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C o n tact

Wie doet wat?
B e st u u r A mst e r d am W i n d s u r f i n g

C o r r e sp o n d e n t i e

bestuur@amsterdamwindsurfing.nl

P.Z.V. Amsterdam Windsurfing
Postbus 75565

Voorzitter Rogier van der Tak voorzitter@amsterdamwindsurfing.nl

1070 AN Amsterdam

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

Adres

Alg. bestuurslid  Sjaak Besseling  

Riekerweg 40

Alg. bestuurslid Bob Scholten (TC)  

1066 BT Amsterdam

Alg. bestuurslid Jan de Lange

Tel: 020-6174008

C o mm i ss i e s A mst e r d am 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

Opz e gg i n g l i d maatsc h ap

Surfstallingen Peter Veldman | peterveldman@hotmail.com

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

Ledenadministratie Harry Binnendijk | 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 Patrick van den Elshout & Josje Altenburg
Feestcommissie José Bokhorst, Merel van de Ham, Tim Mintiens & Sarleen Kapma.

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

PR commissie Marijke den Heijer(vz) , Saskia Duursema & Arjan Nijman
pr@amsterdamwindsurfing.nl
Jeugdcommissie Jiska van Duijnhoven, Christopher Reichling, Willemien Schenkeveld & Bob
Scholten | secretaris@amsterdamwindsurfing.nl
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feestcommissie@amsterdamwindsurfing.nl

AW jaaragenda 2008

Van de voorzitter

Amsterdam windsurfing:

Dat was ‘m dan alweer bijna: nog maar een

ming van hun ouders nodig. Gedurende het

praten en beslissen over onze club. Je kunt

paar weken en dan zit het seizoen er al

verbod staat er op de site meer informatie

natuurlijk bij iedereen uit het bestuur te-

20 september Laatste zaterdagtraining

weer op. Op het moment van dit schrijven

over blauwalg en ons beleid daaromtrent.

recht als je nog vragen hebt.

24 september Laatste woensdagtraining

zijn de clubkampioenschappen net geweest

vrij 26-zo 28 september AWeekend

en zijn de laatste zaterdag- en woensdag-

Verder is ook het eerste seizoen met de trai-

Wellicht tot kijk maar weer,

1 oktober Eerste conditietraining

trainingen in zicht. Vanaf volgende maand

ningscommissie ‘Nieuwe Stijl’ bijna voorbij.

Rogier van der Tak.

4 oktober Eerste oktober zaterdagtraining

kan iedereen echter alweer meedoen met

Sommige dingen gingen heel soepel en ge-

25 oktober Laatste oktober zaterdagtraining

de winter-conditietrainingen. Dus AW blijft

makkelijk, andere dingen behoefden wat

een bruisende plek aan het steeds warmere

extra aandacht. De komende maanden gaan

Nieuwe Meer.

we evalueren en een strategie opstellen
voor de toekomst. Als er nog leden zijn die

Daarover gesproken: het was de afgelo-

een ervaring willen delen met het bestuur,

pen zomer wel flink raak met de blauwalg.

dan staan we daar uiteraard voor open.

Meerdere weken heeft de provincie een

Goede en minder goede ervaringen horen

zwemverbod ingesteld voor ons meer. Het

we graag, zodat we die kunnen meenemen

heeft op onze site gestaan. Na vorig jaar

in een plan de campagne voor volgend jaar.

een keer het zelfde te hebben meegemaakt,

Het makkelijkst lijkt me om een mailtje te

dachten we nu dat we een goed lopend ac-

sturen naar bestuur@amsterdamwindsur-

tieplan hadden, maar in de praktijk bleek

fing.nl. Eventueel vraag je daarin om te-

dat te streng. Als de provincie een zwem-

ruggebeld te worden als je dat liever wil.

site. Zodra het verbod weer ingetrokken

Tenslotte wil ik iedereen nog eens vragen

wordt, kun je dat ook weer meteen zien op

of je niet zin hebt om mee te denken in

www.amsterdamwindsurfing.nl.

Tijdens

het bestuur. Sjaak houdt het voor gezien,

het zwemverbod gaan trainingen en cur-

zijn plek is dus vacant. Heb je al jaren plan-

sussen wél door, maar nadrukkelijk op ei-

nen of ben je juist een kracht met nieuwe

gen risico. Minderjarigen hebben toestem-

ideeën? Overweeg eens of je niet mee wilt
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verbod instelt, nemen wij dat over op de

Cabarete (Domicaanse Republiek), Caribian surf paradijs!
7 uur over doen om op onze eindbestemming

maar na 2 dagen waren we blij dat we einde-

te komen... 7 uur in een bus door de jungle in

lijk op de plank konden staan! Via Happy Sport

de brandende zon..?? No way! ... De oplos-

hadden wij ons materiaal geboekt bij Frans Fix.

sing was een uur met een Chesna vliegtuigje

Achteraf waren wij zeer blij met deze keuze

naar Puerto Plata. Achteraf was dit een van de

aangezien dit station qua wind veel gunstiger

leukste onderdelen van de reis. We vlogen heel

ligt in vergelijking met Club Mistral en Vela. De

laag over de oerwouden, rivieren en kustlijn

andere twee stations liggen meer in de luwte

en je kon genieten van de prachtige natuur.

en vooral in de ochtend kom je daar bijna niet
weg. Tevens ligt Frans Fix precies op de grens

Via Happy Sport hadden we het transfer gere-

tussen het wind- en kite board gebied op zee

geld naar Cabarete en daar kwamen we vroeg

en is daarom ver uit de beste locatie met de

in de avond in ons heerlijke appartement aan.

meeste mensen en het beste uitzicht.

ginifico, echt een aanrader. Prachtig onder-

Cabarete staat bekend om zijn harde wind en

houden, erg ruim opgezet en direct aan zee.

hoge golfen maar ook om de veelzijdigheid.

Versuft van de reis besloten we toch om nog

Vanaf een uurtje of 11 is het perfect om met

even op het strand te gaan kijken wat daar zo

een (semi)beginners board de zee op te gaan,

te doen was en we vielen met onze neus in de

aangezien er dan weinig wind is en er bijna

boter, want die week had het WK Kiteboarding

geen golven zijn. Vanaf een uurtje of 1 begint

Van alle surf bestemmingen op de wereld stond er altijd 1 spot boven aan het lijstje... Caba-

plaatsgevonden en die avond was het slot-

de wind aan te trekken en worden de golven

rete! Na wat wikken en wegen en met de hulp van het Nederlands zomer weer, waren we snel

feest. Te leuk!

ook hoger en de branding uitdagender. Of je

overstag... Domincaanse Republiek, dat gaat het worden.

nu een beginner bent of meer gevorderd, ieDe volgende dag werden we wakker van de

dereen surft eigenlijk in de baai tot ongeveer

Aangezien we een beetje laat hadden geboekt

op het eiland, gingen wij ervan uit dat we dan

keiharde regen, ongelofelijk, twee dagen lang

30 – 40 meter voor het rif. Alleen de cracks en

en niet de hoofdprijs wilden betalen voor de

een iets langere transfer zouden hebben dan

heeft het alleen maar geregend en was het

de pro’s surfen verder uit en gaan ‘uit hun dak’

vlucht, besloten we om via Parijs te vliegen

normaal, als je naar Puerta Plata vliegt. Dit

niet mogelijk om te surfen. Gelukkig hebben

tussen de golven van het rif of surfen over het

naar Punta Cana. Geen idee van de afstanden

viel helaas tegen; met de bus zouden we er

we ons wel vermaakt met de finale van de EK,

rif naar buiten waar het weer iets vlakker is,
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We zaten in het appartement complex El Ma-

Tja en dan heb je van die dagen dat het niet
waait... nou, dan is het ook relaxed in DR, want
er is daar erg veel te doen en te zien afgezien
van het strand. We hebben een tocht gemaakt
door de jungle en gezwommen in grotten. Ook
hebben wij een tour gemaakt door het dorp en
gezien hoe de mensen daar nu echt leven. Ook
zijn wij het binnenland ingetrokken en hebbecht een belevenis. Nog nooit gedaan? Dan

zijn wij allebei geen watjes, maar we hebben

het syteem zoals bij Club Mistral dat je een

raden wij je aan om met Mike door de rivier

het wel een paar keer benauwd gehad. Maar

vaste plank hebt en maar moet hopen of je een

bedding van de Noordkant van het gebergte

boven alles hebben wij genoten van de prach-

andere kan gebruiken als de omstandigheden

van DR te trekken! Dit was echt een tocht vol

tige natuur en the excitement.

plotseling anders zijn.

verrassingen en enorme uitdagingen; abseilen,
zwemmen, klauteren over stenen en van 10

Cabarete was voor ons een vette surf loca-

Als het niet waait is er ook van alles te doen. Het

meter hoogte naar beneden springen. Je kon

tie, waar we hebben genoten van de zon, zee,

stadje Cabarete is in een kreet samen te vatten:

ook vanaf 24 meter hoogte springen, maar dat

wind, golven, locale bevolking en sfeer. Wij

Wind,- en Kite surf paradise! Alles gebeurt op

hebben wij maar even voorbij laten gaan. Nou

kunnen iedereen aanraden om naar Cabarete

maar waar het nog harder waait en de stro-

het strand en op de straat die evenwijdig loopt

te gaan, wel is het handig als je een beetje

ming sterk is. Cabarete heeft een constante

aan het strand. Er zijn enorm veel restaurant-

kan surfen, want leren surfen met die golven,

aanlandige wind en weinig stroming in de baai

jes waar je heerlijk kan eten en kan zuipen en

dat is wel even iets anders dan op de Nieu-

waardoor je niet kan afdrijven. Zoals overal

swingen. Net als veel andere surfspots is er

we Meer. Wil je meer info over Cabarete, dan

tegenwoordig is de wind erg onvoorspelbaar

tussen 5 en 7 Happy Hour, waardoor je menig

kan je contact opnemen met Happy Sport in

en hebben wij dagen gehad met 10 knopen,

avondje rond 8–9 uur te dronken nog probeert

Utrecht of ons natuurlijk aanspreken bij AW.

maar ook dagen met 30. Het leuke aan deze

om iets te eten. Wil je surfen en mega veel

locatie en aan het huren bij Frans is dat je al-

fun?!, dan moet je echt naar Cabarete gaan,

Surf’s up!

les mag pakken wat er ligt, zij hanteren niet

want het houdt daar echt nooit op.

Jose en Saskia
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ben een canoying tour gemaakt van een dag;

Gedraaid optuigen
Steeds meer zeilen hebben een geïntegreerd

1

2

3

ook bij de profi’s gaat het wel eens mis. Het

We beginnen aan de onderkant van van

Omdat het touwtje van de bovenkant

Aanzicht van boven. We komen aan de

was bijvoorbeeld grappig om te zien dat het

het potje en steken het touwtje dus ook

van het zeil komt, gaat hij ook helemaal

voorkant van het potje uit, dus we gaan

hele arsenaal van Happysurf bij El Yaque ‘ver-

door de onderkant van de katrol van het

aan de bovenkant het potje in. En omdat

helemaal naar de voorste katrol van het

keerd’ opgetuigd was. Hopelijk wordt door

zeil. We pakken de eerste katrol, om-

je dicht bij de mast zit bij het zeil, gaat

zeil. En omdat we nu van de bovenkant

deze uitleg het optuigen een waar feest! Of

dat die het dichtst bij de mast zit. Het

hij ook dicht bij de mast het potje in.

komen, gaan we er ook aan de boven-

niet natuurlijk.

touwtje begon namelijk ook dicht bij de

kant in bij het zeil. Snap je het systeem?

mast. Probeer een systeem in je hoofd

Van (onder / dichtbij) naar (onder /

te houden van bovenkant/onderkant

dichtbij) . Dan van (boven / dichtbij)

voor het potje en dichtbij/ver van de

naar (boven / dichtbij). En dan van (bo-

mast voor de zeil katrol.

ven / ver) naar (boven / ver).

katrolsysteem om het optuigen te vergemakkelijken. Althans, dat is de bedoeling.
Maar omdat de zeilkatrol gedraaid staat tov.
de katrol van het potje, kan het voor sommige surfers lastig zijn om de lijnen netjes
door de katrollen te laten lopen, zonder dat
de touwtjes tegen elkaar aan schuren. Als de
touwtjes gekruist zijn, wordt het zwaarder
om het zeil aan te trekken en het staat nog
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eens ontzettend beginner ipv. winner. Maar

4

5

6

We zien dat we nu aan de onderkant

Het touwtje zit aan de onderkant, dus

Aantrekken en klemmen maar.

zijn beland en ver van de mast. Doel is

we gaan vanaf de onderkant de laatste

dus om hem aan deze kant het potje in

katrol in. Deze heeft vaak een grotere

te steken ( ver van de mast) en we ne-

diameter om er extra voor te zorgen dat

men de onderste katrol omdat we van

de lijnen niet tegen elkaar aan komen.

8

7
Handig diagrammtje, geleend van Niels

onderkant komen.

Als laatste test kun je nog met je vinger
(evenwijdig aan de zeil katrol) nagaan of
er niet toch stiekem een lijn gekruist zit.
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Prei.

Clubkampioenschappen
Een voorzichtig zonnetje en een vlagerig

Opvallend dit jaar was de vrouwelijke in-

Het volgende onderdeel was de plankenloop,

maar zo nu en dan stevig windje vormden

breng. Die was er namelijk niet. Waar bij een

waarbij 8 planken in de lengte aan elkaar

zaterdag 6 september het strijdtoneel voor

gemiddelde training minimaal de helft vrouw

waren geknoopt met aan het uiteinde een

de jaarlijkse clubkampioenschappen. Nadat

is, waren het bij de clubkampioenschappen

boeitje. Deze slang van planken liep vanaf de

hij zichzelf een jaar lang clubkampioen heeft

15 mannen die de strijd met elkaar aangin-

steiger een eind het water in en de bedoeling

mogen noemen moest Fred de strijd aan gaan

gen. We hopen dat er volgende keer weer een

was om zo snel mogelijk de boei aan te tik-

met 14 andere leden die er stuk voor stuk op

groep dames mee zal doen om het voor ie-

ken. Maar omdat de meeste deelnemers de

gebrand waren om hem dit jaar voor te blijven.

dereen nog een stuk lastiger te maken.

boei niet haalden telde daarna de overbrugde
afstand. Toch iets meer aan het evenwicht

De gehele wedstrijd bestond uit 6 aparte on-

werken jongens?

derdelen waarbij elk onderdeel even zwaar
meetelde in het eindklassement. Er werd begonnen met ‘boeien dobbelen’. In het water
lagen 6 genummerde boeien. Op de steiger
werd met een grote dobbelsteen een getal
gegooid waarna er surfend de boei met het
corresponderende nummer moest worden
gerond. De persoon die na een half uur de
meeste boeien had weten te ronden was de
winnaar. Met een beetje geluk hoefde je dus
Dit onderdeel leverde spectaculaire beelden
op, aangezien de wind lekker meedeed en
men de voorrangsregels schijnbaar spontaan
vergeten was wanneer er weer eens 5 man
tegelijk aankwam op de steiger.
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niet steeds op te kruizen naar de verste boei.

Gelukkig bleven de meesten wel op hun plank
staan bij het touwtrekken. In teams van twee
personen probeerde men al surfend bij zijn
boei te komen, terwijl het andere team bij de
andere boei trachtte te geraken. Dat de blauwe zeilen steeds wonnen van de rode kwam
volgens sommige teams door sabotage. De
organisatie weet echter van niets en houdt

De mastvoet nr.3 2008 |021

De mastvoet nr.3 2008 |020

het maar op bijgeloof.

Verder werd er natuurlijk de vertrouwde ping-

op te maken. Ondanks het feit dat Pieter alle

pong ballen race gehouden en kon een echt

deelnemers had aangespoord om Fred zoveel

surfwedstrijdje ook niet uitblijven. Na een

mogelijk dwars te zitten is het hem toch ge-

heerlijke barbecue, die was verzorgd door de

lukt zijn titel te prolongeren. Wederom club-

1 Fred

(1e volw.)

feestcommissie, werd er met een volle maag

kampioen: Fred Hastman. Gefeliciteerd!

2 Tom

(1e jeugd)

nog even gedemonstreerd hoe het met de

Eindklassement:

3 Robert C.

surfspiertjes gesteld was tijdens het ‘spijker-

Mede dankzij Van den Berg was er weer een

broek hangen’. Daarna was het aan de jury om

mooie lading prijzen te verdelen, waaronder

4 Sjors H.

onder veel belangstelling van de deelnemers

dvd’s, t-shirts en natuurlijk de nodige surf-

5 Robert H.

de punten op te tellen en het eindklassement

accessoires.

6 Erik
7 Ravi
8 Quinten

9 Jannes

De mastvoet nr.3 2008 |023

De mastvoet nr.3 2008 |022

10 Christopher

Totally Tested
Een jaartje of wat geleden stapte je voor het

uit je lijf. Nieuw materiaal is duur en het is

eerst een surfboard op, niet wetend dat deze

soms lastig om te weten waar je je geld het

move je leven totaal zou gaan veranderen.

beste aan uit kan geven. Elk jaar komt er van

Niet alleen werd je vanaf dat moment afge-

elk merk een volledig nieuwe lijn boards,

leid door ruisend gebladerte, gingen ruzies

masten, zeilen en gieken uit, de een zo mo-

thuis over jouw afwezigheid op winderige

gelijk nog beter dan de ander. Je zal de eer-

dagen en waren je handen nooit meer poe-

ste niet zijn die totaal gefrustreerd over het

zelig zacht. Nee, vanaf dat moment werden je

teveel aan keuzemogelijkheden en een tekort

gedachten ook nog eens in beslag genomen

aan liquide middelen een surfshop verlaat.

door het bezit (of het gebrek daaraan) van

Om te weten wat bij jouw niveau en voor-

het perfecte surfmateriaal.

keuren past, zou het het mooist zijn als je het
nieuwe materiaal eerst zou kunnen uitprobe-

Oud of slecht surfmateriaal heeft zo zijn

ren. Nou is dat in een normale surfshop vaak

voordelen. Met oude spullen kun je je altijd

wat moeilijk, maar wij hadden Herman van

nog verschuilen achter je materiaal; geen

den Berg (importeur van o.a. Fanatic Boards

wonder dat die doorgeplaneerde gijp nog op

en Maui Sails) bereid gevonden een trailer

zich laat wachten, je wordt immers gehin-

met test-materiaal tot onze beschikking te

derd door oude deuren, driehoekszeiltjes,

stellen.

of goedkoop op marktplaats gekocht.

Op 25 mei organiseerden we de allereerste

Maar je weet ook donders goed dat mooie

AW-Fanatic-Maui testdag.

nieuwe spullen het verschil kunnen beteke-

Tot op het laatste moment was het onduidelijk

nen tussen dagen ploeteren of soepel over

of de voorspellingen goed zouden zijn, maar

het water scheren.

uiteindelijk konden we met het vooruitzicht
op een mooi winderig dagje naar Monnicken-

De aanschaf van nieuwe surfspullen gaat
meestal gepaard met een paar flinke ribben

dam vertrekken.
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knoopgieken… ooit van een kennis gekregen

De testtrailer arriveerde mooi op tijd en Rem-

Laten we er maar van uitgaan dat dit wel de

co, Herman en Rick (onze enige echte eigen

eerste, maar zeker niet de laatste AW-Fana-

Rick R!) toverden daar de meest fantastische

tic-Maui testdag was!!

setjes uit tevoorschijn. Gloednieuwe boardjes van 140 tot 80 liter, superzeiltjes in alle

Josje Altenburg

soorten en maten. Voor de luie surfer opgetuigd en voor de anderen voorzien van professioneel advies tijdens het optuigen (“dit
ziet er dus echt niet uit!...”).
De een na de andere blije AW-er vertrok met
mooie spulletjes het water op om daar de
aanwezige leden van ‘Mastvoet’ (de surfvereniging Monickendam) de ogen uit te steken.
Dat dit gelukt is, blijkt uit de fotogalerie op de
website van deze club (check: www.mastvoet.nl – ‘forum’ – ‘surfdag 25-05-2008’ –
‘foto’s’). Rippende AW-leden op de mooiste
boardjes zijn daar zwaar oververtegenwoor-

Alles bij elkaar dus een groot succes. Hopelijk is een aantal leden toch weer een stukje
wijzer geworden is wat het materiaal betreft.
Zowel over de aanschaf als over het optuigen/tunen van het surfspul kon een hoop
opgestoken worden.
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digd….

AW-rosé proeverij 2008

AW testte voor het 4e opeenvolgende jaar
roséwijnen uit de wijde omtrek. Wijnen die
“best getest waren” in diverse gidsen, pergeteste wijnen, de AW-huiswijn, algemeen

een andere varieert slechts tussen een 5 en

veel gedronken rosé en rosé te koop bij de

een 7. Als je dan alleen naar het cijfergemid-

grote supermarkten. Ook een echt dure rosé

delde kijkt weegt een uitgedeelde 1 relatief

van de slijter ontbrak niet.

veel te zwaar.

Fassionably late druppelden de goûteurs

Na enig rekenwerk kwam aldus uit de bus

binnen. Weldra werden de eerste 3 flessen

de AW-huiswijn, de Marques del Turia! Een

ontkurkt en in glazen karaffen geschonken

zachte, maar frisse rosé met een zeer pret-

zodat er ook daadwerkelijk blind en objectief

tige afdronk. De absolute winnaar van vorig

geproefd kon worden. In drie sessies konden

jaar en slechts €4,- bij Dirk, de Coopers Cros-

zo de 10 verschillende wijnen geproefd wor-

sing uit Australië vonden we terug op plaats

den. De goûteurs maakten notities over kleur,

3. Vast gewaardeerd, maar dit jaar boven

geur, smaak en afdronk en gaven eindcijfers.

zichzelf uitgestegen de eenvoudige en wat

Het is al weer even geleden dat rosé-min-

Vaktermen die door de lucht vlogen: kruidig,

zoete rosé d’Anjou (ook Dirk). Opvallend was

nend AW op een mooie avond in de prille zo-

fruitig, zoete meuk, geraffineerd, waterig,

verder dat de toppers van weleer wederom

mer naar dat prachtige terras aan de Nieuwe

pittig zuur, wrang.
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And the winner is…

Meer toog. Uiteraard op de fiets want er

Om de rangorde te bepalen en uiteraard ook

tegenvielen (Vuurgloed en Santa Rita). Het is

een winnaar aan te wijzen, hebben we niet

lastig een rosé te vinden van rond de 10 euro,

zou weer groots en meeslepend ingenomen

Afgezien van het feit dat smaken zeer ver-

gekeken naar het cijfergemiddelde, maar naar

maar degene die wij gevonden hadden was

worden. Niet ordinair, maar stijlvol. Er werd

schillen was er toch wel enige consensus in

de rangorde van iemands voorkeur. Welke

zekere geen succes: de Bourgogne rosé werd

geproefd, gediscussieerd, vergeleken, afkeu-

de verslagen van de verschillende goûteurs te

wijn heeft men het vaakst bovenaan staan en

over het algemeen afgedaan als waterig, vlak

rend gekeken en af en toe klonk er een kreet

vinden. Daarna werd er uitgebreid nagepraat

welke het vaakst onderaan. De ene fijnproe-

of “niet te hachelen”. Zie voor alle details het

van extase.

en “genipt” aan de favorieten.

ver geeft namelijk cijfers van 1 tot en met 10,

overzicht van alle geteste wijnen.
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soonlijke favorieten, in eerder edities goed

positie

naam

cijfergemiddelde

1

Marques del Turia

6,0

2

Rose d’Anjou

6,2

3

Coopers Crossing

6,1

4

les Domaines

6,1

5

vina Baida

5,9

6

Santa Rita

5,5

7

Marques del rey

5,1

8

Bourgogne rose

4,6

9

Vuurgloed

4,5

10

Solaz

4,3

Zoals aan de cijfergemiddeldes valt te zien
was het keurcorps van fijnproevers kritisch.
Het blijkt lastig echt goede rosé te maken. Zeker als je nauwkeurig gaat proeven en vergelijken. Aan de andere kant is het wel zo dat de
redelijke roséwijnen in het wild lekker smaken
en de goed geteste wijnen erg lekker blijken

Hopen maar dat het nog een zwoele nazomer
wordt en volgend jaar is het eerste jubileum!
Op naar de 5 jaar rose-proeverij op AW…
groeten Martijn en Fred
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te zijn!

Surfen in Marrokko
Vrijdag 22 augustus vertrokken wij naar Ma-

Hoewel Essaouira maar 170 km van Marrak-

rokko, eerste bestemming Marrakech.

ech vandaan ligt is de temperatuur wel even

‘s Avonds kwamen we aan in Marrakech.

wennen. Was het in Marrakech nog 45 gra-

Toch even omschakelen. Vijfenveertig graden

den, we moeten het nu met zo’n 26 doen.

en een drukte van jewelste… Ons hotel ligt

Best lekker maar het waait zo hard dat het

midden in de Medina (het oude stadscen-

hier echt fris is.

trum) omringt door een meters hoge stadsmuur van rode leem. Alsof je in de Efteling
bent aangekomen. De slangenbezweerders,
verhalenvertellers, waarzeggers, dansers en
acrobaten versterken het gevoel dat je in een
sprookjesstad bent aangekomen alleen nog
maar meer. Na drie dagen zijn we vertrokken
naar onze volgende bestemming. Het wind
overgoten Essaouira…
We besluiten naar een plek te gaan waar je
een (shared)taxi kan nemen. We hebben geen
kaartje voor de bus geregeld en denken dat
een taxi wel net zo makkelijk en snel is. Een
een Grand (dat valt wel tegen) taxi wordt
gepropt. We doen er ‘slechts’ 2 uur over. Op
de terugweg zal blijken dat de beste, goedkoopste en tevens even snelle optie toch de
bus is.
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(shared) taxi houdt in dat je met zes man in

Essaouira is een charmante stad met een le-

zijn de condities choppy met kleine golven en

vendige vissershaven en ligt parallel aan het

een beachbreak van ongeveer een meter. Nog

lange zandstrand. Vanaf de aangrenzende

verder downwind voorbij het surfstation van

Kasbah heb je een mooi uitzicht op de haven,

Mistral onstaan redelijke golven (1-3) me-

de kust en de Medina. De Atlantische loopt

ter... Essaouira is ideaal om te wennen aan

hier over in de woestijn wat een prachtig ge-

golven. Je kunt je vanaf de medina down-

zicht is. Ook is nog nog compleet platgelopen

wind tot voorbij het surfcenter geleidelijk in

door touristen … Zoals gezegd waait het elke

hogere golven surfen...

dag. De 9 dagen die we hier doorbrengen zou
het elke dag minimaal 25 knopen waaien. Bin-

Sidi Kaouki: 5km ten zuiden van Essaouira ligt

nnen medina kan je heerlijk wandelen; er zijn

Sidi Kaouki. De condities zijn te vergelijken

leuke restaurantjes en theehuizen. Uitgaan is

met Essaouira voorbij het surfcenter. De gol-

er daarintegen niet bij. Ook een biertje op een

ven komen hier alleen iets netter aanrollen en

terrasje kun je vergeten. In de hotels buiten de

Spot info:

de wind is een stuk constanter. Er is 1 surf-

medina kun je wel alcoholische drank krijgen.

De wind. De wind (noord-oost, tradewinds)

center met starboard en neilpryde materiaal.

waait side tot side-offshore van rechts. In de

Er staan een paar hutjes waar je koffie en

zomermaanden, Juni, juli en augustus zorgt

thee kan drinken en dat is het dan ook wel...

Davy en Sabine

voor een termisch effect dat de al aanwezige

Moulay Bouzerktoune: Hier schijnt het

tradewinds doet versterken tot een gemid-

harder te waaien en meer side-shore. Het

delde van 6-8 Bft. In de herfst en de winter

schijnt een van de betere wave spots (net)

ligt het gemiddelde op 4-6 Bft.

buiten Europa te zijn. Golven in de winter
van 2 tot 5 meter. Het schijnt want toen wij

De Baai bij Essaouira. Het ruime strand ge-

in ons huurautootje onderweg waren werd

vormd door de wind biedt voor ieder wat

onze dag vergald door oom agent die ons een

wils. Dichtbij de medina heb is er redelijk

bekeuring moest uitschrijven vor het negeren

vlak water. Meer zuidelijker bij Club Mistral

van een stopbord...
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het verschil in temperatuur van land en zee

sinds december 2004 samen en sinds kort

toen we bij het water aankwamen: bleek het

wonen onze spullen ook samen!

eb!!! Ergens verderop stonden mensen in het

Wie is er beter?

water en het kwam tot hun enkels! We heb-

P: Josje was eerst beter, aangezien zij eerder

ben toen heel hard gelachen. Als je dit kan

was begonnen. Alleen was ze toen niet zo

meemaken en toch nog samen zo vrolijk kan

fanatiek.

zijn: dan moet het toch echte liefde zijn?!!

J: Nu is Patrick beter, hij is wel later begon-

P: We hebben toen (onze pakken nog steeds

nen, maar was veel fanatieker ermee bezig.

aan) in een restaurant gewacht totdat het

Nu zijn we ongeveer in dezelfde mate fana-

vloed werd. Na ongeveer 3,5 uur (!!) zijn we

tiek, maar Patrick heeft een voorsprong!

gaan surfen! Onze relatie bleek zeik-proof!

Hoe zie je je partner het liefst? In surfpak of

Surfstelletje not-done

ondergoed?

J: Als meisje moet je nooit les krijgen van de

P: ondergoed!

vriendje. Leren surfen is afzien, je handen

J: Nou………. Tja toch wint ondergoed het,

doen zeer en je armen gaan ook pijn doen.

met een kleine voorsprong.

Meisjes gaan, als hun vriendje erbij is, veel

Wie gaat er het meest overstag?

eerder ‘miepen’. Dan wordt dat vriendje ook

P: letterlijk Josje, maar figuurlijk ik. Ik ben

weer gefrustreerd, want die wil het haar

niet zo moeilijk: ik waai bij Josje met veel

Namen: Josje en Patrick

sen, maar hield het nog stil Op een gegeven

graag leren… P: Je kunt beter eerst leren

winden mee!

Samen sinds: officieel sinds 16 mei 2004

moment kon niemand er meer omheen en

surfen en dan samen gaan. Aanwijzingen ge-

Lenen jullie elkaars materiaal?

Liefde op de eerste plank?

was de liefde officieel.

ven kan wel.

Ja we hebben onze spullen bij elkaar ge-

P: Ja voor mij wel! De eerste 2 jaar op AW

Meest romantische surfmoment

Surfstelletje well-done

voegd, en nu zijn de meeste spullen van ons

was ik hier alleen met de wintertrainingen.

Beide: Ameland 2007! J: Patrick haalde me

P: Samen op surfvakantie! Als je allebei zoveel

beide. Het is heel handig want Josje heeft

Josje kwam hier ook vaak en ze viel me di-

als verassing op van mijn werk: we gingen

van surfen houdt, je wilt beide lekker lang op

nooit hetzelfde zeil nodig. Wel hebben we

rect op!

surfen op Ameland! Na de avond in de sta-

het water staan en eigenlijk de meeste tijd

ieder een eigen plank. Lenen van elkaars ma-

J: Nee ik was niet direct om. Het was me wel

caravan te hebben doorgebracht, stonden we

daaraan besteden. Het is heel tof om dat te

teriaal is echt heel handig!

opgevallen dat Patrick altijd erg behulpzaam

vol goede moed op om te gaan surfen. Het

delen! Laatst hebben we samen 3 dagen lang

Wie is het eerste onder zeil?

en sociaal was, maar verder kwam het toen

stortregende alleen gigantisch! Omdat het

gesurft gesurft en gesurft! Dat zou niet wer-

P: met voorsprong! Ik kan overal slapen!

nog niet… De vonk sprong over tijdens het

ook nog eens ijskoud was, trokken we onze

ken als je er beide niet zoveel van houdt!

Hebben jullie nog toevoegingen aan dit inter-

organiseren van het AWweekend: tijdens de

pakken in de caravan aan. Daarna zijn we

J: Een hok delen op AW! We delen best veel

view?

vergaderingen werd er wat afgesjanst. Het

op de fiets gesprongen op naar het water!

materiaal, dus was het nogal onhandig dat

Beide: single mannen en vrouwen: zoek je

andere commissielid (Rose) kon het niet mis-

We hadden keiharde wind tegen en werden

onze spullen zo verspreid lagen. We wonen

vriend(in) op de club, dat is extreem handig!
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Surfstelletjes in beeld

uitgelachen door de plaatselijke jeugd…… en

Mijn moeder zat op een plaid wat verderop.

mijn ouwe deur met het grotere en nieuwe

ik mij af. Is het het gezicht geweest dat mijn

Deze week zag ik een docu over megastruc-

Op een gegeven moment moet ik het water

zeil, nooit echt een lange tijd in de trapeze

moeder zag toen ik aan kwam rennen? Of dat

tures op National Geografic met als onder-

zijn ingelopen. Onduidelijk waarom. Wellicht

hangen en raakte daardoor aardig vermoeid.

van de jongen aan die tak? Het zal gissen blij-

werp de Deltawerken. Daarin ook beelden

schep of emmer meegenomen door het te-

Tegelijkertijd nam er een zekere overmoed

ven. Zeker is in ieder geval dat het gevoel dat

van de grote watersnoodramp in ’53. Ver-

rugtrekkende water…ik weet het niet meer.

bezit van me en deed ik dingen die ik onder

ik had vlak nadat ik onder het zeil weer boven

woestend water, drijvend dood vee, zielige

Vervolgens moet ik in een kuil terecht zijn

die omstandigheden nog helemaal niet goed

kwam er een was van;

hoopjes mensen op daken van huizen en een

gekomen die onder het wateroppervlak schuil

onder de knie had, zoals gijpen bijvoorbeeld.

‘wat ben ik ontzettend gelukkig dat ik nog

beeldfragment van een jongen die zich aan

ging en ik verdween onder water. Het gevoel

Ik pleurde bijzonder veel het water in. Maar…

even door mag blijven leven.’ Angst kan zo

een flinke tak had weten vast te houden en

dat ik toen had is moeilijk te beschrijven. Het

fun! Na een tijdje was ik het zat en wilde een

ook nog iets moois opleveren. Iets wat je niet

gered kon worden. Zijn gezicht, een grimas

was een enorme angst geloof ik. Met alles

rak lang gaan met hoge snelheid. Afijn, hal-

elke dag voelt. Ik althans niet.

van angst en verdriet. Ik heb in de loop der

wat ik kon bewegen probeerde ik weer boven

verwege die actie trok ik het zeil te veel dicht,

jaren heel wat beelden van die ramp gezien,

water te komen. Hoe lang het heeft geduurd

viel achterover terwijl m’n trapeze nog was

maar dit shot nog nooit. Het trof me. Mis-

weet ik niet, maar op een gegeven moment

vastgehaakt aan de giek en verdween onder

schien wel om het volgende.

had ik weer contact met de bodem, kon ik

water en onder het zeil. Wat ik toen ervoer

Ik moet zo’n twee of drie jaar geweest zijn

weer staan en in paniek, huilend en half in

was te vergelijken met wat ik voelde als kind

dat ik in Gorkum met mijn moeder naar een

shock het strand oplopen naar mijn moeder,

aan dat strandje in Gorkum. Paniek. Want,

strandje aan de Merwede ging om af te koe-

die van het hele gebeuren blijkbaar niets had

toen in onder het zeil vandaan probeerde te

len tijdens een snikhete zomerdag. Ik kon nog

gemerkt. Ze troostte me –dat weet ik nog

zwemmen, voelde ik dat ik met m’n trapeze

niet zwemmen. Ik weet zeker dat ik daar ge-

wel- maar wat ik me niet meer herinner is,

nog vast zat aan de giek. Ik mocht niet meer

weest ben, want in mijn herinnering is één

of zij begreep dat ik bijna was verdronken. Ik

denken, alleen nog maar handelen. En dat

enkele ervaring van dat uitstapje mijn leven

kon het haar later ook niet meer vragen, want

deed ik doeltreffend genoeg om mezelf los te

lang bijgebleven. De rest is verdwenen.

ze is er niet meer.

haken, onder het zeil vandaan te zwemmen

Ik kan me het geluid herinneren van de kor-

Het kan ook zijn dat het me trof door een veel

en proestend boven water te komen. Vervol-

te golfslag op het strand en het water dat

recentere ervaring.

gens een paar keer uit de grond van m’n hart

daarna zacht ritselend en ruisend tussen de

Voor mijn doen waaide het flink, het zal

gevloekt en toen vermoeid als een zoutzak

kleine kiezels terug liep. Ik speelde met een

zo’n 4/5 Bft zijn geweest. Ik was hard aan

op de plank gaan zitten. Hoe zal m’n gezicht

emmertje en een schepje op de vloedlijn.

het werk. Door de vlagerige wind kon ik op

er op dat moment uit hebben gezien, vraag

Teus Snoek
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Angst

agenda overig
September 2008
20 / 21 sep •The wind experience

Real Trip 2008 - 11 & 12 oktober 2008

October 2008

11 / 12 oct •The Real Trip
Binnenkort is er weer de Real Trip in Makkum.

16 / 19 oct • EFPT Black Sea Cup

Iedereen kan mee doen aan deze downwind
slalom wedstrijd. Er worden geen voorrondes
gevaren, geen eliminaties. Iedereen vaart dus
evenveel en maakt evenveel kans op de fantastische prijzen en de titel!
Programma aterdag 20 September

15:00 Ouwe deuren Slalomwedstrijd

10:00 Testmateriaal 2008/2009

16:00 Einde Fun Speed Meeting /
GPS’en uitlezen
Waar:	Lutjestrand, Westerland, Amstelmeer,

van de band Wymaroo.

19:00 Prijsuitreiking, Tombola en aansluitend

	Noord-Holland

Zaterdag weer vroeg uit de veren en ‘s

Party @ Beachbar Brandendzand
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dagavond in cafe Beaufort met medewerking

17:00 BBQ

avonds uiteraard de befaamde real Trip Party
Pro’s & Teamriders: Kevin Mevissen, Niek van

met PartyRock DJ!

Programma zondag 21 September

der Linde, Kevin van Duin, Maarten van Och-

Op www.north-windsurf.nl/news.php vind

10:00 Windsurflessen

ten, Peter de Wit, Erik Loots, Rene Mienes

je alle informatie.

11:00 Uitleg en start Fun Speed Meeting

Merken: Neilpryde, JP, Gaastra, Tabou, F2,

11:00 Start activiteiten JAR Wieringen

Fanatic, Maui Sails, Starboard, Severne,

op Lutje 2

Northsails, Mistral

12:00 Speedclinics door Teamriders
14:00 Freestyle Demo door PRO’s

Meer informatie en inschrijvingen:

14:30 Freestyle Clinics door PRO’s

www.kater.nl
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12:00 Slalomwedstrijd

Ook dit jaar begint de Real Trip reeds op vrij-

Oproep: AW Glazen
Zouden jullie ervoor willen zorgen
dat de nieuwe plastic glazen met het
mooie AW logo weer in de keuken
belanden voor recycling? De glazen
zijn niet bedoeld als collectors item
en ook niet voor in de vuilnisbak. Bedankt voor jullie medewerking.

Te koop: Dakdragers (Halfords) voor
auto zonder regengoot, geschikt voor
vele autotypen. Informeer gerust of
ze geschikt zijn voor jouw type (staat
nl in handleiding).

Instructeurs gezocht!
Ben jij een ervaren windsurfer en lijkt het
je leuk om instructeur bij ons te worden?
Wij zijn op zoek naar mensen die genoeg
tijd hebben om regelmatig trainingen en
cursussen te geven. Heb jij een diploma
Windsurf Instructeur A (WIA) of lijkt het
je leuk om deze te halen? Neem dan
gerust contact met ons op! Mail naar
windsurfcursus@amsterdamwindsurfing.nl of bel 06 16619138
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Prijs: 25 Euro
Contact: Lisanne_snel@hotmail.com

WWW.KATER.NL
HIPPOLYTUSHOEF
ALKMAAR

voor vele
van laat aanbiedingen
ste
Masten, Zeilen, Boards,
Gieken,
etc.
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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

Koopavo

nd: Vrijd

Koopavo

ag

nd: Don

derdag

www.ka

ter.nl

