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Voor wie is dit boekje bedoeld?
Voor geïnteresseerden
Wil je weten of Amsterdam Windsurfing iets voor jou is? Met dit
boekje willen we je vertellen wat AW is, wat we doen en wat jij
kunt doen! Wil je eerst eens komen kijken op de club, dan kan dat
ook! In dit boekje vind je ons adres en een routebeschrijving.
Voor nieuwe leden
Heb je je al ingeschreven en ben je dus een nieuw lid? Welkom
dan bij Amsterdam Windsurfing! We hopen, en weten eigenlijk
bijna zeker, dat je het goed naar je zin gaat krijgen bij ons! In dit
boekje geven we je informatie over je nieuwe club!
Verder zijn de statuten, het reglement en het boekje huisregels &
structuur op te vragen bij de secretaris
Heb je na het lezen van dit boekje nog vragen? Dan kun je altijd
kijken op onze website, schrijven of mailen!

Plankzeilvereniging Amsterdam Windsurfing (AW)
Correspondentie adres:
Postbus 75565
1070 AN AMSTERDAM
Clubhuis:
Riekerweg 40
1066 BT AMSTERDAM
ING bank: NL44 INGB 0001912262
Rabobank: NL84 RABO 0154791822
Kamer van Koophandel No.: 531494
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond No.: 536
Website: www.amsterdamwindsurfing.nl
Windmeter: http://www.windguruspot.cz/300
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De e-mail adressen van Amsterdam Windsurfing:
ledenadministratie@amsterdamwindsurfing.nl voor vragen over
lidmaatschappen, prijzen en opzeggingen

plankstalling@amsterdamwindsurfing.nl voor vragen over
stallingen van planken en sleutels van hek en hokken

mastvoet@amsterdamwindsurfing.nl als je iets in ons blad de
Mastvoet wilt laten zetten, mail dat dan naar dit adres…

nieuwsbrief@amsterdamwindsurfing.nl voor alles wat met de
website, de nieuwsbrief of facebook te maken heeft

windsurfcursus@amsterdamwindsurfing.nl voor als je meer
informatie wilt over cursussen of contact wil leggen met de
trainingscommissie

sil@kroketnet.nl als je je op wilt geven voor het eten op
woensdagavond

bestuur@amsterdamwindsurfing.nl voor de meeste overige vragen
en opmerkingen, of, als het over de contributie e.d. gaat:

penningmeester@amsterdamwindsurfing.nl
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Wat is AW?
Of je nu beginnend windsurfer bent, of dat je al jaren op de plank
staat, of je jong bent of oud, vrouw of man, arm of rijk, het maakt
bij AW niks uit, want AW is een vereniging voor iedereen die blij
wordt van windsurfen.
"plankzeilvereniging Amsterdam Windsurfing"
Dat is de volledige naam van de surfclub die vanaf de oprichting
in 1976 aan de Nieuwe Meer haar thuisbasis heeft. De vereniging
bestaat uit ongeveer 250 actieve leden. Sommigen van hen zijn
wedstrijdsurfers, maar de meeste willen gewoon lekker recreatief
bezig zijn.
De locatie aan het meer bestaat uit een clubgebouw, compleet
met kantine, kleedkamers en warme douches. Buiten is er een
grasveld, een beachvolleybalveld en een groot aantal
plankstallingen.

Op AW kun je via een cursus leren windsurfen. Bijvoorbeeld een
CWO1-cursus of een kennismakingscursus. In de zomervakantie
biedt AW cursussen voor jeugd vanaf 10 jaar aan. Inschrijven kan
via de website www.amsterdamwindsurfing.nl/windsurfcursus
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Een 45 meter lange steiger geeft de surfers toegang tot het meer.
Kun je al windsurfen? Dan kun je als lid elke woensdagavond en
zaterdag gratis meedoen aan de trainingen. Als je geen eigen
materiaal hebt dan kun je dit tijdens de training huren. Heb je
eigen surfspullen en ben je lid? Dan kan je tegen betaling je plank
stallen op de club. Je kunt dan een plankstalling huren in een hok
dat je deelt met andere leden. Je kan dan surfen wanneer je
maar zin hebt, want krijgt namelijk een sleutel van het hek en het
clubgebouw.
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Huisregels locatie
Op het terrein gelden voor iedereen een paar regels:
 We zijn heel blij met onze barman Sil, maar let wel, hij is
onze barman. De terreinbeheerder ben je zelf. Dus zet je
fiets in de fietsenstalling, ruim je afval op en maak de
douche schoon na gebruik.
 Als je hebt gesurft laat je je surfgear niet achter op de
steiger, maar die sjouw je even naar het gazon. Dan kan
iedereen goed gebruik maken van de steiger.
 Kano’s en peddelplanken leg je altijd terug naast het
Koningshuis (dat is het zeskantige gebouw bij het water.
 Glaswerk verlaat het clubgebouw niet. We willen namelijk
geen scherven in onze blote voeten.
 Je mag een kampvuur houden op de kampvuurplek. Hou
het vuur klein. Je mag er ook BBQ-en, maar alleen daar.
 Stoelen breng je terug naar de schuur. Stapel ze daar op.
 Suppeddels breng je terug in diezelfde schuur. Naast het
clubgebouw.
Voor de AW-leden die een sleutel hebben van het hek en het
clubgebouw (omdat ze een of meer planken hebben gestald
gelden nog een paar regels:
 Surfhokken zijn uitsluitend bedoeld voor surfspullen. Er mag
geen voedsel staan; dit trekt ongedierte aan.
 Uit veiligheidsoverwegingen en om ongewenst bezoek te
weren moet het buitenhek altijd op slot zijn.
 Het verenigingsgebouw moet afgesloten worden wanneer:
- men gaat surfen terwijl er niemand op de wal is
- men als laatste vertrekt.
- alle stoelen opgestapeld binnen zetten
- alle lichten uitdoen
- alle ramen sluiten
- deuren en buitenhek op slot draaien.
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 Tot slot: Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de
“huisregels en structuur” van de vereniging. Indien deze
onbekend zijn: zelf opvragen bij de secretaris.

Bestuur en commissies
Het bestuur
AW heeft een bestuur van vrijwilligers die lid zijn van de club. Het
bestuur bestaat in ieder geval uit: De voorzitter, de
penningmeester en de secretaris. Hiernaast zijn er nog de
algemene bestuursleden. In 2017 bestaat het bestuur uit:
Han Hoonakker, voorzitter
Vincent Verbrugh, penningmeester
Eveline Ramboer, secretaris
André Rila, alg. bestuurslid (gebouw en terrein)
Tom Bolscher, alg bestuurslid (hoofdtrainer)

v.l.n.r.: Eveline, Vincent, Han, Tom en André
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Commissies etc.
Naast het bestuur is er een aantal commissies die dingen regelen
of organiseren voor de club en de leden. De volgende commissies
en commissieleden zetten zich ook in 2015 weer in voor de club:
Trainingscommissie
verzorgt...
 Beginnerscursussen (CWO-I) voor alle leeftijden (CWO is
Commissie Watersport Opleidingen)
 Trainingen voor gevorderde surfers met de mogelijkheid tot
het verkrijgen van vervolg-CWO-diploma’s
 Interne competitie
 Verhuur windsurfuitrustingen
 Open dagen met proeflessen
 "Dagje surfen" voor scholen, bedrijven enz.
 Conditietrainingen buiten het windsurfseizoen

Gratis les op de Open Dag, Hemelvaartsdag

De trainingscommissie bestaat uit Tom Bolscher, Sjors Hardholt,
Claire Jansen, Coen van Tilburg, Martijn Noorlander, Rianne
Noorlander, Astrid Sanders en Boris Bergman
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Kantinecommissie
streeft ernaar om gedurende het windsurfseizoen de keuken elke
woensdagavond en zaterdag open te hebben voor de verkoop
van allerlei versnaperingen. De kantinebeheerder is Sylvion (Sil)
Ponit.
Communicatie
Renee modereert de besloten Facebookgroep van AW, beheert
de website, beantwoordt de emails over de cursussen en verzorgt
de digitale nieuwsbrief voor AW-leden.
Mastvoetcommissie
zorgt ervoor dat ons clubblad De Mastvoet vier keer per jaar
uitkomt. De commissie bestaat uit Alysha Distelbrink en Erik
Noordhuis.
Evenementencommissie
organiseert jaarlijks enkele feesten, BBQ’s en andere activiteiten,
zoals de nieuwjaarsborrel, kampvuur, filmavonden, wintersport, niks
is te gek. Vaak gaat dit gepaard met wedstrijden op AW zoals de
Clubkampioenschappen en de Koppelrace.
De Evenementencommissie bestaat vaak uit verschillende
groepjes/commissies die één of meerdere evenement oppakken..
Dus lijkt je het leuk om iets te organiseren voor AW? Meld je
individueel aan of met een groepje bij Tom Bolscher via
bestuur@amsterdamwindsurfing.nl.
AWeekendcommissie
De laatste jaren trekken we met de surfclub naar een top (surf)
locatie aan het Tjeukemeer. Deze commissie bestaat in 2017 uit
Claire Jansen, Boris Bergman en Erik Noordhuis.
Jeugdcommissie
besteedt aandacht aan werving van jeugdleden en het
organiseren van activiteiten voor de jeugd. Deze commissie is
momenteel vacant.
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Ledenadministratie
behandelt aan- en afmeldingen en houdt de ledenadministratie
bij. Dit is in handen van Titia Sixma
(ledenadministratie@amsterdamwindsurfing.nl).
Plankstallingen
Voor al je (aan)vragen en opzeggen van plankstallingen en over
de uitgifte van hok- en heksleutels neem je contact op met Peter
Veldman (plankstalling@amsterdamwindsurfing.nl).
DERM....
is geen commissie van AW, maar een studentenvereniging die
collectief lid is en op AW surft.
Wedstrijdcommissie
organiseert enkele malen per jaar op De Nieuwe Meer
windsurfwedstrijden. Elk jaar is er een ‘Koppelrace’ waarbij je in
tweetallen een baan vaart. Wie de meeste rondjes heeft, heeft
gewonnen! Sjors Hardholt leidt de wedstrijdcommissie.
En dan zijn er natuurlijk nog de de Clubkampioenschappen. Hierbij
gaan we als leden van AW de strijd aan met elkaar om
clubkampioen van het jaar te worden… en dit gaat niet alleen
over windsurfen…
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Leren windsurfen – CWO-I Beginnerscursus
Voor de meest actuele informatie over cursussen kun je kijken op
www.amsterdamwindsurfing.nl onder het kopje “windsurfcursus”.
Wanneer?
Er zijn jaarlijks voorjaarscursussen en zomercursussen. De
voorjaarscursussen zijn verspreid over vijf weken aan het begin van
het seizoen met iedere week een avond les. Op deze vijf avonden
krijg je per keer drie uur les. Je mag kiezen op welke dag je les wilt
hebben, bijvoorbeeld elke maandag. De cursus begint om 18:00
uur en is rond 21:00 uur afgelopen.
In de zomer, na deze 5-weken cursussen, zijn er "weekcursussen". Bij
deze zomercursussen krijg je in één week 5 lessen. Hierin kun je (bij
voldoende aanmeldingen) kiezen voor een ochtend-, middag- of
avondcursus. Je hebt dan een week lang elke dag les, dus van
maandag tot en met vrijdag. Je kunt kiezen of je ‘s ochtends
(10:00 tot 13:00), 's middags (14:00 tot 17:00) of 's avonds (18:00 tot
21:00) wilt surfen. We gaan door met deze cursus tot ongeveer
eind augustus. Op woensdagavonden is er nooit les, want dan is
de vaste trainingsavond voor AW-leden.
CWO1-diploma
De 5 lessen van drie uur zijn ruim voldoende om de beginselen van
het surfen onder de knie te krijgen. De meeste mensen halen aan
het eind van de cursus dan ook het CWO-I –diploma. Dat is een
landelijk geaccepteerd surfdiploma, uitgegeven door de KNWV
(Koninklijk Nederlands Watersport Verbond,
www.watersportverbond.nl).
Prijzen van de cursus
 volwassenen
 studenten en 50+
 jeugd

€ 125,€ 100,€ 90,-
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Veiligheid en groepsgrootte
Je krijgt les van AW-leden die gediplomeerd zijn om instructie te
geven. Per trainer doen er maximaal 7 cursisten mee. Alleen met
dat maximum is het voor een trainer mogelijk om je veiligheid te
waarborgen en je genoeg persoonlijke aandacht te geven.
Tijdens de cursus wordt ook aandacht besteed aan
achtergronden en de theorie van het surfen.
De cursussen zijn inclusief examen en diploma, materiaal en pak.
Je hoeft zelf alleen maar een zwembroek en een paar (oude)
sport- of waterschoenen mee te nemen. De minimum leeftijd om
aan deze cursus mee te mogen doen is 12 jaar. Deze
beginnerscursussen zijn juist bedoeld om kennis te maken met het
surfen. We bieden je tijdens/ na afloop van deze cursus de
mogelijkheid om tegen een zeer gereduceerd tarief lid te worden.
Even de voorwaarden op een rij:
 je dient zelf voor waterschoenen te zorgen (oude gympen
b.v.) en deze te dragen tijdens de lessen.
 Je moet goed kunnen zwemmen en dient de aanwezige
zwemvesten te dragen.
 Je moet 12 jaar of ouder zijn.
De organisatie acht zich niet aansprakelijk voor eventuele
persoonlijke schade en/of het verlies van eigendommen.
De cursussen gaan pas door bij voldoende (meestal is dat 5)
deelnemers.
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Opgeven voor de cursus
Opgeven voor de cursus doe je via de website onder het kopje
‘windsurfcursus’. Helemaal onderaan die pagina staat een
module waarin je de tickets kunt kopen en betalen, bijvoorbeeld
met IDEAL of een credit card. Voor vragen kan je contact
opnemen met windsurfcursus@amsterdamwindsurfing.nl

Deelnemer aan CWO-I cursus
Een paar tips:
 neem een handdoek en shampoo mee zodat je na afloop
lekker kunt douchen.
 Er zijn kluisjes aanwezig in het clubhuis. Stop daarin je
waardevolle spullen.
 Kom op tijd, een wetsuit aantrekken duurt wel even. Zeker als
je dat voor de eerste keer doet.
 Neem je bewijs van inschrijving, je “ticket” de eerste keer mee.
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Voor AW-leden: CWO-II-trainingen en gewone trainingen
De trainingen op woensdagavond en zaterdagochtend zijn
bedoeld voor AW-leden die een CWO-I cursus hebben gevolgd
en graag snel verder willen leren. Trainingen zijn alleen voor leden.
Training op woensdagavond:
18.00u verhuur en optuigen woensdagavondtraining
18.30u begin woensdagavondtraining
De woensdagavondtraining is voor iedereen die een CWO-I niveau of hoger heeft toegankelijk. De trainer behandelt een
stukje theorie en er wordt vervolgens lekker gevaren. Dit is dé
mogelijkheid om lekker door de week uit te waaien en te genieten
van een mooie zonsondergang aan het Nieuwe Meer. Omdat
deze training altijd zeer populair is, kan het handig zijn om op tijd
aanwezig te zijn als je een plank wilt huren. De verhuur begint om
18:00 en de training start om 18:30 stipt.

Eten op woensdagavond
Als je mee wilt eten stuur dan uiterlijk dinsdag rond het middaguur
een mailtje naar Sil@kroketnet.nl. Voor 8 euro krijg je een stevig
drie-gangendiner. En een hoop gezelligheid.

Training op zaterdagochtend
Op zaterdagochtend kun je meedoen aan de CWO-II -cursus (zie
hieronder).
11.00u verhuur en optuigen CWO-II training en recreantentraining
11.30u begin CWO-II training en recreantentraining
14.00u start Interne Competitie
Als je liever komt aanwaaien en niet wilt meedoen met de CWO-II
-groep dan kun je meedoen met de recreantengroep. Je bent
nergens toe verplicht en mag alles doen wat je wilt. Er staat een
trainer klaar die je afhankelijk van de wind van alles kan leren.
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Interne Competitie
Op de zaterdagen wordt er om 14.00u de Interne Competitie
gevaren. Iedereen kan meedoen. Wie aan het einde van het
seizoen de meeste punten heeft wint de hoofdprijs. Elke keer dat
je meedoet krijg je punten, door heel vaak mee te doen maak je
veel kans op de eindoverwinning.
Sinds 2017 is begonnen met een verdeling naar routiniers en
rookies. Ook rookies maken dus veel kans! De prijsuitreiking van de
IC is op de nieuwjaarsborrel van het volgende jaar.

CWO-II –training
Kun je al (een beetje) windsurfen, dan kun je op
zaterdagochtenden terecht voor de CWO-II -training, die
voorbereidt op het CWO-II -diploma. Deze vindt op die dagen
plaats als onderdeel van de reguliere trainingen en wordt
regelmatig georganiseerd; voor inschrijving kun je op de website
terecht. Trainingen zijn er alleen voor leden.
Alle vaardigheden van het CWO-II -diploma komen aan bod.
Tijdens deze lessen is het mogelijk om je CWO-II -diploma te halen.
Als je hier interesse in hebt dan kun je bij de trainer een
vorderingsstaat kopen, deze kost 0.50 euro. Op je vorderingsstaat
staan alle onderdelen die je onder de knie moet hebben voor het
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behalen van je diploma. Per keer dat je iets hebt laten zien zal de
trainer dat afstrepen. Uiteraard is ook weer een theorie-examen
verplicht. Zijn alle vaardigheden op je vorderingsstaat afgestreept
en je hebt je theorie examen met succes gemaakt dan krijg je het
CWO-II -diploma. De training begint om 11.30 uur, dit betekent dat
je dan klaar moet staan om het water op te kunnen. Dus vanaf elf
uur optuigen. Deze trainingen zijn in blokken van 8 weken; zie de
website. De eerste serie zit vol, maar vanaf 8 juli start een nieuwe
serie en daarvoor zijn nog een paar plekken vrij.
Opgeven voor de CWO-II –training doe je via de website,
www.amsterdamwindsurfing.nl/windsurfcursus. Inschrijven voor
deze cursus is gratis.
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Lid worden?
Ja natuurlijk! Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom! Als lid
kun je gratis meedoen aan alle trainingen en kun je materiaal
en/of een plankstalling huren.
Je kunt lid worden van AW door je online in te schrijven via de AWsite, onder OVER AW/ LIDMAATSCHAP. Zodra je betaling is
ontvangen ben je lid.
Prijzen lidmaatschap/plankstalling 2017
Een jaarlidmaatschap kost €94,50 voor volwassenen, €60,50 voor
hun volwassen partners ('gezinsleden') en €60,50 voor de jeugd
(jonger dan 18 jaar). Als je lid wordt, komt daar €12 inschrijfkosten
bovenop. Als je je na januari inschrijft, betaal je natuurlijk minder.
Contributie
inschrijfgeld
volwassen lid
jeugdlid
gezinslid
cursuslid (*)
plankstalling
plankstalling R
spec

jan
12
94,50
60,50
60,50

feb
12
93
59
59

mrt
12
90
57
57

april
12
86
55
55

mei
12
81
52
52

60,50

59

57

55

121

119

115

110

Borg plankstalling
Borg sleutel

juli
12
69
44
44
35
44

aug
12
61
39
39
35
39

sept
12
53
34
34
35
34

okt
12
43
28
28

nov
12
33
21
21

dec
12
22
14
14

52

juni
12
76
48
48
35
48

28

21

14

104

97

88

79

68

56

42

28

€ 47,50
€ 30,00

*cursuslidmaatschap is voor diegenen, die na afloop van hun
cursus lid willen worden. Omdat je al een cursus hebt gedaan,
betaal je minder voor het lidmaatschap. Dit lidmaatschap is
inclusief 3 maal plankhuur.
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Plankhuur
Kopen te duur? Huur. Of als je nog niet helemaal weet wat je wilt,
huur! Dit jaar komt er een heleboel nieuw materiaal. In
verschillende soorten en maten en voor verschillende niveaus. Er is
genoeg voor iedereen en nog steeds voor zeer scherpe prijzen.
Wil je een plank huren dan moet je op de verhuurtijden pinnen
aan de bar en het bonnetje dat je dan krijgt aan de trainer
afgeven. Je mag dan de rest van de dag van de plank gebruik
maken.
Prijzen verhuur (alleen voor leden):
Surfset
 Jeugd: 1 x € 6
 Volwassenen: 1 x € 8
 Tandem: 1 x tandem is dubbele verhuurprijs voor 3 uur.
Gevorderd board: verhuurprijs is gelijk aan normale prijs, maar de
huurperiode is per dagdeel (ochtend, middag of avond, voor
ongeveer 3 uur)

Douches
Het water op AW wordt verwarmd op zonneenergie, kijk maar
eens op het dak! #AWgroen. Om de douche op AW te gebruiken
druk je op de zwarte knop naast de doucehe.
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Trailerdagen
Ons eigen stekkie aan de Nieuwe Meer. Een heerlijk plekkie. Laten
we dat vooropstellen. Maar…………. Af en toe is het ook wel eens
leuk om even heeeeeeel ergens anders te gaan surfen. IJsselmeer,
zee, of gewoon een ander meer (het Alkmaarder Meer
bijvoorbeeld), regelmatig trekt een hele groep AW-ers er op
zondag met de trailer of onze eigen AW-bus (!) op uit om ander
water te verkennen.
Alleen trek je er vaak niet zomaar opuit. Of misschien heb je wel
geen auto, of geen plank, of de juiste stekken aan het IJsselmeer
zijn voor jou een raadsel. Het vervoer kan zo:

Maar bij genoeg aanmeldingen en als Michael tijd heeft ziet AW
op een trailerdag er zo uit:
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Clinic Arrianne Aukes 2016 Westeinderplassen

Ja, je ziet het goed: AW beschikt een aantal dagen per jaar over
een omgebouwde stadsbus, speciaal voor AW! Plek voor heel
veel planken en andere surfshizzle. Er zitten zelfs een paar banken
in om meer mensen een lift te geven. Hoe cool is dat?!
Wil je wel eens wat ander water zien, meer wind, surfen in de
golven? Schrijf je dan in voor een van de trailerdagen. Meestal
trekken we er per jaar zo'n 3 keer opuit. De locaties zijn meestal zo
gekozen dat het zowel voor de ware cracks als voor de beginners
een geschikt vaarwater is, dus iedereen kan mee.
Aan het eind van de middag komen we weer terug van een
heerlijk dagje surfen en kletsen we nog even de wilde avonturen
na op het terras met een blikje van 't een of ander.
Trailerdagen gaan door bij genoeg wind, houd Facebook, de
website en de nieuwsbrief in de gaten een paar dagen voor de
trailerdag.
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AWeekend!
Vraag het de leden en, ze vertellen je wat het betekent:
 drie geheel verzorgde dagen op een top (surf)
locatie in Nederland
 in het gezelschap van je nieuwe surfvrienden
 overdag surfen (of zwemmen, lopen, lezen, spelen al
naar gelang de wind)
 ’s avonds volop zang, dans en entertainment of juist
rust voor de liefhebbers
 bar geopend tot in de late uurtjes….
Dus … als je lid bent geworden en je een supercool en
gezellig weekend wilt… waarin je vele actieve AW-ers zult
leren kennen…

Check je agenda … houd het weekend van 6,7 en 8
oktober vrij… en schrijf je in!

Het inschrijfformulier hangt geruime tijd van tevoren in het
clubhuis, maar online inschrijven kan ook, via de website.
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Terugkerende feesten en andere activiteiten
Bij AW doen we van alles als het zo uitkomt, maar een vast
feestmoment is toch wel het midzomernachtfeest. We regelen dan
een hottub, een cocktailbar, dj’s een band. You name it.

We rollen het grote scherm uit en kijken hoe Ajax zich plaatst voor
de finale. Of Oranje. Of we kijken een film. Over windsurfen.
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Verder zijn er 2 keer per jaar Klusdagen. Om het begin van het
seizoen in te luiden. En aan het eind het terrein weer winterklaar te
maken.

Mocht je zin hebben om te tuinieren? Ook dan kan je je hart
ophalen bij AW. We hebben bakken geplaatst om onze eigen
groenten en kruiden in te verbouwen. En het terrein verdient
natuurlijk ook buiten de klusdagen om een hoop aandacht.
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Wintertraining
In de wintermaanden, wanneer sommigen niet surfen, anderen
nog net wel, of net weer beginnen wordt er niet stil gezeten op
AW.
Een groep gezellige "fanatiekelingen" trotseert weer en wind om
net als voorgaande jaren naar AW te gaan en met veel
enthousiasme aan hun (surf)conditie te werken.
We beginnen met een kleine warming-up, gevolgd door wat
kleine spelletjes en oefeningen op de parkeerplaats van de tuin,
vervolgens wordt het uithoudingsvermogen op de lange afstand
getest en we sluiten af met een circuitje in de kantine, waarbij met
name de voor het surfen belangrijke spieren getraind worden
zodat de schade na de eerste rakken niet al te groot is.

Na afloop drinken we met z'n allen een drankje en eten we vaak
samen. Met andere woorden: een avond waarop we op een
leuke en gezellige manier aan onze conditie werken.
Deze training is elke woensdagavond en begint om 19 uur.
Ook al heb je nog niet zoveel conditie, kom een keertje kijken, elk
niveau kan meedoen.
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AGENDA 2017
Zondag 15 januari

Nieuwjaarsborrel

Zaterdag 1 april

Strandzeilen gaat door bij min 10 knopen

Dinsdag 21 maart

Algemene Leden Vergadering

Zaterdag 8 april

Voorjaarsschoonmaak

Zaterdag 22 april

Seizoensopening

Woensdag 3 mei

Eerste woensdagavond training

Zaterdag 13 mei

CWO II (8 weken)

Donderdag 25 mei

Open clubdag / 2e hands surfspullenmarkt

Maandag 5 juni

Holland windsurfing Serie Bic Techno @ AW!

Zondag 11 juni

Trailerdag

Zaterdag 24 juni

Midzomernachtfeest

Zaterdag 8 juli

CWO II (8 weken)

Zaterdag 15 juli

Clubkampioenschappen 2017

Zaterdag 2 september

Koppelrace & BBQ

Woensdag 4 oktober

Laatste woensdagtraining

vrijdag t/m zondag 6-8 oktober

AWeekend

Zondag 8/15 oktober

Trailerdag

Zaterdag 21 oktober

Najaarsschoonmaak

Zaterdag 28 oktober

Snertrace

Zaterdag 16 december

Wie wil een Kerstdiner organiseren?

Voor windsurfevenementen buiten AW, kijk op www.windsurfing.nl en FB.
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Routebeschrijving
Amsterdam windsurfing is gelegen op een schitterende plek tussen
de mooiste stukjes groen van Amsterdam, maar.........dat heeft
een groot nadeel en dat is dat het moeilijk is te vinden voor
mensen die er nog nooit geweest zijn. Lees daarom de volgende
routebeschrijving aandachtig door anders mis je misschien wel je
eerste cursusdag! Het terrein van Amsterdam Windsurfing ligt aan
de noordoostoever van de Nieuwe Meer. Dus niet aan de kant
van het Amsterdamse bos!
Met de auto
Naar het Industrieterrein Schinkel(te bereiken vanaf de A4, A10 (S
107), Henk Sneevlietweg of Overschiestraat). Anthony Fokkerweg
en Vliegtuigstraat uitrijden, dan rechtsaf het Jaagpad op. Onder
het viaduct door, verderop gaat het Riekerweg heten. Een paar
honderd meter voorbij jachthaven Onklaar Anker is het pad rechts
van Amsterdam Windsurfing.
Met de fiets of op skates
Vanaf het Hoofddorpplein de Aalsmeerweg uitrijden. Bij het
Aalsmeerplein links het fietspad op, naar de Anthony Fokkerweg.
Verder: zie hierboven. Vanaf de Amstelveenseweg het
IJsbaanpad uitrijden. De sluis oversteken en linksaf, het Jaagpad
op. Verder: zie hierboven. Vanaf de Johan Huizingalaan aan de
linkerkant onder het viaduct door, naar links, over het bruggetje
linksaf en bij de T-splitsing rechtsaf, dit is de Riekerweg. Verder: zie
hierboven.
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