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C O N TAC T

Wie doet wat?
B E S T U U R A M S T E R DA M W I N D S U R F I NG

CORRESPONDENTIE

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

C O M M I S S I E S A M S T E R DA M W I N D S U R F I NG

Postbanknummer: 19 12 262

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

KNWV registratienummer: 536 a

Website 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

OPZEGGING LIDMA ATSCHAP

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

2de editie The Wind Experience

• Clubkampioenschappen

Op 5 en 6 september wordt “The Wind

zaterdag 5 september
• Laatste gewone zaterdagtraining
zaterdag 26 september
• AWeekend vrijdag 25- zondag 27
september
• Laatste woensdag-surftraining
woensdag 30 september
• Eerste oktober-zaterdagtraining
zaterdag 3 oktober
• Eerste woensdag-conditietraining
woensdag 7 oktober
• Laatste oktober zaterdagtraining
zaterdag 31 oktober

Experience” voor de tweede maal georganiseerd op het Amstelmeer. Net als vorig
jaar zijn er weer vele activiteiten voor jong
en oud, beginner en gevorderde windsurfer. Natuurlijk is er de slalom voor zowel
beginners en gevorderden, maar ook een
slalom wedstrijd voor ‘oude deuren’! Behalve dat je kan laten zien wat je kunt in
de slalom wedstrijden is er ook heel wat
te leren. Er zijn speed- en freestyleclinics
onderleiding van de beste surfers van Nederland. En natuurlijk zullen zij niet de
hele dag op het droge blijven. Er kan het
hele weekend 2010 materiaal worden getest, er is een barbecue, een tombola met
vele prijzen en een vet feest! Voor 25 euro
per persoon kan je deelnemen aan het
gehele evenement! Dit houdt in Slalomwedstijden, Barbecue, Goodiebag, Tombola, Testmateriaal, Clinics, Waardebonnen

www.thewindexperience.nl
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en nog veel meer…

Het AWeekend
we leggen het nog één keer uit…
Het AWeekend gaat bijna beginnen en de

4

Je kunt met droge haren een one-

9

Je vindt je eigen Starboard Futura

stroom aanmeldingen zijn goed op gang

handed dubbele forward landen òf je be-

Wood edition in combinatie met Neil-

gekomen. Het belooft wederom een heel

grijpt nog steeds niet dat er mensen zijn

Pryde RS-EVO III de best denkbare set òf je

gezellig weekend te worden. Mocht je nog

die windsurfen cool vinden.

vindt dat een huurplank van AW pas razendsnel is.

steeds niet begrijpen waarom elk jaar weer
zoveel mensen naar het AWeekend gaan en

5

Je hebt zin om gezellige mensen

heb je je nog niet aangemeld via de website,

te ontmoeten òf je vindt dat je al genoeg

inschrijflijst (naast de ingang) of mail naar

vrienden hebt.

of het AWeekend wel geschikt voor jou is!

lunch, avondeten en comfortabele overnachting voor 70,- super goedkoop is òf je

aweekend@amsterdamwindsurfing.nl? Zie
onderstaande checklist om zeker te weten

10 Je vindt dat drie dagen weg inclusief

6 Je houdt wel van enkele leuke activiteiten in het weekend òf je kunt je prima

vindt dat de huidige crisis bestreden moet
worden door het geld te laten rolllen.

vermaken met het laatste boekenweek ge-

1

Je hebt zin om van 25 -27 september

schenk.

vanaf 17.00 uur een gezellig weekend te beleven òf je hebt een bezoek aan je schoon-

Wij hebben er zin in en hopen jullie te mogen begroeten in Brouwersdam!

7

Je hebt zin in een leuk “Viva Las

ouders gepland staan waar je wanhopig

Vegas”themaverkleedfeest òf je vindt je da-

onderuit moet zien te komen.

gelijkse kleding al gek genoeg.

Namens de AWeekendcommissie 2009,
Joyce Stouten en Erik Noordhuis

8

Je vindt het fantastisch als tijdens

het AWeekend storm voorspeld wordt òf

sers vinden.

je kunt met volle teugen genieten van een
aangenaam temperatuurtje zonder enig

3 Je vindt jezelf nog een jonge god òf je
vindt dat je hele leuke achterkleinkinderen
hebt.

zuchtje wind.
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2 Je vindt dat Brouwersdam ‘the place to
be’ is òf je kunt het gewoon goed met Duit-

Bestuursleden gezocht!

De iDo

Beste AW’ers,

Wat is de toekomst van windsurfen? Vaak
hebben mensen een mening over hoe het

Een vereniging zonder voorzitter, dat gaat net, hebben we de afgelopen maanden ge-

zal gaan worden, maar uiteindelijk kan

merkt. Maar een vereniging zonder voorzitter, penningmeester en secretaris, dat zal

niemand de toekomst voorspellen.

een beetje moeilijk worden.
Voor Dario Olivierio was het duidelijk dat
Vandaar dat we nu alvast aan de bel beginnen te trekken, want in maart nemen zowel

windsurfen een groot onderdeel van zijn

penningmeester Jiska van Duijnhoven als secretaris Willemien Schenkeveld afscheid.

toekomst zou worden en dat heeft geleid

Na drie jaar zit hun termijn er dan op. Bovendien houdt dan ook algemeen bestuurslid

tot het ontwikkelen van een product dat

Jan de Lange, die al veel langer meedraait, na jaren trouwe dienst ermee op. Kortom,

windsurfen voorgoed zal veranderen. Ge-

ons bestuur kan over enkele maanden flink wat versterking gebruiken.

durende 2 jaar heeft Dario gewerkt aan
de ontwikkeling van de iDo. Met dit pro-

Laat je gedachten dus eens over gaan over een bestuursfunctie bij AW. Wij zeggen uit

duct kan iedereen na een instructie van

de grond van ons hart, ook al stoppen we er nu mee, dat het bestuurswerk echt leuk &

een minuut gaan windsurfen.

de moeite waard is om een paar jaar te doen. Hartstikke goed voor je contacten binnen

De iDo voorkomt dat het zeil in het wa-

de club en dan al die interessante inside-kennis die je opdoet…

ter valt, maar staat de windsurfer toe om
vrij en gemakkelijk te bewegen. Hierdoor

Meer weten over wat het betekent om voorzitter, penningmeester, secretaris of alge-

kan een beginner die nog nooit heeft ge-

meen bestuurslid te zijn? Mail naar bestuur@amsterdamwindsurfing.nl of bel met Jiska

windsurft op het board klimmen en on-

(06-45544784), Willemien (06-16310739) of Jan (06-41124990).

middellijk wegvaren.

Het bestuur

Jim Drake, de vader van het windsurfen

(Jiska van Duijnhoven, Rein Hazewinkel, Jan de Lange, Willemien Schenkeveld)

zei het volgende over de iDO

sport I love.”

“Dario’s invention -- the iDO -- will be one

De iDo is vanaf half augustus leverbaar

of the most important steps forward in

en kost 159,- euro.

expanding the sport of windsurfing. It is
the gateway for anyone wishing to learn
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and experience the sublime joys of the

Surfen op zee, dat hadden Rutger en ik

eigenlijk ook wel een beetje te hoog. Maar

ons vorig jaar als doel gesteld. Daarvoor

als Hollander die net 100 euri heeft be-

moest ik nog het nodige op de gijp trai-

taald, krabbel je niet terug natuurlijk. De

nen maar nu was het zover. Om geen be-

cursus zelf werd gegeven door Niels. Hij

ginnersfouten te maken en om roekeloze

woont op het strand in een soort Zwitsers

afdrijfacties te voorkomen door gebrek

kabouterhuisje achter het mooie pavil-

aan kennis, leek het ons handig een cur-

joen van Beachbreak. Eerst de theorie en

sus te volgen. Via google kwamen we te-

Niels begon met stromingen: Bij opko-

recht bij www.beachbreak.nl: “Met Hank

mend water stroomt het van zuid naar

Snel’” klonk het strak door de telefoon.

noord langs de kust en bij afgaand water

“Wij willen de cursus Van Zoet Naar Zout

van noord naar zuid en wanneer dat pre-

volgen, ja met z’n tweeën en met eigen

cies is, kun je zien op www.getij.nl. An-

materiaal. Scheelt dat in de prijs trou-

dere handige sites zijn natuurlijk wind-

wens want die vinden we toch we wat aan

guru.com (je hebt toch wel 14, 15 knopen

de hoge kant”. “Dan is het 100 de man,

wind nodig om goed door de branding te

ik zeg altijd maar; op sport moet je nooit

komen, en webcams zoals http://www.alo-

bezuinigen, ’t is trouwens perfect nu om

habeach.nl dan kun je een beetje zien hoe

op zee te beginnen”.

hoog de branding is.

In Noordwijk gekomen, want daar zit

Je hebt eigenlijk geen stromingen die je

Beachbreak, kwam Hank snel met een

de zee in trekken behalve in muien, de

open volkswagenbusje aangereden, we la-

geulen tussen zandbanken waar het wa-

den onze planken over en we scheurden

ter van de golven terugstroomt de zee in.

het strand op. Afgezien van een enkele

Je kan ze herkennen doordat daar minder

wandelaar met een vastgebonden hoedje

of geen branding is want die breekt op

op, was het strand verlaten. Ik keek Rut-

zandbanken. Als surfer heb je er eigenlijk

ger aan: Het woei best flink en de golven

geen last van maar mocht je er als zwem-

waren mij ook hoog genoeg, misschien

mer in terechtkomen, zwem dan niet te-
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Van Zoet naar Zout

dan kom je voor de monding terecht waar
de schepen uitvaren en dat wil je niet.
Ook belangrijk is het om altijd met aanlandige wind te surfen, als er dan iets misgaat wordt je vanzelf terug geblazen naar
het strand.
“Nou, check verder voordat je het water
opgaat je materiaal goed; zit alles goed
vast, staan je giek en je trapezekoordjes
gen de stroom in, want dat redt je niet,

goed enzo en dan is het op de plank stap-

maar zwem dwars op de stroom, zodat

pen, meteen de voetbanden in om stevig-

je (schuin) achter een zandbank terecht

heid te krijgen, snelheid maken en dan

komt en daarover kun je wel terug naar

schuin door de branding naar buiten.

het strand zwemmen, maar dat terzijde.

Hou druk in je zeil. Voldoende snelheid

Voor het surfen op zee is het het mooiste

helpt je over de golven en het maakt niet

als de wind en de stroming tegen elkaar

uit als je daar veel hoogte bij verliest, dat

ingaan, zuidwesten wind met afgaand tij

pak je wel terug als je achter de branding

of noordwestenwind met opkomend tij.

hoogte kunt lopen.

Als ze allebei uit dezelfde richting komen

Achter de branding heb je deining waar

dan verleier je erg en vaar je dus continue
hoog aan de wind, of moet je een stuk teWijk aan zee of IJmuiden heb je daar trouwens minder last van omdat je daar in de
luwte van de pier surft. Ga daar trouwens
beter niet aan de loefkant van de pier surfen want de wind stuwt het water langs
de pier de zee in en als het dan misgaat,
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ruglopen na een paar rakjes. In spots als

dan niet meeveren of door de knieën gaan

keihard achter m’n plank aanzwemmen,

gint, pas daar gijpen of overstag. Probeer

zoals je net deed bij het door de branding

die vervolgens omdraaien en het duurde

ook niet meteen te springen want water-

gaan, maar juist uitstrekken!”. En daar

lang voordat ik weer op de plank stond.

starten in de branding is best lastig.”

ging die weer, eerst Rutger en ik erach-

Ik was bekaf. Nu zonder te vallen recht-

Nou, dat klinkt heel overzichtelijk zo hier

teraan. Dat sprongetje werd een behoor-

streeks naar de het strand, daar kon ik

binnen in het warme paviljoen met een

lijke sprong alleen de landing lukt niet

uithijgen. Ik kreeg het koud, de wind was

kop koffie in de hand. “OK, dan nu het

zo. Ik ging zonder mijn plank het water

nog harder geworden en de golven nog

praktijkgedeelte”. Ik doe de deur open

in, die lag een stuk verderop met het zeil

hoger. Windstoten tot 30 knopen hoorden

en meteen waait de koude wind met veel

aan de verkeerde kant. Het hele rustge-

we later. Letterlijk met vallen en opstaan

vende was opeens verdwenen. Ik moest

heb ik nog enkele driehoekjes gevaren,
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zand in m’n gezicht. We tuigen de planken op en we lopen met onze set naar de

waterlandschap terecht te komen waar ik

het voelde super als het goed ging maar

vloedlijn. Niels neemt een golfsurfplank

in alle rust kon gijpen maar ook achter de

op een gegeven moment moest ik gewoon

mee.

branding bleken de golven gewoon te bre-

stoppen, mijn zeil was te groot en ik te

“Je gaat eerst schuin door de branding,

ken. Rutger’s gijp was gelukt en hij was al

moe. Terug in het paviljoen van Beach-

daarachter loef je op en maak je hoogte,

op de terugweg. Ik loefte op om hoogte te

break konden we een warme douche ne-

dan gijp je en dan kom je weer terug naar

maken. Sommige golven waren een stuk

men en Niels bakte in het keukentje su-

het strand, een driehoekje maken dus. Ik

groter dan ik, het was best lawaaiig maar

perbroodjes.

hou jullie vanaf het strand in de gaten

toch voelde het heel rustgevend, bijna vir-

Buiten laden we alle spullen weer in het

en mocht het nu helemaal mis gaan, dan

tueel, als een soort videogame. Een beetje

Volkswagenbusje, scheurden terug naar

kom ik naar je toe gepeddeld.”

tot mijn verbazing lukte ook bij mij de

de boulevard en moe maar zeker voldaan

Rutger stapt als eerste op de plank en gaat

gijp en met de golven mee terug surfend

reden we weer naar Amsterdam. Het kost-

meteen vol gas door de branding. “Nou,

was ik weer snel op het strand. Dat ging

te wat maar dan heb je ook wat: De kop

dan gaat ik ook maar” zeg ik vooral tegen

best goed!

was eraf, het surfen op zee kon beginnen.

mezelf. Ik stap in m’n voetbanden en al

“OK,” riep Niels, “we gaan nu nog zo’n

stuiterend volg ik het pad van Rutger die

driehoekje doen en dan kunnen jullie

intussen al 500 meter verder is. Ik hoopte

ook proberen een sprongetje te maken.

achter de branding in een mooi glooiend

Gewoon een goede schans uitzoeken en

Rein Hazewinkel
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de golven niet breken en ga, als je net be-

Surfquiz
Altijd al gedroomd van een carrière als professionele windsurfer? Doe de quiz en
ontdek op wie van deze profs jij het meeste lijkt!

1.
a
b
c
d

Jij bent het beste te omschrijven als…
Sterk en vastberaden

b
c
d

Hoe hoger, hoe beter! Kan ik weer een nieuwe move landen!

5.
a
b
c
d

Welke uitspraak over eten past het beste bij je?

Natuurliefhebber
Een rebel: regels zijn er om te breken!

moet aanhoren.

3.
a
b
c

Een nieuwe uitdaging! Hoe ruiger hoe beter; ik zoek graag mijn grenzen op.

Ik eet alles, behalve ansjovis!
Voor couscous kan je me middenin de nacht wakker maken!
Mijn favoriete maaltijd is het kerstmaal!
Doe mij maar de Italiaanse keuken; vooral lasagne gaat er altijd wel in!

Sociaal en sympathiek

6. Op het water ben jij…
a Een snelheidsduivel! Probeer mij maar eens bij te houden!
b Onvoorspelbaar… Het ene moment surf je foutloos, even later maak je een

2. Welke van de volgende muzieksoorten spreken jouw het meeste aan?
a Ik kan alle muzieksoorten wel waarderen, als ik maar niet te lang hetzelfde
b
c
d

Golven zijn heerlijk, maar niet te vaak! Ik wil nog wel lekker freestylen.

Reggae en rap!

meedogenloze crash om vervolgens weer een prachtige move te maken. Van een
middenweg heb je nog nooit gehoord.

c
d

Vooral R&B en HipHop.

Vooral aan het genieten; als ik maar kan surfen!
Gevaarlijk! Ik zoek altijd mijn eigen grenzen op… Zodra ik iets onder de knie heb,
is het weer tijd voor wat anders.

Rock!
Welke rol speelt religie voor je?
Het maakt geen belangrijk deel van mijn leven uit.
Voor mij maakt de islam een deel van mijn cultuur en identiteit uit.
Ik ben wel Christelijk opgevoed, maar zelf bemoei ik me niet zoveel meer

7.
a
b
c
d

Welk land spreekt je het meeste aan?

8.
a
b
c
d

Jouw stijl is…

Frankrijk
Marokko
Ierland
Cabo Verde

Het Christendom heeft mij houvast en kracht gegeven om ook moeilijke tijden
door te komen.

4. Oké, op het nieuwe meer kom je ze niet tegen, maar wat zou reactie zijn als
je toch wat golven tegenkomt?

a

Balen! Ik hoopte wel een recordje neer te zetten…

Nonchalant
Vrolijk
Sportief
Stoer
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met het geloof.

d

De score:

Het meeste: c

Tel alle antwoorden bij elkaar op en kijk of je het meeste a, b, c of d hebt geantwoord

De in Dublin wonende Oisin van Gelderen

en check hieronder in wiens schoenen jij weleens zou kunnen staan…

(inderdaad, Nederlandse ouders) is een echte
allrounder. Zijn jeugd is te vergelijken met die

Het meeste: a

van “Wild Thornberries”; hij heeft zijn puber-

Oehlala! Het blijkt dat jij toch heel wat meer

jaren rondtrekkend met een VW-busje in de

lijkt op de snelste windsurfer op aarde, de

rimboe van o.a. India en Afrika doorgebracht, terwijl zijn vader documentaires maakte.

fransman Antoine Albeau, dan je dacht! Deze

Zo vond hij zijn liefde voor de natuur en het water. Hij begon met slalom, ging over op

snelheidsduivel (speed record 91 km/uur) is

freestyle, vervolgens brak hij het Ierse speedrecord en werd tenslotte zeven keer eerste

gek op zijn familie en droomt ervan de 100

in de wave! Maar zijn passie ligt uiteindelijk toch vooral in het freestylen.

km/uur halen! Samen met Guy Cribb heeft hij
het Kanaal overgesurft om aandacht te vragen

Het meeste: d

voor twee goede doelen. Een zeer ambitieuze

Het is de vraag of je nog in je “foute” periode

doorzetter dus.

van je leven zit, of misschien heb je inmidHet meeste: b

elk geval vertoon je veel overeenkomsten met

Jij lijkt het meest op de vrolijke, Marokkaanse

deze Amerikaanse wave-kampioen en voorma-

couscous-liefhebber: Boujmaa Guilloul. Hij is

lig “bad guy”. Zijn leven bestond voorheen uit

de enige Moslim die meedoet aan de PWA tour

het opzoeken van zijn grenzen en vooral het

en daarmee ook de enige die de beruchte PWA-

overschrijden daarvan. Hij is meerdere malen

feestjes doorkomt zonder kater. Zodra hij be-

de fout ingegaan met alcohol, drugs en vrou-

gon met windsurfen leerde hij in razend tem-

wen. Maar inmiddels heeft hij zijn rust gevon-

po zijn eerste moves, maar erg constant surft

den in het Christendom en vertrouwt volledig op Jezus. Nadat hij een aantal keer een

hij nog niet. Tijdens wedstrijden kan hij zo ner-

wereldtitel wave had bemachtigd besloot hij zich op de slalom te storten en het ontwer-

veus worden dat hij er niets meer van bakt…

pen van zijn eigen planken, die te koop zijn in zijn winkel op Cabo Verde.
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dels, net als Josh Angulo, je rust gevonden. In

fotoverslag Koppelrace 2009
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Met dank aan Gerard van Riel voor de foto’s

training Niek van der Linden
Niek van der Linden... Tja, what can you
say. Gebronsd bovenlijf, blond, een zonnebril in het haar. Tel daarbij op dattie voormalig freestyle kampioen is en een begenadigd surfinstructeur die speciaal voor
AW een lesje freestyle-voor-beginners
kwam geven. Dat laat een weldenkend
mens (en zeker een vrouwelijk mens) zich
geen twee keer zeggen. Dus op een zonnige zaterdag namiddag verzamelde een
clubje enthousiastelingen zich om van
deze halfgod de fijne kneepjes te leren.
Op de kant deed hij eerst stap voor stap
gedetailleerd de basismanouvres voor.
Overstag, gijpen, trapeze, voetbanden en
voor wie wilde een aantal freestyle-kunsten. Varen met het zeil in de wind, met je
rug naar het zeil varen, hoe je daar komt,

domd, het bleek te werken. De trucs wa-

en ook vooral hoe je weer heelhuids uit de

ren ineens haalbaar en de gijp sneller en

knoop kunt raken.

vloeiender. Zelfs de overstag die onderheeft gedaan ging daarna vloeiender en

Een waterig zonnetje en welgeteld zeven

met aanzienlijk minder sullige valpartij-

knopen. Maar de voetbanden gingen we

en. Alleen al daarom: Niek bedankt!

vandaag toch niet uitproberen.
Terwijl eenieder zich uitsloofde in stunts
gaf Niek gedetailleerde instructies. Ver-

Merel van der Ham
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getekende toch inmiddels vaak genoeg
Ondertussen van dat typische AW-weer.

MadNes festival
MadNes ontstaat tijdens een mooie zonsondergang op strand Nes op Ameland.
Hoofdrolspelers zijn vier PK’ers die als
strandwacht voor hun ‘baas’ Floris werken. De volgende dialoog markeert het
absolute begin van MadNes.
‘Tjonge jonge Floris, wat is het hier mooi met
zonsondergang.’
‘Ja jongens, jullie zijn niks gewend he. Wij eilanders komen hier eigenlijk ons bed niet meer
voor uit.’
(stilte en bier-drink-geluiden)
‘Zeg Floris, mogen wij geen muziek festival organiseren hier?’
‘Prima jongens, het strand is van mij, ik zorg
voor een feesttent en catering en jullie voor de
rest.’
‘Oh, ok.’

het surfers festival MadNes op het strand
van Nes in Ameland. Heerlijk weer, een
beetje wind, golfen en vooral een lekkere
temperatuur, zon en feesten met 700 soortgenoten. Van 26 tot 28 juni op Ameland.
Voor een schamele 70 euro krijg je een
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Ja en zo was het ook op de 2e jaargang van

fantastisch weekend, de boottocht van en
naar Ameland, vervoer naar de camping in
Nes, 2x lunchpakket, avondeten, overnachtingen op de camping, clinics en 2 vette
feesten met veel bands.
Met bijna 3 handen vol AW-ers hebben we
een heerlijk weekend gehad op Ameland
wat al snel werd omgetoverd tot AWeland.
Iedereen druppelde vrijdag of zaterdagochtend binnen op de camping. Wij vertrokken vrijdagochtend vroeg naar MadNes vanuit Amsterdam. Na een heerlijk
boottochtje over de wadden stond Ortwin
ons al op te wachten met al 4 opgezette
tenten, jippie. Het was nog heerlijk rustig
op de camping, tijd voor een strandwandeling. Aan het einde van de middag toch
maar even de zee op met een groot zeil. De
camping loopt al lekker vol met tentjes en
surfspullen. Om 2100 uur eens kijken in
bandjes als Patchanka, TrenchcoaT, Splendid en natuurlijk DJ Paullie wants a cracker. Het werd laat later laatst, de laatste
AW-er lag rond 3 uur heerlijk in z’n tentje
te ronken.
Zaterdag was er van alles te doen wat met
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de feesttent, en ja hoor lekker feesten met

Zondag nog zo’n relaxte dag op het strand.
Langzamerhand begint iedereen op te
ruimen om aan het einde van de middag
surfen te maken heeft of daar in de buurt.

richting de boot te gaan. Om 1700 uur heb-

Er was surfmateriaal om te testen, Boris

ben we de boot terug naar het vaste land

weet er alles van, lekker stukje de zee op.

en dan nog een stuk rijden naar Amster-

Echter er stond een behoorlijke stroming

dam. Wat vooral opviel is dat het een ont-

westwaarts, voor je het door hebt eindig

zettend relaxte sfeer is, het hele weekend

je bijna een kilometer verderop en dan is

door, op en rond het strand hangen en een

het teruglopen met je setje. Een aantal ki-

gezamenlijke passie delen. We kunnen bij-

tes waren ook aanwezig evenals skimboar-

na niet wachten tot volgend jaar om weer

den, wat toch moeilijker is dan je denkt.

met een enthousiaste groep naar MadNes

SUPPEN (Stand Up Paddling) kon ook, erg

festival te gaan op Ameland.

leuk door de branding en dan met een
golf mee naar het strand surfen. Populair

Koos van Leeuwen

was het golfsurfen, constant lag de zee vol
hiermee prima vermaakt bij gebrek aan
voldoende windsurfsetjes. Cantina Mobile
had heerlijke Chili Con Carne gemaakt,
het dak vloog eraf van de feesttent. Heerlijk feesten de 2e avond wederom in de
feesttent et de andere bandjes.
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met golfsurfers, de AW-ers hebben zich

Roséproeverij
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We zijn erg
benieuwd naar de
winnende rosé…
(red.)

Re-integratietraject
Pas onder de douche zie ik ze. Op m’n

zeilen nog een laatste kans te geven.

schenen, dijen en armen zitten als roerloze vlekken de stille getuigen van het

We deden de laatste weekcursus in au-

geweld dat mijn lichaam is aangedaan. Ik

gustus, meestal in de stromende regen

ben bont en blauw. Een toevallige passant

en soms schuilend in de kantine voor de

zou denken dat mijn vriend losse handjes

bliksem. Maar ik leerde het zeil omhoog te

heeft. (Ik kom overigens zelden toevallige

krijgen, te houden en zelfs te varen. Niet

passanten onder de douche tegen). Maar

alleen heen, maar ook terug. Jubelstem-

mijn vriend heeft geen losse handen. Ik

ming. In september waren M. en ik elke

heb helemaal geen vriend. Nee, dit doe ik

woensdag en zaterdag op het Nieuwe Meer
als een angstig kind dat aan de rand van de

te vinden. Toen de trainingen stopten in

De volgende zomer pakte ik moeiteloos

salontafel z’n eerste wiebelige stapjes zet.

oktober mochten we nog een maandje

de draad weer op en ik paste mijn agenda

Of beter gezegd, ik surf weer. Dat was

En de wind deed de rest. Enige tijd later

door omdat Fred op zaterdag een speciale

aan het trainingsschema aan: verjaarda-

namelijk al een tijdje geleden. Hoe lang?

werd ik (letterlijk) van zee gevist, doodmoe

training gaf aan (in mijn ogen zeer ver) ge-

gen van oma’s werden zonder pardon af-

Laat ik bij het begin beginnen. 2004, cur-

en doodsbang – hoe ik hier terecht was ge-

vorderde surfers. Wij klooiden wat in de

gezegd, vrienden wisten dat op zaterdag

sus catamaranzeilen op Sardinië.

komen was me een raadsel en hoe ik ooit

marge en Fred hield een oogje in ons zeil.

niks gepland kon worden en ik dreigde

Daar

lag ook een surfplank in het water. Leuk,

terug had moeten komen al helemaal.
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m’n baas met opstappen als ik op woensdag niet eerder weg mocht. Ondertussen

dacht ik, even proberen. De instructeur
schoot gelukkig direct te hulp door uit

Een paar weken later belde M. met de

waren ook vriendinnen D. en F. een keer

te leggen hoe je het zeil omhoog moest

mededeling dat je surfles kon nemen, in

meegegaan en gezwicht. Weer een nieuwe

hijsen en voegde er fijntjes aan toe dat

Amsterdam. Even zag ik eenzelfde debacle

zomer, weer het oude ritme. Het werd al-

dat voorlopig lastig genoeg zou zijn. Dat

voor me, maar dan midden op het IJ, tus-

leen maar leuker! Totdat…

klopte. Hij had helaas niet vermeld wat je

sen enorme cruiseschepen en aken, met

moest doen als je onverhoopt toch het zeil

het IJ-pontje dat me uiteindelijk de gena-

De woensdag viel als eerste af. Drukke

en tegelijkertijd jezelf rechtop wist te krij-

deklap zou toedienen. Maar nee, er bleek

baan, weinig wind. En ook de zaterdag

gen en niet meteen weer viel. Daar stond

een meer te zijn in de stad, op fietsafstand.

bleek niet heilig. Brak van vrijdagavond,

ik, met twee vuisten om de giek geklemd

Gelukkig. Ik besloot te gaan en het plank-

geduld van vrienden op, toch maar een
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mezelf aan: ik surf.

je aan het gijpen bent. Om de verwarring

ris ook z’n voordelen: je leert ook echt iets.

schok kwam tijdens de voorbespreking.

nog groter te maken roept de trainer: “Kijk

En is er nou zoveel veranderd? De konijnen

Vaag bekende termen volgden elkaar in

naar de wind, zie je de wind!?” Wind voel

zijn er nog, en de buffels. De windmeter is

snel tempo op en met de minisurfplank

je toch, of oh nee, die rimpels, daar was

nog steeds kapot, commissies komen nog

werden manoeuvres voorgedaan die ik me

iets mee, en god, hoe zat dat met voorrang

altijd mensen tekort en Sil kookt nog ge-

met geen mogelijkheid kon voorstellen.

– iets met bak, maar wiens bak en waar

woon op woensdag. Zelfs de mythe rond

Floris leek te denken dat hij een goed ge-

zit die ook al weer… Het werkwoord sur-

het CWO2 diploma is hetzelfde: je hoort

drilde kostschoolklas voor zich had, sprak

fen impliceert dat de surfer degene is die

soms cursisten tegen elkaar fluisteren dat

raddraaiers streng toe en grappenmakers

de boel aanstuurt, maar niets was minder

ze echt, uit betrouwbare bron, gehoord

keer naar dat familieding, nog steeds geen

konden al helemaal beter hun mond

waar: ik was een weerloze spil van het ma-

hebben van iemand die iemand kent die

mogelijkheid om CWO2 te doen, en mis-

houden. Toen hij eindigde met de ogen-

teriaal, de wind en het water. En dan was

wel eens zo’n diploma heeft gehaald. Op

schien wel andere, nog slechtere smoezen.

schijnlijk vriendelijke vraag: “iemand nog

er nog nauwelijks wind.

AW. Iets met een kaart die je moet zien te

De zaterdag was niet meer standaard surf-

vragen”, wist ik niet bij welke vraag ik in

dag, maar een dag waarop je zou kunnen

hemelsnaam zou moeten beginnen en be-

Maar het werd beter. Je blijkt het niet hele-

gaan surfen. En op een gegeven moment

sloot wijselijk mijn mond te houden; ik

maal te verleren. De theorie is kwijt, maar

was het een dag waarop je vroeger zou

kon tenslotte altijd nog m’n spullen weer

ergens binnenin zit een mechanisme dat

Nee, er is niks veranderd. Die plek, uniek

hebben gesurft.

inpakken en naar huis terugfietsen. Waar

nog een beetje weet hoe het moet. Boven-

in Amsterdam en helemaal van ons al-

waren die gezellige werkstudenten geble-

dien heeft de kostschoolmethode van Flo-

leen. Het bos, de prachtige tuin van Kees,

bemachtigen - alsof het om de schatkaart
naar de heilige graal ging.

Juni dit jaar ging ik weer naar een trai-

ven die op zaterdag wat tegen de groep

het volleybalveld. De mensen, jong, oud,

ning. De eerste schok kwam toen ik een

stonden te blozen en je vervolgens maar

nieuw of erelid, die allemaal met elkaar

verfomfaaid kaartje uit de donkerste spe-

wat lieten aanrommelen?

surfen, spelen, eten, drinken. Ook als je

lonken van mijn portemonnee trok om de

al heel lang niet geweest bent: kom terug,

plankhuur af te laten tekenen. Daar stond

Eenmaal op het water (ja, ik bleef, dat

het is heerlijk op AW. Re-integreren, ik kan

het, zwart op wit: drie jaartallen op rij, op

dan weer wel) werd het niet veel beter. Ge-

het echt iedereen van harte aanbevelen.

één kaart. Voor de eigen-plank-bezitters:

stuntel met voeten (wat doen die banden

op een kaart staat vijf keer huur. En ik had

daar?), wind aan de verkeerde kant van je

er dus meer dan drie jaar voor nodig ge-

zeil, halverwege een overstag beseffen dat

Reineke Commandeur
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had die vijf keer op te maken. De volgende

Minicursus weer voorspellen
Tja… Het blijft lastig te bepalen hoe het weer zich zal gedragen. Helaas kloppen de weersvoorspellingen op het nieuws ook niet altijd. Om meer zekerheid te krijgen kun je terecht op verschillende websites die gebruik maken van computermodellen om het weer

3. Wat voor soort wolken zie je?
Omschrijving wolk:

Naam:

Gekrulde, dunne wolk
die lijkt op een veer

Cirrus (= krullen in het haar)

Gestapelde wolken,
lijken soms op een
schapenvacht.

Cumulus (= hoop)

Gelaagde wolken

Stratus ( = laag of plat)

Foto:

te voorspellen. Deze komen vaak nog het dichtst bij de werkelijkheid omdat ze vier keer
per dag worden bijgesteld.
Het Motion Magazine raadt vooral www.windguru.com en www.windfinder.com aan. Dit
zijn gratis websites met informatie over de omstandigheden op allerlei bekende surfspots, ook in Nederland.
Verder kun je zelf door naar de wolken te kijken een aardige verwachting voor de komende 12 tot 24 uur bepalen. Volg het volgende stappenplan en kijk maar of je Erik Krol
af kan troeven!
1. Uit welke richting waait de wind?
West:

Zuid:

Oost:

Noord:

Opklaringen,
gevolgd door regen
en wind.

Opklaringen,
gevolgd door
regen en
wind.

Wisselvallig
weer.

Eerst vrij goed weer,
later meer wind en regen te verwachten.

in, ruimende met de klok mee.
Ruimend:

Krimpend:

Slecht weergebied trekt weg. Buien nemen
af en de zon zal zich vaker laten zien.

De wind zal toenemen uit west tot
zuid. Houd rekening met een snelle
weersverslechtering.
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2. Krimpt of ruimt de wind? Krimpende wind draait tegen de wijzers van de klok

4. Schrijf een betekenis aan de wolkenlucht toe.

Wat zie je?

Betekenis:

Stapelwolken (cumulus) die niet hoger

Mooi weer.

dan breed zijn.
Dunne, gekrulde wolken (cirrus) hoog

Mooi weer, maar als de cirruswolken veranderen is

in de lucht. Ze lijken het meest op

er mogelijk slecht weer op komst (zie volgende).

Condenssporen van vliegtuigen

Goed weer. Er is geen noemenswaardige

verdwijnen snel.

weersverandering binnen de komende 12 uur te
verwachten.

De condenssporen verdwijnen niet,

Mogelijke nadering van warmtefront met snelle

maar verbreden zich.

weersverslechtering.

Lage bewolking met wat openingen.

Geen neerslag van betekenis. Waarschijnlijk lossen
de wolken langzaam op.

comma’s of ouderwetse schaatsen.
Verschillende soorten stabiele wolken.
De dunne, gekrulde wolken (cirrus)

Er komt een lage drukgebied aan en daarmee ook

nemen de vorm van watten of gelaagde

slecht weer. De wind zal geleidelijk toenemen.

wolken (cirro-stratus) aan. De lucht kan

Buien zijn te verwachten. Op het Noordelijk

er wat melkachtig uitzien.

halfrond zal de wind ruimen (met de klok mee)

Geen noemenswaardige weersverandering binnen
24 uur.

Een kring om de zon of maan

Waarschijnlijk regen binnen 6 tot 12 uur.

draaien, op het Zuidelijk halfrond krimpen (tegen
de klok in).

Dit een beknopte versie van het voorspellen van het weer aan de hand van wolken. Meer

Pas op voor buien! Als de onderkant van de cumulus

noeg boeken op de markt, voor en door zeelui! Bedenk wel dat ook je eigen voorspelling

zijn.

wolken erg donker is, kan dit duiden op regen,

aan de hand van wolken geen garantie geven. Gebruik het als hulpmiddel.

hagel, windstoten uit alle richtingen en onweer.
Tijd om af te tuigen dus.

Marieke
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weten? Ga naar www.weerstationleeuwarden.nl/voorspellen.html en verder zijn er geCumuluswolken die hoger dan breed

LAURE TREBOUX SUI-4
Born: 22nd April 1983
In: Lausanne, Switzerland
Website: www.lauretreboux.com
Achievements: 1st Ocean Wave Classic 2009,
Lancelin, WA•3rd Overall PWA World Cup Freestyle ‘08• 7th Overall PWA World Cup Wave
‘08•3rd PWA Freestyle World Cup Fuerteventura ‘08•4th PWA Freestyle World Cup Pozo
‘08•2nd PWA Freestyle World Cup Lanzarote
‘08•1st Ocean Wave Classic Lancelin 08, Western
Australia•3rd PWA Freestyle World Cup overall
‘07•3rd PWA Freestyle World Cup Fuerteventura
‘07•3rd PWA Freestyle World Cup Pozo ‘07•3rd
PWA Freestyle World Cup Lanzarote ‘07•3rd
PWA Freestyle World Cup overall ‘06•3rd PWA
Freestyle World Cup Pozo ‘06•3rd PWA Freestyle
World Cup Fuerteventura ‘06• 2nd IFCA Freestyle World Championships ‘05• 1st Swiss Free-

© PWA / John Carter

How did you get the windsurf buzz? Well

learn and do the same. It’s rarely windy

I’ve always been into boardsports in gener-

there, but enough to learn the basics and

al (snowboarding, surfing, wakeboarding,

all the light wind freestyle stuff. I was

...). I started windsurfing in Switzerland

working beside school to save money and

after I saw some windsurfers flying and

go windsurfing in windier places when-

jumping on the lake where I live. It was

ever I could, and when I finished college

amazing to see them and I just wanted to

I went to Australia for a few months. I dis-
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style Tour ‘05•1st Swiss Freestyle Tour ‘04

© www.birdseyeviewphotography.com.au

covered wave sailing there and that was
it...

When did you make the swop from amateur to professional? About 4 years ago

© PWA / John Carter

and what impact did this have on your
life(-style)? My whole life is based around
windsurfing now. I travel all the time to
amazing places, meeting lots of people
and cultures. I feel very lucky to be able to
live out of my passion!

© Berhard Dews

Where do you live, or at least, most of the
time? I spend about 6 months in Australia
during the European winter and hopefully
this will become my new home soon. Then
I go back to Switzerland as often as I can,

© PWA/John Carter

De mastvoet NR.3 2009 | 044

during summer.

Your plan is to live in Australia in the
near future, is that the ‘best place to be’ for
windsurfing? There are many really good

© www.birdseyeviewphotography.com.au

good freestyle spots too, and wind almost

waves to make sure I come back full on

everyday during the summer. But it’s not

ready for next year’s tour, and organise

just the windsurfing, it also has every-

next year’s clinics and camps.

thing else beside it: the quality of life, the
people, surfing etc. I just love it there!

Can tell us more about your windsurf clinics? Teaching is a big part of my passion

lia is one of the best. You get really good

What are your goals for the next half year?

for windsurfing. I started when I was 16,

waves, many different conditions, some

Train hard on the water in freestyle and

a long time before becoming a pro wind-

places for windsurfing and for me Austra-
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which is between trips and competitions

surfer, and I still love it now. It’s great
to be able to share this passion for the
sport and see people improve and enjoy
windsurfing as much as I do. I think it’s
important that people understand how
much fun windsurfing is and to get rid
© Sébastian Staub

of this old image that is still around,
and make a lot of people still think
that windsurfing is really hard work to
learn. With the equipment we have now
you can learn really quick and enjoy it
straight away. So I wanna push these

© Sébastian Staub

clinics, do more and more of them and
in different places all around the world.
I’ve got some good ideas, just gotta work
on them!

© www.birdseyeviewphotography.com.au

What are your tips for the (Dutch) windsurfers? Long harness lines, big footstraps, try to learn new things and push
doesn’t work come and join me in one
of my clinics! :0)

© PWA / John Carter
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yourself to keep enjoying it, and if it

Joanne: Je bent toen flink gaan onderhan-

woensdag én zaterdag op de training. Hart-

delen. Uiteindelijk kwamen we uit op een

stikke leuk, een relatie, maar het wordt me

MacChicken menu.

op deze manier te benauwd.

Maarten: Dat was voor mij belangrijk, het

Joanne: Ik zie het liefst anderen. Gelukkig

ging om m’n gevoel van eigenwaarde.

heb ik daar nu ook weer budget voor, sinds ik
Maarten geen MacChicken menu’s meer hoef

MEEST ROMANTISCHE MOMENT:

te geven.

Joanne: Toen Maarten na een paar maan-

Surfsetje

den opeens zei: “Laat dat MacChicken

IK KON DE VRAAG NIET AFMAKEN. IK WILDE

menu maar zitten.”

GRAAG DAT JULLIE DE VOLGENDE ZIN ZOUDEN

Maarten: Ik was 15 kilo aangekomen.

AFMAKEN: IK ZIE DE ANDER HET LIEFST… IN ON-

Joanne: Oh, was dat de reden..

DERGOED OF IN SURFPAK.

Maarten: Ik vond het heel romantisch toen

Maarten en Joanne: Eh… sorry?

LID SINDS:

Joanne: De mannen uit dat lijstje ken ik alle-

“broodje Sil” op zaterdag, een stukje kom-

ZIE JE DE ANDER HET LIEFST IN ONDERGOED OF

Maarten: Sinds 2007. Ik vind het zo gezellig

maal wel. Die meisjes zeggen me niks.

kommer met mozzarella tussen je tanden

IN EEN WETSUIT?

vandaan peuterde en me daarna in mijn

Maarten en Joanne: Pardon?!
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hier. Echt geweldig. Tuurlijk, je hebt overal types rondlopen waarvan ik zeg “das jammer”.

SAMEN SINDS:

oor fluisterde dat je me zo lekker vond.

Zoals die hoe heet ‘ie, eh… Bob. En Floris. En

Joanne: Dat heb ik verdrongen.

Joanne: Ik zei niet dat ik jou lekker vond.

WAT VIND JE DE ANDER MOOIER STAAN: ONDER-

Martijn, Pieter, Boris, Frédérique, Michael,

Maarten: Ik weet het nog heel goed. Sinds Jo-

Ik zei: “Lekker.” Het ging over dat broodje.

GOED OF WETSUIT?

Tim, Winnie, Laura, Ariënne, Jan, Sil, Fred,

anne me zes jaar geleden vroeg of ik met haar

Maarten: Oh.

Maarten: Wat voor suit?!

Bianca, André, Marcel, Ronald, Tom, Ellis,

mee naar huis wilde. Voor een Breezer.

Francois, Ortwin, David, Merel, Marieke, Pa-

Joanne: Oh ja.

SPULLEN LENEN:

EEN WETSUIT. ZO’N PAK VAN NEOPREEN. DAT JE

trick, Josje, Rani, Sjors, grote Robert en kleine

Maarten: Ik vond dat echt shocking.

Maarten: Ik leen wel eens een BH van Joanne.

WARM HOUDT TIJDENS HET WINDSURFEN.

Robert alias Bruno. Het is gewoon jammer

Joanne: Je wilde ook niet.

Joanne: Oh.

Maarten en Joanne: Oh, kun je hier windsur-

dat die de sfeer op de club zo verpesten. Maar

Maarten: Nee, ik voelde me zo goedkoop toen

IK ZIE DE ANDER HET LIEFST…:

fen? Wat leuk, dat moeten we dan ook eens

voor de rest: supergezellig.

je dat vroeg.

Maarten: … niet te vaak. Ik zie haar nu én

proberen.
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je een paar weken geleden, tijdens een

Mijn meest favoriete bestemming na een

oorverdovende lawaai van de trein was

kont van mijn vriendin en op tijd eten en

want anders zou het van de hitte niet

reis in het buitenland is mijn eigen land.

het een tombola van geluid en beweging.

drinken dan voor dat landschap. Boven-

te harden geweest zijn. Eenmaal boven

Al sinds ik me kan herinneren overkomt

De wind gierde me om de oren, gordij-

dien was het toen zorg numero uno om te

ontvouwde zich een waanzinnig mooi

me een vreemd soort sensatie, als ik na

nen waaiden dan weer eens naar binnen,

overleven op wegen die nou niet bepaald

landschap. Door de harde wind golfde

een reis m’n stad, de straat waar ik woon

dan weer naar buiten en de kapsels van

fietsvriendelijk waren. En niet in de laat-

alle graan, maïs of wat er ook allemaal

en mijn huis weer zie. Alsof de tijd er

de passagiers veranderden ongeveer met

ste plaats was het noodzakelijk om om

beneden me maar groeide, als een gek.

heeft stilgestaan, de mensen en de din-

de snelheid van het knipperen van mijn

het kwartier ongeveer, een irritant toete-

Samen met het zonlicht gaf dat een beeld

gen hetzelfde zijn gebleven en ik, opge-

ogen. De stoelen waren gek genoeg van

rende, langzaam rijdende macho Italiaan

van éen groot golvend en bewegend land-

laden en boordevol indrukken van verre

uitstekende kwaliteit. Hard en zacht tege-

te schofferen, die de mooie kont van mijn

schap van schaduw, licht, groen en geel

oorden, wat onwennig mijn vertrouwde

lijk én met oren aan beide zijden, zodat je

vriendin ook had ontdekt.

gewas. Prachtig!

omgeving betreed. Daarnaast natuurlijk

heerlijk naar alle kanten kon wegsoezen

Ik keek nu naar een panorama van heu-

Eenmaal weer thuis ging ik vrij snel daar-

ook het gevoel van; ‘al die suffe losers die

zonder het gevaar te lopen dat je hoofd

vels in uiteenlopende tinten groen en

na een dagje naar zee. Het waaide en de

thuis zijn gebleven, hebben het vast niet

naar het middenpad zou wegzakken,

geel, schilderachtige dorpjes met die ka-

zon scheen. Op de top van het duin zag

zo leuk gehad als ik en iedereen moet tijd

met alle nare gevolgen van dien; bagage,

rakteristieke slordig gelegde zachtrode

ik een overweldigend golvende zee en ik

maken om naar mijn fantastische verha-

knieën en rennende kleuters tegen je kop.

dakpannen, en daar tussendoor groepjes

dacht; ’arme Italianen in Umbrië, geen

len te luisteren..’

Temidden van al dat tumult zat ik daar

puntige cypressen, die als symbool van

water te bekennen en op maïs en graan

Tja...lekker belangrijk.

volkomen relaxt en nog vermoeid van de

dit gebied als uitroeptekens over het hele

kun je niet surfen, ook al golft het’. Ik was

Eind juni dit jaar ging ik voor een kort

vliegreis, als in het oog van een orkaan,

landschap leken uitgestrooid.

blij dat ik weer op mijn meest favoriete be-

verblijf naar Italië. Umbrië. Na de vlieg-

de omgeving te bekijken. De werkelijk

Als tussenstop besloot ik Assisi te bezoe-

stemming was aangekomen; Nederland.

reis en aankomst in Rome ging het met

oogverblindende schoonheid trof me.

ken, het dorpje van de heilige Fransiscus,

de trein verder het binnenland in rich-

In de jaren tachtig had ik in dit deel van

en daar een hapje te eten. Het ligt majes-

ting Perugia. In de trein, een luxe uitvoe-

het land met mijn toenmalige vriendin

teitelijk boven op een heuvel. Ik wandelde

ring van de toeristische Veluwe-express,

gefietst. Natuurlijk ook toen de pracht

langs smalle supersteile steegjes omhoog

stonden alle raampjes open en woei het

van het landschap gezien, maar eerlijk

naar een van de oude verdedigingsforten.

dat het een lieve lust was. Samen met het

gezegd had ik destijds meer oog voor de

Het waaide snoeihard. Gelukkig maar,

Teus Snoek
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Golven

Lekker op vakantie geweest?
Stuur ons je vakantie avonturen,
tips over spots, hotels, campings of
andere nuttige tips die je wilt delen
toe. Wat zijn de condities? Is het aan
te raden je eigen spullen mee te nemen? Of kun je er makkelijk iets huren? Kortom deel je ervaringen met
je clubgenoten! Op deze manier zorg
je ervoor dat alle AW-ers het beste uit

Te koop: Gaastra Matrix 6.5m 2006
(blauw). inclusief prolimit 160-220 Assault giek (2008) en Gaastra mast (4.60
m 35%Carbon)
Prijs: 399 Euro
Gaastra Matrix 5.5m 2006 (blauw).
Prijs: 199 Euro
Contact:
mastvoet@amsterdamwindsurfing.nl
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hun surftrip halen
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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

