhoud
11. Wedstrijdsurfen
12. Zeekennis
13. Vaarproblematiek andere schepen
Artikel en illustraties:
Marieke Buitendijk
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4.5 Diploma race IV

4.4 Diploma race III

Trainingen & Koppelrace
Na een winter waar dit jaar geen einde

je grote kans dat je aan het eind van het

Mededeling van Sil

aan leek te komen is het dan toch eindelijk

jaar een mooie prijs in ontvangst mag ne-

zover. Het surfseizoen is weer begonnen!

men. Dus zorg dat je zaterdag voor 14:00

Jammer voor de fanatieke wintertrainers

uur omgekleed en opgetuigd klaar staat

onder ons die weer een half jaartje moe-

voor de skippers meeting.

Vanaf 1 juni - bij goed surf weer, of
gewoon lekker zonnig weer - is Sil
ook zondags vanaf 12.00 uur op de
club.

tjes opdrukken en sit-ups, en natuurlijk de

Verder komen er ok dit jaar weer nieuwe

Rectiﬁcatie

vertrouwde pot voetbal. Maar gelukkig kan

trainers de TC versterken, meer hierover in

iedereen zich nu wel weer op het water

de volgende mastvoet!

In de vorige Mastvoet is er per abuis
een foutje in geslopen. Het betreft
nummer 1 op blz. 58 t/m 60.
Hier werd de suggestie gewekt dat
Jiska en Koos een liefdeskoppel zijn.
Dit is onjuist, Jiska en Koos hebben
een puur zakelijke relatie.
Excuses van de redactie.

ten wachten op de rondjes ING, circuit-

uitleven.
Groeten en tot op de training!
De eerste zaterdag van mei vond de seizoensopening plaats. Door de combinatie
van mooi weer en een goede promotie was
er een uitstekende opkomst. Er stond zelfs

De TC

een licht briesje waardoor er prima gesurft
kon worden. Ook deed bijna iedereen mee
met de interne competitie, waar traditiegetrouw dubbele punten konden worden
verdiend. De jacht op de punten is dus
de gezichten zijn er ook een hoop nieuwe
deelnemers die het de winnaars van vorig
jaar hopelijk zeer moeilijk gaan maken. Nog
even voor de duidelijkheid; iedereen mag
meedoen en elke keer dat je meedoet krijg
je punten. Doe je elke week mee, dan heb
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weer volop geopend. Naast de vertrouw-

Sportzeker biedt een nieuwe verzekering voor windsurfers
Tijdens het zoeken naar een nieuwe verze-

iets van 300 euro, dus daarmee red je het

En natuurlijk: wat kost het?

keringen stuitten we op Sportzeker, net op-

niet altijd op vakantie. Uitbreiden kan soms,

Prijzen beginnen vanaf 84,50 euro met Eu-

gericht door Mark Staal, voormalig oprich-

maar dan ben je in Nederland nog steeds

ropadekking en 92 euro voor een Wereld-

ter/eigenaar van Happysport. We zaten even

niet verzekerd. En de huidige materiaalver-

dekking. Dit is de prijs per jaar. Op onze site

met Mark om de tafel.

zekeringen zijn vaak ook niet toereikend:

staat een vergelijking met een aantal con-

sommigen bieden alleen Europa aan, hebben

currenten. Daarnaast heb je het gemak van

Wat is er nieuw aan?

seizoen waarin je mag varen, sluiten op zee

één verzekering in plaats van meerdere.

Voor het eerst is er één verzekering die een

varen uit, etc. Dus er zitten altijd wel haken

reis- en materiaalverzekering samenvoegt.

en ogen aan de verzekeringen. Daar baalde

Wat kan je doen voor AW?

Hierdoor hoef je niet verschillende verze-

ik van, dus heb maar besloten zelf een ver-

Vroeger had ik met Happysport al heel veel

keringen bij verschillende aanbieders af te

zekering op te gaan richten. De Europeesche

AW leden als vaste klanten, dus dat contact

sluiten en ben je veel voordeliger uit. Je

verzekeringen zorgt voor de gehele afhan-

is altijd prima geweest, voor Amsterdam

bent dus verzekerd op reis, zoals de leuke

deling van de verzekeringen, dus de klant

Windsurﬁng leden kan ik wel een leuke kor-

testreis naar Tenerife vorig jaar, waar enkele

is goed gedekt door een grote partij in de

ting geven: als je voor 1 juli boekt krijg je

AW leden bij waren. Dus als je huurt bij een

markt.

15 euro retour op je rekening. Dan ben je
dus het eerste jaar al vanaf slechts 75 euro

hoef je lokaal geen dure verzekering meer

Wat krijg ik dan concreet bij Sportzeker?

af te sluiten, normaal 25-35 euro per week

Een uitgebreide doorlopende reisverzeke-

alleen al. Maar ook als je bij AW, of waar

ring van de Europeesche verzekeringen, met

Hoe sluit ik het af?

dan ook je spullen beschadigt, of ze worden

de mogelijkheid aanvullend een doorlopen-

Ga naar www.sportzeker.nl, dan naar de

gestolen, dan ben je gedekt. Dagjes surfen,

de annuleringsverzekering af te sluiten. En

pagina”sluit af”, en vul bij de actiecode in

vakanties, alles is gedekt.

de Sportzeker clausule, die aangeeft dat je

“AW lid”.

verzekerd. Goedkoop toch?

spullen ook in Nederland verzekerd zijn. Het
Wat is er dan mis met de huidige verze-

basisbedrag is 2.500 euro per schadegeval,

keringen?

uit te breiden naar grotere bedragen. Als je

Bij de meeste reisverzekeringen zijn je spul-

je spullen zelf beschadigt, of ze worden ge-

len zwaar onderverzekerd, standaard maar

stolen, alles is verzekerd.

Frederike
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surfstation, zoals Club Mistral, Planet, etc.

Surfen op Zee
In de volgende mastvoet zullen we verslag

Tijdens deze workshop wordt uitgelegd hoe

doen van onze eerste ervaringen met het

je met de branding, stroming en andere as-

surfen op zee. Tot die tijd willen we aan jul-

pecten van de zee om moet gaan. Na een

lie de volgende tip doorgeven:

korte theorie ga je zelf de zee op. Als er tijd
overblijft en je hiervoor klaar bent wordt er

In Noordwijk aan Zee is er de mogelijkheid

ook al begonnen met het aanleren van de

onder begeleiding voor het eerst op zee te

eerste sprongetjes!

varen. Watersport Beach Break verzorgt een
workshop voor beginnende zee-windsur-

De workshop duurt 3 uur en het maximum

fers, onder de naam ‘van Zoet naar Zout’.

aantal deelnemers is 2 personen, dus volmoet de windrichting goed zijn, alles tussen

schikbaar, dus je kunt je zoet-water-setje

Zuid en Noord is goed, en tussen de 15 en

thuis laten. Voorwaarde is natuurlijk wel dat

25 knopen.

je de basis onder de knie hebt en de waterstart goed beheerst.

Meer informatie is te vinden op hun site:
www.beachbreak.nl.
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doende persoonlijk aandacht. Daarnaast
Beach Break heeft ook huur materiaal be-

Het AWeekend
Het AWeekend is het weekend dat niet mag

Hoe lang zitten jullie bij AW?

ontbreken op de jaarkalender. Een weekend

JS: ik heb vorig jaar augustus voor het eerst

vol feest, gezelligheid, zon en surfen ergens in

op de plank gestaan en een cursus bij AW ge-

Nederland. Jarenlang (acht jaar?) hebben Pa-

volgd. Ik ben toen lid geworden en een maand

trick en Josje de organisatie op zich genomen

later ben ik voor het eerst met het AWeekend

dus dit jaar vonden zij het welletjes geweest.

meegeweest.

twee nieuwe kanjers de organisatie van dit

EN: ik surfte al jarenlang elke zomer een paar

topweekend van hen overgenomen. Hoogste

weken. Vorig jaar vond ik het tijd voor wat an-

tijd dus om met de nieuwe organisatoren Joy-

ders en AW leek mij wel een gezellige bedoe-

ce Stouten en Erik Noordhuis kennis te maken!

ning. In juni ben ik lid geworden en heb ik ook

een stalling voor mijn spullen gehuurd. (Daar

zorg in Leiden als projectadviseur. Daar houd

waren mijn ouders ook erg blij mee!) Het

ik me bezig met allerlei projecten en verande-

AWeekend leek mij een goede gelegenheid om

ringen waar niemand op zit te wachten maar

nieuwe mensen te leren kennen en bovendien

die wel moeten gebeuren. Ik zal je de uitleg

eens op Brouwersdam te surfen.

besparen maar het is best leuk hoor.

Wat doen jullie in het dagelijks leven?

En de hobby’s naast het surfen?

JS: ik studeer cultureel erfgoed aan de Am-

JS: als ik er tijd voor heb, tekenen en schilde-

sterdamse hogeschool voor de kunsten. Daar

ren, creatief bezig zijn vind ik altijd erg leuk.

kun je meerdere kanten mee op zoals werken

Naast mijn studie ga ik soms zwemmen met

in musea, monumentenzorg, landschapbeheer

vriendinnen en doe ik graag mee aan de Ropa-

maar ook immateriële dingen zoals verhalen

run (www.roparun.nl) voor het goede doel.

en herinneringen.
EN: vooral veel tennis. Ik zit nog steeds bij
EN: ik heb bedrijfskunde gedaan aan de VU en

een

werk sinds een jaar of vier in de gezondheids-

af en toe skeeleren en de basisbeginselen

studententennisvereniging.

Daarnaast

voor gitaarspelen leren. Ik heb sinds kort een
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Het was even zoeken maar gelukkig hebben

een “mooi-weer-surfer” dus veel meer dan

EN: die windstilte kan ik mij nog wel herinne-

planeren, gijpen en wat jumpen hoeft voor mij

ren ja. Wagens volgeladen met boards en zei-

niet. Lekker cruisen is voldoende, maar een

len maar geen wind te voelen. Ik zal trouwens

beetje choppy water zoals in Hindelopen is

ook niet snel vergeten dat we onderweg wat

ook wel leuk op z’n tijd.

boards op de snelweg verloren… Die Fanatics
zijn dus echt vrijwel onverwoestbaar! Het vol-

raceﬁets gekocht en hoop dit jaar ergens een

Wat is jullie favoriete move?

leyballen op het strand en het themafeest was

ﬁetsvakantie te kunnen houden. Oh ja, ik heb

JS: haha, het is mij één keer gelukt om zo’n

ook erg gezellig.

eens met een wedstrijd verhalen vertellen

helikopterding te doen. Dat heeft Patrick mij

meegedaan en sindsdien zit ik bij de Amster-

geleerd tijdens het afgelopen AWeekend.

damse verhalenvertellers om één keer per

Waarom zijn jullie dit weekend gaan orga-

(zie ook www.brouwersdam.nl) Daar probe-

niseren?

ren we nog iets mee te regelen.

maand bij elkaar te komen om ideeën uit te

EN: Ik ben niet zo van de trucs en dergelijke.

JS: ik hoorde op het weekend dat Patrick en

wisselen en zo. Ik ben de enige amateur maar

Om te zien vind ik die move wel leuk waar

Josje opvolgers zochten. Toen leek het mij al

EN: wat wind zou ook wel erg leuk zijn! Voor

de lol is er niet minder om.

je board met de punt als een duikboot rich-

leuk en zoveel werk kan het nou ook weer niet

de rest blijft het concept hetzelfde: een gezel-

ting de bodem gaat. De gecko of zoiets? Het

zijn. Bovendien leer je weer nieuwe mensen

lig themafeest en een relaxt sfeertje. We ver-

Kunnen jullie goed surfen?

ziet er alleen vrij debiel uit als het fout gaat…

kennen.

klappen verder nog niks.

JS: tja, ik heb vorig jaar de beginnerscursus

Voor mezelf was het starten vanaf de steiger

gedaan. Ik kan gijpen en overstag gaan. Voor

bij AW al een truc op zich. Dat moet je even

EN: daar sluit ik me helemaal bij aan. Het zou

Wanneer vind het AWeekend dit jaar plaats?

de rest heb ik geen eigen surfspullen dus moet

door hebben.

ook zonde zijn als zo’n gezellige traditie niet

vrijdag 25 t/m zondag 27 september in Brou-

meer door zou gaan.

wersdam. Schrijf in je agenda!

ik het vooral van de trainingen hebben.
ervaren?

Wat zijn jullie plannen voor het komende

Nog een laatste woord ter afsluiting?

van een gebrekkig Nederlands sprekende Belg.

JS: ik vond het erg leuk georganiseerd en ge-

AWeekend?

EN: bijzonder leerzaam zo’n diepte-interview.

Ik hoor het hem nog zeggen: Allee, de maas

zellig. Vorige keer waren er vele nieuwe leden

JS: de locatie was super dus dat blijft Brou-

Ik denk dat ik mezelf maar vaker ga intervie-

(mast) naar voren doen en uw bieps rechtop!

mee dus dat is extra leuk. Wel een beetje jam-

wersdam in Zeeland. Dit jaar komt er een me-

wen ;-)

Pas toen ik een afgedankte deur kreeg ben ik

mer van de wind maar dat schijnt traditie te

gaschans waar je met boards, skeelers en van

elke zomer gaan surfen. Ben eigenlijk best wel

zijn… Voor de rest was het lekker relaxed.

alles en nog wat af kunt springen in het water.

JS: helemaal mee eens!
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Hoe hebben jullie het afgelopen AWeekend
EN: Toen ik 12 jaar was heb ik les gekregen

Op 30 januari is Jolie geboren!
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Trotse ouders van deze kleine AW-er zijn:
Ruud Laan & Lisanne Snel

“Het is nooit te laat om iets te beginnen”
Tachtig jaar en nog steeds surfen, dat is bui-

achter. Dat was in mijn geboorteland Soma-

tengewoon. En dus is Guido Grassi, de eerste

lië – mijn moeder is Somalisch, mijn vader

en enige tachtigplusser van AW, dit voorjaar

Italiaans. Ik voetbalde op hoog niveau, hoor.

benoemd tot buitengewoon lid. ‘Grassi’, want

Ik speelde bij A.S.Mogadishu: Associazione

zo kent iedereen hem, doet in dit interview

Sportiva Mogadishu. Elke zondag competitie,

eindelijk zijn geheim uit de doeken.

tot mijn 34e. Ik heb ook in het nationale team
tegen Kenia gespeeld.

Zullen we met het interview beginnen?
Ik ben bereid te antwoorden op alle vragen

Kees van der Meij (die erbij zit): hadden de

die me worden gesteld!

voetbalvelden in Somalië gras?
Nee, nee, nee, het was vlakke grond.

Hoe oud ben je precies?
Ik ben in november 80 geworden, dus nu ben

En wat deed je verder in die tijd?

ik 80 en een half. Zeg bijna 81. En draai dat

Kees: je zat bij de piraten!

om, dan weet je hoe ik me voel: 18.

Grassi: Ik was monteur. Dieselmonteur, bij
vrachtwagens. Dat is mijn beroep, dat ben ik

Wanneer ben je gaan surfen?

altijd blijven doen.

na zestig. Ik merkte ‘ik word ouder, ik moet

En wanneer ben je dan hierheen gekomen?

maatregelen nemen’. Windsurfen trok me

In 1963 ben ik naar Europa gegaan, om een

aan: het is gezond en je staat in contact met

nieuw leven op te bouwen. Daar heb met

de natuur, de zon, het licht, de lucht. Het leek

mijn vrouw een gezin gesticht.

me een geschikte sport op mijn leeftijd. En
het is nooit te laat om iets te beginnen.

Geen sport meer?
Nee, ik richtte me op het opbouwen van mijn

Wat voor sport deed je eigenlijk daarvoor?

gezin - we kregen een zoon - en op mijn

Toen ik jong was, was ik voetballer. Links-

werk. Ik was bezig mijn situatie te verbeteGuido Grassi tijdens zijn eerste windsurfcursus op AW.
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Dat was geloof ik in 1986, ik was toen bij-

ren, ik had geen tijd om aan sport te doen.

Heel gewoon. Ik deed altijd mee met de competitie. Ik deed altijd aan alles gewoon mee,

Maar toen ging je windsurfen!

dus ik had geen tijd om de ouderdom te her-

Eerst op de Sloterplas. Daar kon je materiaal

kennen.

lenen om mee te rommelen en te rotzooien.
Na een tijdje kon ik op de plank staan en wat

Heb je de interne wel eens gewonnen?

heen en weer varen. Het beviel me goed, dit

Ik was nooit zo bezig met winnen. Ik wilde

avontuur met een nieuwe sport.

meedoen, en ik vond het leuk om de strijd
aan te gaan. Maar ik liet ook wel eens ande-

En toen kwam AW?

ren voorgaan, die het goed konden gebruiken.

Ik zag dat er een windsurfclub was dichtbij
mijn huis. Maar de eerste twee keer kon ik

Kun je trucs?

het niet vinden! Toen heeft Joke Konings, die

Niet zoveel en daar gaat het me ook niet om.

was toen secretaris van AW, me door de te-

Ik hou ervan om in contact te staan met het

lefoon de route uitgelegd en heb ik eindelijk

water, de wind. Als ik surf, kan ik echt weg

de plek gevonden. En ik ben gebleven, tot nu

zijn met mijn geest, bij de elementen zijn.

toe. Ja, de sport had een aantrekkingskracht

Daar gaat het me om. De rest is vulling. Ik ben

groter dan mijzelf. Ik vond het een aantrek-

tevreden met wat ik kan met het windsurfen

kelijke sport en langzamerhand ben ik er ver-

en met wat het windsurfen me geeft.

slaafd aan geraakt.
gens anders?

Nee, Joop Konings was ouder. Een half jaar

Ik ben wel eens meegeweest op trailerda-

ouder.

gen. Ik weet nog een keer, het was een mooi
strand en ik had een Bullet, een klein boardje.

Guido Grassi ontvangt zijn CWO1- diploma uit handen van zijn trainster Lisette Vermaeten.

Maar de rest was veel jonger. Hoe vond je

Uiteindelijk lukte het me goed om dat mees-

dat?

ter te worden.
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Je surft altijd op de Nieuwe Meer. Nooit erWas je meteen de oudste op AW?

Peter Veldman: Grassi, ik weet nog heel goed

geef de eenden vaak wat brood: als je ﬂuit

dat je mee was naar Muiderberg. Het was

komen ze naar je toe. Je kunt hier dingen be-

windkracht zes of zeven, er waren vreselijke

leven die je nergens anders vindt.

regen- en hagelbuien, maar jij ging gewoon
het water op!

Het klinkt alsof je van dieren houdt.
Ja, ik heb altijd honden gehad. Die kwamen ook

Grassi: ok, misschien was het Muiderberg.

hierheen. Kees, je kent Bonzo toch nog wel?

Maar verder dus altijd AW. Het is dichtbij mijn

Kees: ja, een mooi grote herder.

huis, het is een tweede huis geworden. Ik

Grassi: en heel lief en heel gehoorzaam.
Guido Grassi nu, op de simulator.

kan er op de ﬁets heen.
Hou je er meer van om alleen op het water
Wat vind je van de Nieuwe Meer?

te zijn of als er anderen zijn?

Ik vind het meer een prachtige omgeving.

Ik ben hier vaak alleen geweest. Zoals ik zei,

Rustgevend. De natuur groeit op haar gemak,

het is een rustgevende omgeving. Je kunt

zonder stoornis. De dieren gaan hun eigen

hier zweven met je gedachten, zonder dat

Iets heel anders: wat voor materiaal heb je?

En heb je nog een tip voor iemand die tot

gang: de konijnen, de vogels, de eenden. Ik

iemand je stoort. Maar het is óók leuk als de

Ik had altijd een Mistral One Design. Maar

zijn tachtigste wil surfen?

collega’s er zijn, we hebben altijd een woord-

die vind ik nu een beetje stug, niet wend-

Niet luisteren naar Grassi: doe maar wat je

je te wisselen. De mensen zijn vriendelijk en

baar genoeg. Daarom heb ik vorig jaar een

zelf wilt!

behulpzaam, collegialiteit bestaat hier nog. Er

Mistral Competition gekocht. Ook een heel

is hier nooit ruzie, problemen worden goed

oud board, maar prima.
Grassi, ik moet het vragen: heb je ook last

Meen je dat?

van ouderdomskwaaltjes?

Ja! Kijk, ik beweeg op mijn eigen manier.

Je moet niet piekeren over je leeftijd, je moet

Het leven is geven en nemen. En als je goed

er niet aan denken. De tijd gaat vanzelf voor-

omgaat met mensen, heb je geen problemen

bij. Het is als autorijden: je moet het gaspe-

met ze.

daal indrukken en je op je doel richten.

,,Kijk, ik heb het nog steeds.”
Willemien Schenkeveld
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rug met zijn CWO1-diploma van 3 juli 1990.

opgelost.
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Hierna rent Grassi naar zijn hok en komt te-
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Seizoensopening
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AW-rosé proeverij - 13 Juni 2009
Het doel van de avond is ontspannen en gezellig, vele, zeer diverse roséwijnen te proeven. We
hebben wijnen die door de consumentenbond best getest zijn, persoonlijke favorieten, in eerder edities goed getest, algemeen veel gedronken rosé en rosé te koop bij grote supermarkten.
Afgezien van het feit dat smaken zeer verschillen is er meestal toch wel enige consensus in de
verslagen van de verschillende proevers (goûteurs) te vinden.
Eindconclusie van vorig jaar: De “AW-om-ﬁets-wijn” van 2008
De AW-huiswijn winnaar van 2008 is de Marques del Turia! Een zachte, maar frisse rosé met een
zeer prettige afdronk. De absolute winnaar van 2007 en slechts € 4 bij Dirk, de Coopers Crossing
uit Australië vonden we terug op plaats 3. Vast gewaardeerd, maar dit jaar boven zichzelf uitgestegen de eenvoudige en wat zoete rosé d’Anjou (ook Dirk). Opvallend was verder dat de toppers
van weleer wederom tegenvielen (Vuurgloed en Santa Rita). Het is lastig een rosé te vinden van
rond de 10 euro, maar degene die wij gevonden hadden was zekere geen succes: de Bourgogne
rosé werd over het algemeen afgedaan als waterig, vlak of “niet te hachelen”. Zie voor alle details het overzicht van alle geteste wijnen. We zijn benieuwd !
De details:
• zaterdag 13 juni • 20.00 uur • clubhuis • een introducée mag mee, gezellig zelfs!
kosten € 10,- • Voor versnaperingen wordt gezorgd • stuur een mail naar: rose@amster-

In verband met inkoop graag aanmelden en helaas, aanmelden is wel “komen” (= betalen).
inschrijving tot en met vrijdag 12 juni.
Tip: weet je zelf nog een heel bijzonder roséetje ? neem hem mee!
Martijn en Fred
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damwindsurﬁng.nl • bellen kan natuurlijk ook.

het spel vroeg Johan of ik mee naar buiten

WIE IS Er BETEr?

wilde om “naar het water te gaan kijken”.

S: Johan

MEEST rOMAnTISCHE SUrFMOMEnT

J: Sarleen

S: Oh jee…

S: Nee kom op Johan!

J: Eeeh… bij het Gardameer. Daar zijn we in

J: Sarleen komt eraan!

2007 en 2008 geweest.

S: Ik kan nog niet in voetbanden.

S: Welke het meest romantisch was? Ja 2007

J: Ze zit op CWO-2+, ze kan wel met trapeze.

dan toch he?

HOE ZIE JE JE PArTnEr HET LIEFST? In SUrFPAK

SUrFSTELLETJE nOT-DOnE

OF OnDErGOED?

S: Hetzelfde pak, dat kan echt niet.

S: Surfpak, dat vind ik wel stoer.

J: Ja, een unisex-pak! En hetzelfde setje heb-

J: Nee, surfpak bedekt te veel, ik kies voor on-

ben, zo’n dealtje. En je moet elkaar niet steeds

dergoed!

op risico’s gaan wijzen. Gewoon blijven sur-

WIE GAAT Er HET MEEST OVErSTAG?

fen! Het blijft een beetje een bikkel-sport, dus

J: Ik

je moet risico nemen.

S: Nee jij gijpt alleen maar!

SUrFSTELLETJE WELL-DOnE

J: Nee..in andere zin.

J: Samen op tropische surfvakantie gaan! Naar

S: Oh ja, nee dan Johan. Ik ga alleen rechtdoor.

Bali, of het Gardameer… of naar Denemarken.

LEnEn JULLIE ELKAArS MATErIAAL?

S: Nee Denemarken! Dat is niet tropisch! Ik wil

S: Ja, Johan maakt het wel stuk, maar hij re-

nAMEn: SArLEEn En JOHAn

elkaar heen gedraaid. We gingen niet zoenen,

dan wel een blauwe zee met een mooi strand.

pareert het ook weer. Lenen kan prima.

Samen sinds: 16 september 2006 (AWeekend)

maar er was wel spanning.

J: In ieder geval, trips maken is erg gezellig.

J: Ja er stond hele harde wind en toen was

LIEFDE OP DE EErSTE PLAnK?

J: Het werd steeds gezelliger tijdens de trai-

S: En samen je spullen delen.

het zo stuk.

S: Ja een beetje wel ja.

ningen! Ik zou eerst niet naar AWeekend gaan,

J: Dan maak ik ze wel eens stuk….

WIE IS HET EErSTE OnDEr ZEIL?

J: Op de eerste steiger!

maar toen Sarleen bleek te gaan…

S: En elkaar helpen. Bijvoorbeeld als ik verzo-

J: Sarleen

S: Ik kreeg les van Johan. De tweede les heb-

S: Ja ik weet nog precies hoe het ging! We

pen ben bij het Gardameer.

S: Ik ja, ik slaap soms ook wel eens overdag

ben we na de training 2 uur op de steiger

speelden ‘who’s the men’ en wij waren een

J: Ja, ik ben toch haar trainer!

even kort…

gepraat! Toen hebben we nog een zomer om

team. We begonnen onze winst te vieren. Na

J: Maar we gaan wel tegelijkertijd naar bed.
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Surfstelletjes

Ik kijk graag terug als ik op weg ben naar

rugleuning gedrukt en niet naar de overzijde

winkelhaak om het beeld te blijven volgen,

de handen aan de zijkanten geklemd, ver-

een bepaalde bestemming. Lopend is dat te

gekatapulteerd om de rugleuning aldaar te

is dan ook weer zo wat.

wonderd gekeken naar het brekend zonlicht

doen, maar echt lang is dat niet zonder ge-

splijten of gehakt te maken van het porum

Ik vraag me wel eens af of ik de enige ben

in het opspattende water, terwijl de wijde

vaar vol te houden. Als het vervoermiddel

dat tegenover me zit en dat van mezelf ook.

die dat zo ervaart. Maar ook, wat zegt dat

wereld links en rechts van mij zich langzaam

een ﬁets is, een brommer of een auto en ik

Je begrijpt, ik heb dan ook het liefst hele-

over mij? Hou ik me te veel vast aan het ver-

aan mij bekend zou maken.

zelf moet sturen, dan is dat gedrag natuurlijk

maal niemand tegenover me zitten, want bij

leden? Ach, zo lang ik niemand last bezorg

pure zelfmoord en stel, als passagier, dan zit

een noodstop komt zo’n lichaam…aﬁjn, te-

zal het mij verder worst zijn. Ik droom er

ik op mijn leeftijd te ongemakkelijk. Daarom

ken maar uit….

niet elke nacht over, ik ben nog geen gevaar

doe ik dat het liefst vanuit een comforta-

De belangrijkste reden is - met stip de eer-

in het verkeer door dwangmatig omkijken

bele positie in een tweede klas coupé van

ste plaats - dat ik het prettig vind om de

en ik spreek nog altijd niet voortdurend in

een intercitytrein. Als er ruimte is pak ik een

buitenwereld te beschouwen als die zich

de verleden tijd. Een psycholoog kan wei-

Metro of een Spits, -De Pers vind ik daar te

van mij verwijderd. Een interesse in beelden

nig met mijn merkwaardige hobby denk ik.

goed voor- die daar altijd wel te vinden is en

die voorbij zijn en tot het verleden behoren.

Wel heb ik eens een verschrikte man in een

leg die netjes opengevouwen op de zitplaats

Beetje vreemd is het wel. Vermoedelijk een

drukke coupé aan een ander horen vragen of

voor mij om daar mijn benen op te leggen.

neiging die ik heb overgehouden uit mijn

hij van plaats kon wisselen, omdat hij mis-

Maar ja, dat is wel wishfull thinking, want

jeugd, om als klein ventje het liefst met mijn

selijk werd van achteruit reizen. En dat heb

vaker zit ik daar als een sardientje in een blik

rug tegen het zadel aangezeten, op een ba-

ik vaker gehoord. Fysiek blijkt het voor veel

met de meest vreemde kostgangers op mijn

gagedrager van een ﬁets te gaan zitten en

mensen een nare ervaring. Ik zal wel een

lip… vooruit te reizen. Vervelend. Als het

me zo te laten verrassen door hetgeen mijn

uitzondering zijn dan.

maar even kan kies ik …jawel…voor ach-

blikveld in zou komen.

Inmiddels stijgt de temperatuur, is de wind

teruit reizen. In de laatste plaats om mezelf

In een trein vooruit rijden vind ik te ver-

gaan waaien en schuift de lente langzaam

te beschermen. Want als de trein plotseling

moeiend. Er komen dan zoveel beelden op

naar de zomer toe. Tijd om vooruit te kijken,

moet remmen voor een koe op de rails, een

me af dat ik niet kan kiezen aan welke ik

te mijmeren over komende warme dagen,

botsing probeert te voorkomen met een le-

me zal vasthaken en als ik al kies, dan is het

een lekker windje en dollen op het water.

vensvermoeide man of vrouw of een snel

beeld weg voor ik er erg in heb. Steeds om-

Ja, daarvoor kijk ik graag vooruit. Maar…

naderende andere trein, word ik in ieder ge-

kijken tot m’n wang zich tegen de ruit moet

wat had ik graag als klein ventje achterste-

val door natuurkrachten met mijn rug in de

drukken met een neus in de stand van een

voren op het hek van een surfplank gezeten,

Teus Snoek
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Achteruit
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OPENINGSTIJDEN:
DINSDAG T/M VRIJDAG
9.30 - 18.00 UUR
ZATERDAG
9.00 - 17.00 UUR
KOOPAVOND
19.00 - 21.00 UUR
MAANDAG GESLOTEN
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