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van de redactie
Wéér een seizoen voorbij. In ieder geval het AW-seizoen. Na een record
aantal cursussen gegeven te hebben met een flinke ledenaanwas tot
gevolg, krijgen de trainers het ook wat rustiger. De wintertraining is al
gestart dus AW draait op een iets lager pitje. Ook Erik zal op een wat
lager pitje draaien. Gelukkig neemt Alysha de hoofdredactie over en
binnen de trainingscommissie zullen ook enkele nieuwe gezichten met
wellicht nieuwe ideeën zich aandienen. De Mastvoet zal voortaan ook op
een lagere frequentie uit worden gebracht. We gaan van 4 edities per jaar
naar 3 per jaar, en zal beter worden afgestemd op de activiteiten van het
seizoen en hopen hiermee een goede aansluiting op de digitale media te
bereiken.
Stilstaan doen we in ieder geval zeker niet!
In deze editie zal er ook weer her en der teruggeblikt worden op het
afgelopen seizoen. De ervaringen van een eerste windsurfcursus, een
fotoverslag van de Kona Worldcup (met onze eigen Fred en Rianne) en
weer veel colums.
Alysha heeft er in ieder geval zin in om het stokje van de Mastvoet over te
nemen. Maar hulp is altijd welkom. Het maken van jou favoriete clubblad
vraagt veel tijd en moeite. Dus voel je je geroepen, stuur gerust een
mailtje!
Hang loose!
Alysha, Marian & Erik
mastvoet@amsterdamwindsurfing.nl
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Nr.3 - Oktober 2015
De Mastvoet is een 4-maandelijks uitgave van
Plankzeilvereniging Amsterdam Windsurfing
met informatie over de verenigingsactiviteiten,
de windsurfsport en aan verwante zaken.

Uit de oude doos

Mocht u geen uitgave ontvangen hebben of een
adreswijziging willen doorgeven dan kan dit via:
ledenadministratie@amsterdamwindsurfing.
Wilt u een bijdrage leveren aan de Mastvoet?
Teksten en foto’s ter publicatie kunnen gestuurd
worden naar:
mastvoet@amsterdamwindsurfing.nl
Met medewerking van Teus Snoek,
Bernice Roggeband
Redactie
Alysha Distelbrink , Marian Lilienblum & Erik
Noordhuis
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Van de TC
Hallo AmsterdamWindsurfers,
Ondertussen is zo ineens het surfseizoen afgelopen. Het kwik is flink gedaald, de
zon gaat al vroeg onder.. aan surfen word misschien ook al minder gedacht.
Dit jaar geen broodje Sil meer op het terras op een zwoele zaterdag, geen
woensdag avond na werk surf training. Maaaar... over een paar maanden komt
dat allemaal weer terug!
De trainerscommissie wordt komend jaar versterkt met nieuwe instructeurs,
in de winter-maanden komt de TC regelmatig bij elkaar om alle mogelijkheden
voor 2016 vast te leggen. Vanaf januari zal er een agenda op de site staan met
allemaal leuke surf-activiteiten voor 2016. (en vanuit met rolletje op de lustrumcommissie, kan ik alvast verklappen dat ie er wat anders uit gaat zien dan
afgelopen jaren)
Aloha,
De TrainersCommissie
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Clubkampioenschappen
Op 5 september waren weer de bloedstollende clubkampioenschappen. Ik was van de
partij om mijn titel te verdedigen. Samen met zo’n 15 anderen hebben we alles gegeven in
de vier onderdelen. Dit jaar kon maar één iemand de winnaar zijn!
We begonnen de wedstrijd met het onderdeel eierlopen. Ieder kreeg een ei en een lepel
en van ieder werd verwacht een parcours te lopen. Natuurlijk was dit parcours niet alleen
te land, maar moest er op de een of andere manier ook een boei gerond worden. Het ei
moest op de lepel blijven, maar viel het ei eraf of raakte je je ei kwijt: strafminuten. Dit
vond ik het moeilijkste onderdeel van de vier onderdelen, dus we gaan snel door naar het
volgende.
Het tweede onderdeel leek simpel: steigerstart, boei ronden, steigerfinish. Er zat
natuurlijk een addertje onder het gras. Degene die in de eerste heat als eerste finishte
mocht in de tweede heat pas als laatste weg enzovoorts. Het was een erg leuke race!
Toen was het tijd voor het derde onderdeel. Een stel planken was aan elkaar geknoopt
d.m.v een touw, vastgemaakt aan de steiger en een boot waardoor het touw en de rij
planken strak stond. Het leek simpel: over de planken heen lopen en op het einde, terwijl
je in het water sprong, nog een boei aanraken. In de praktijk was het toch moeilijker.
Na het derde onderdeel konden we eindelijk warm douchen om weer fit te zijn voor het
vierde en laatste onderdeel: plank gooien. Je moest een surfplank zo ver mogelijk gooien
op het volleybalveldje. Dat was ook een moeilijk onderdeel. Al met al heb ik helaas mijn
titel niet kunnen behouden, ik eindigde zelf op de derde plek, maar ik geef mijn titel graag
door aan Joris! Gefeliciteerd :) Ook mijn felicitaties aan Michael die tweede werd!
En Tom bedankt voor het organiseren!
Bernice Roggeband

De nieuwe top 3! (en wedstrijdleiding)
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algemene informatie AW
Bestuur Amsterdam Windsurfing

Woensdagtraining*:

Voorzitter: Han Hoonakker
voorzitter@amsterdamwindsurfing.nl
Secretaris: Robbert Fehmers (interim)
secretaris@amsterdamwindsurfing.nl
Penningmeester: Vincent Verburgh
penningmeester@amsterdamwindsurfing.nl
Alg. bestuurslid: André Rila (gebouwen en
opstallen)
bestuur@amsterdamwindsurfing.nl
Alg. bestuurslid: Marielle Hoep
bestuur@amsterdamwindsurfing.nl
Algemeen bestuurslid: Astrid Sanders (TC)
bestuur@amsterdamwindsurfing.nl

18.00 uur: verhuur en optuigen
woensdagavondtraining
18.30 uur: begin woensdagavondtraining
Trek in een lekkere maaltijd op de woensdagavond?
Geef je (uiterlijk dinsdag) op via sil@kroketnet.nl

Trainingen/cursussen: Astrid Sanders (vz)
cursus@amsterdamwindsurfing.nl
Mastvoet: Erik Noordhuis, Alysha Distelbrink,
Marian Lilienblum & Ralf Kohr
mastvoet@amsterdamwindsurfing.nl
Kantine: Sylvion Ponit
sil@kroketnet.nl
Surfstallingen: Peter Veldman
peter_veldman@hotmail.com
Ledenadministratie: Titia Sixma
ledenadministratie@amsterdamwindsurfing.nl
AWeekendcie: Bianca Rekelhof & Erik Noordhuis
aweekend@amsterdamwindsurfing.nl
Jeugdcommissie: Vacant
Wedstrijden: Vacant
Evenementencommissie: Mariëlle Hoep
PR commissie: Nienke van Ruiten
Website commissie: Vacant

Cursuskosten (inclusief
materiaahuur):

P.Z.V. Amsterdam Windsurfing
Postbus 75565
1070 AN Amsterdam

Inschrijven/opzeggen lidmaatschap:

Commissies Amsterdam Windsurfing

Correspondentie

Adres

Riekerweg 40
1066 BT Amsterdam
Tel: 020-6174008 (alleen op woe. avond & zat.)
ING-banknummer: NL44INGB0001912262
KNWVregistratienummer: 536 a
* Alleen voor leden, trainingen zijn kosteloos, surfset
alleen te huur tijdens trainingen.
** Prijzen o.b.v. heel kalenderjaar, indien inschrijving
na 1 januari wordt naar rato korting gerekend.

Zaterdagtraining*:

11.00 uur: verhuur en optuigen CWO-II training
11.30 uur: begin CWO-II training
14.00 uur: start Interne Competitie
15.00 uur: einde training - afhankelijk van animo

Verhuurtijden*:
Woensdagavond voor 18:30 uur
Zaterdagochtend 11:00 tot 11:30 uur
Zaterdagmiddag 13:30 tot 14:00 uur

Verhuurprijzen surfset*:
Jeugd: € 6,00
Volwassenen: € 8,00
Tandem: dubbele verhuurprijs

Volwassenen: €110
Studenten: € 95,
Jeugd € 80,
Aanmelding en details:
zie www.amsterdamwindsurfing.nl of mail naar
cursus@amsterdamwindsurfing.nl

Prijzen
jaarlidmaatschap/plankstalling**
Volwassenen: €94,50
Overige gezinsleden: € 60,50
Jeugd (< 18 jaar): € 60,50
Plankstalling: € 60,50
Eenmalige inschrijfkosten: € 12,00
Cursuslidmaatschap (lid worden na deelname
cursus):
€ 24,00 en is inclusief 3 maal plankhuur

Inschrijfformulier is beschikbaar via de website of af
te halen op de club en kan ondertekend worden
opgestuurd naar Amsterdam Windsurfing. Een
lidmaatschap is voor
1 kalenderjaar en loopt automatisch door zonder
opzegging. Opzegging voor het komende jaar dient
vóór
30 november schriftelijk te geschieden. Dit kan per
brief of e-mail aan
ledenadministratie@amsterdamwindsurfing.nl
Vraag altijd om een bevestiging van de
opzegging, dit om misverstanden te voorkomen!
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Column Arianne Aukes

B

epakt met nieuw geleerde moves
en ontzettend veel surfuren deze
zomer stapte ik een aantal weken
geleden het vliegtuig weer uit. Helaas
nam ik naast deze moves, mijn koffer
en windsurfspullen ook weer een aantal
nieuwe blessures mee naar huis.

W

indsurfen is op zich geen sport
waar je in absolute topconditie en
helemaal afgetraind voor moet zijn, ook
na een avondje doorhalen of weken niet
sporten kunnen we nog prima de hele
dag op het water staan en buiten adem
raak je ook niet snel van windsurfen. Ik
heb wel eens oude mannen gezien die
amper nog konden lopen, ver boven de
75 waren maar op het water nog als een
speer gingen.

T

egelijkertijd weten we allemaal wat
een impact windsurfen heeft op ons
lichaam. Je voelt letterlijk elke spier in
je lijf na een dag knallen op het water en
avonds probeer je nog wel gezellig te zijn
voor je partner maar eigenlijk kun je alleen
nog maar uitgeput op de bank hangen.
Als het je eerste sessie in weken is, heb je
vaak nog dagenlang spierpijn en voelt het
soms alsof je met een beer heb gevochten
in plaats van dat je gewoon een paar uur
op je plank hebt gestaan!
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et de hoeveelheid uren die ik
soms op het water maak, moet
ik oppassen voor overbelasting en
blessures. Ik probeer me te houden aan
alle obvious tips maar in de praktijk valt
dat nog niet mee. Als je dan aankomt
bij een spot, met een perfecte windje en
en mooie golven, dan wil je natuurlijk
meteen het water op en niet eerst nog
wat saaie warming-up oefeningen op
het strand gaan doen. Natuurlijk weet
je ook dat als je amper hebt gesurft
die weken daarvoor je niet meteen de
eerste dag zes uur lang op het water
moet staan, maar hoe kun je jezelf nou
tegenhouden?!

O

mdat ik mezelf ondertussen ook
wel langer dan vandaag ken weet
ik dat ik dat die regels mezelf opleggen
vergeefse moeite is. En ik ben blijkbaar
niet de enige. Afgelopen zondag
tijdens een sessie op mijn home spot in
aan het IJsselmeer kwam ik een oude
bekende tegen. Hij had zowel zaterdag
als zondag de hele dag op het water
gestaan met enorme pijn aan zijn
schouder en had zichzelf vol pijnstillers
gestopt. Hij vertelde dat hij de volgende
ochtend waarschijnlijk van de arts
zou horen dat hij nooit meer mag en
kan surfen, dus was hij nog maar even
helemaal los gegaan. (Waarbij ik ernstig
betwijfel of hij zich ooit aan dat advies
van die dokter gaat houden, maar dat
terzijde).

D

aarnaast werd een vriend van
me van de week plotseling aan
zijn arm geopereerd en dit was de
sms die hij als algemeen bericht
naar al zijn vrienden en familie
had gestuurd: ‘Operatie geslaagd.
6 weken niet windsurfen.’ Dat hij
amper zijn arm kon bewegen, niet
kon schrijven, koken of werken was
blijkbaar minder belangrijk om te
vermelden dan dat hij zes weken
niet kon varen.

V

olgende maand vlieg ik weer
terug naar Brazilië, w En
natuurlijk ga ik stretchen, het rustig
opbouwen en vooral goed naar mijn
lichaam luisteren! Of ik ga het in
ieder geval proberen. Die warmingup combineer ik wel met mijn
ontbijt zodat ik nog binnen ben en
nog niet zie hoe hard het waait. En
voorkomen is beter dan genezen,
dus ik heb afgelopen weken mezelf
in heel goede conditie gehouden
zodat die zes uur op het water
staan goed te doen is.
See you on the water!
Arrianne
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Motion: van zoet naar zout
deel 2 , de Basics
(Motion – augustus 2011)

LES 2. KEN UW SPULLEN EN UW DAG
OMSTANDIGHEDEN
Ideale omstandigheden zijn een sideshore
tot licht aanlandige wind, kracht vier à
vijf, met niet al te hoge golven. Hierom
kun je het best op de eerste dag dat het
waait gaan (als er meerdere dagen wind
is voorspeld), want dan heeft de branding
zich nog niet opgebouwd. Hoe langer het
uit dezelfde richting waait, hoe harder de
stroming en hoe hoger de branding. Dat
is als je gevorderd bent leuk, maar voor
nu is het vooral ballast. Totaal aanlandige
wind is ook lastig omdat je dan parallel
aan de golven vaart en je moeilijker door
de branding komt. Aflandige wind is ook
niet geschikt. In de eerste plaats is die
erg vlagerig en bovendien duwt de wind
je hierbij de zee op. De waarschijnlijke
afwezigheid van de golven maakt het ook
niet memorabel. Dan kun je beter op je
lokale plas varen.

Tip
Just go for it! De zee is
makkelijker dan een meertje
want door het zoute water drijf
je wat beter. En wacht maar tot
je je eerste golf hebt gereden,
dan wil je niks anders meer!
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BOARD & ZEIL
Een wendbaar boardje van rond de
90 liter is goed genoeg voor je eerste
pleziervaartjes op zee. Groter kan, maar
kan in de weg zitten. Zorg er in ieder
geval voor dat je geen monstervin onder
je board hebt, dit zal het wegvaren er niet
makkelijker op maken. Het fijnste is een
prettig en makkelijk te manoeuvreren
zeil zonder cambers. Let er wel op dat
de wind voor de branding vaak minder
hard is dan erachter. Zowel under- als
overpowered varen is niet handig voor
een eerste keer. Als je twijfelt over de
zeilmaat, vraag het aan een local. Zorg
er verder voor dat je al je spullen en
accessoires goed checkt voordat je het
water opgaat. Het zou jammer zijn als
je op de eerste dag onnodig lang moet
zwemmen omdat jouw mastvoet breekt.
(Even over zwemmen gesproken: een
zwemvest is onveilig omdat je er niet
mee kunt onderduiken!)

___________________________________
GRAHAM EZZY
Mijn eerste keer was gelijk op zee,
geen keus als je op Maui woont en je
vader fanatiek waver is. Het was op
Kanaha en ik was een jaar of vijf. Ik
stond tussen mijn vaders benen, we
hielden samen de giek vast. De eerste
keer alleen was op hetzelfde strand,
ik was acht of negen. Ik was bang om
te ver van het strand te gaan, maar de
angst motiveerde me ook en al snel
voer ik tot ver voorbij het rif waar de
zee donkerblauw was en de bodem ver
onder me.

Eerste windsurfcursus
Ik sta op een vlot waartegen korte krachtige golven schuimend stuk slaan.
Achter mij hoor ik vlaggen op hoog tempo klapperen in de storm. Het lijkt
wel of ze de vlaggenmast uit de grond willen trekken. Ik kijk de wind recht in
haar woeste muil en sta te rillen in mijn –nog droge- wetsuit. M’n hart bonkt,
geweldig hoe natuurkrachten een mens in vervoering kunnen brengen.
Volledig tegennatuurlijk spring ik in het water en zwem, mijn windsurfset
achter me aan slepend. Het is onze eerste les en we zullen de volgende
lessen nog smeken om zulke wind.
Het is 8 uur op de eerste dinsdagavond van juni. Ik klauter op mijn plank
die als een rodeo stier onder me tekeer gaat. Ik val er af en klim er weer
op om er direct weer af te vallen. “Leuk joh, windsurfen. Natuurlijk kan
ik dit niet” schiet het door mijn hoofd. Waarna ik om me heen kijk naar
de omstandigheden en bedenk dat ik op dit moment toch echt niets
anders zou willen dan hier zijn. Ik zet een lach op mijn gezicht, een knie op
m’n plank en klauter omhoog . Hardop pratend begeleid ik mezelf in de
stappen die ik moet doorlopen. “Voeten aan weerszijde van de mast, lijn
pakken en vanuit de benen tillen.” Ik hijs het zeil uit het water en sta met
een zwiepende mast in m’n hand. Terwijl het zeil nog los flappert begint
mijn plank al vaart te maken en ik laat de mast in het water plonzen om de
oefening te herhalen. Ik kijk naar mijn medecursisten die rondom mij hun
rodeo stier staan te berijden en geniet van de grandeur waarmee ze door
het wilde beest in het water worden gegooid.
We zijn met z’n zevenen, hebben een paar zomerse dinsdagavonden les op
het water. Een beetje theorie, vooral veel oefenen. We draaien onze rondjes
en schuifelen stapje voor stapje om de mastvoet als we overstag gaan. Het
is heerlijk! Bij ons examen staat er zo weinig wind dat de grootste uitdaging
is om het rondje te voltooien, aangezien het laffe zuchtje dat er staat op
onverwachte momenten draait en je plotsklaps de zojuist met veel moeite
afgelegde meters achteruit laat terug dobberen. Juist nu blijkt onze techniek
vergenoeg gevorderd te zijn om de elementen te overwinnen. We lachen
de wind recht in haar gezicht uit. Iedereen maakt z’n rondjes, iedereen
slaagt.
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Die avond hebben we nog heerlijk samen gebarbecued en plannen
gemaakt om de Nieuwe Meer tot ver voorbij de horizon te verkennen.
Helaas is dat er bij de meesten nog niet van gekomen. Deze zomer heb ik
op strand Horst nog enkele dagen een plank gehuurd om beter te worden.
Terwijl de pro’s daar hangend in het harnas voorbij planeerden bedwong
ik de ene plank na de andere. Steeds kleiner en lichter zodat ook ik ze in
plané kon trekken en het wilde beest richting de einder stuurde. Maar de
Nieuwe Meer heb ik niet meer gezien. Geen plank in de stalling is van mij,
m’n wetsuit hangt droog in de kast.
Wanneer de herfstwinden de bladeren van de bomen doen waaien drink
ik biertjes in het café, terwijl ik eigenlijk mijn tenen op de rand van het vlot
zou willen zetten om de golven van de Nieuwe Meer in te duiken. Hoe
doorbreek ik dit patroon? Als u me ziet op AW dan zullen we het weten.
Geniet van de wind, geniet van het water.
Miguel

Migu
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vakantieverslag Curaçao
door: Juanita

De wind komt altijd van (ongeveer) dezelfde kant, de
zon schijnt en het water is heerlijk warm. Ja, Curaçao
is een geweldig land om te windsurfen! Vooral de
St. Jorisbaai, ook wel surfdorp genoemd, is een
bijzondere plek met een erg fijne sfeer en ontzettend
leuke mensen. Een echte aanrader!
Een jaar geleden kwam ik hier voor het eerst. Ik
heb een weekendje helpen schilderen en in ruil daarvoor kreeg ik een gratis surflesje van
Kenny (zie foto). Ik bakte er niets van, maar zo kwam ik wel in aanraking met windsurfen
en heb ik me ingeschreven voor een cursus bij AW. Deze zomer was ik weer een paar
weken op Curaçao, dus kon een bezoek aan het surfdorp natuurlijk niet missen. En het
was (uiteraard) weer top!
Wat ik zo geweldig vind, is dat deze ‘oldschool
windsurfers’ alles zelf hebben opgebouwd en er geen
commerciële plek van hebben gemaakt. Je kunt er voor
een donatie surfspullen gebruiken en achteraf samen
een biertje drinken. Op het water kom je weinig boten
tegen, dus je hebt alle ruimte om te racen of je nieuwe
trucs uit te proberen. En als het allemaal niet lukt: bier
drinken kan iedereen.
Via de organisatie Fundashon Sint Joris Baai worden er gratis surflessen gegeven aan
kinderen uit de buurt die dit zelf niet kunnen betalen. Voorwaarde is wel dat ze goed hun
best doen op school. Daarnaast wordt ieder jaar een festival georganiseerd, het Endless
Summer Sports Festival. Behalve windsurfen kun je dan ook kitesurfen, mountainbiken,
wandelen, vissen, suppen en beach tennissen.
Dus, mocht je op Curaçao zijn, sla het
surfdorp vooral niet over. Zorg wel dat
je in het weekend gaat, want omdat het
allemaal vrijwillig is zijn ze doordeweeks
gewoon aan het werk ;)
Ayo!
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Mogen wij ons voorstellen?
Wij zijn een verfgroothandel die meer verkoopt dan
alleen verf, waarbij wij duurzaamheid en milieu
hoog in ons vaandel hebben staan. Dit doen wij
door duurzame innovatieve producten te leveren
zoals bijvoorbeeld de reflecterende verf van Thermoshield, hierbij wordt energie bespaard, en Evert
Koning die een verflijn heeft geproduceerd uit herwinbare grondstoffen als lijnzaadolie.
Wij verkopen niet alleen verf maar ook gereedschap, behang, vloerbedekking en raambekleding.
We hebben in onze vestiging in Amsterdam een
hele Deco hoek, waar dit allemaal geshowed wordt.
Kom langs en laat u vrijblijvend informeren.

Op vertoon van de klantenpas
krijgt u 20% korting op ons
gehele assortiment!
Indien u deze advertentie laat zien
in ons servicecentrum in Amsterdam
ligt daar een GRATIS klantenpas voor u klaar.

↑

voor meer adressen:
www.mooij.nl

↑↑

Mooij Verf
Servicecentrum Amsterdam
Nieuwe Hemweg 62
tel. 020 - 694 60 29

Van de Voorzitter
Het Schipholfonds heeft inmiddels een
donatie aan AW gedaan van ruim 5000
euro voor de aanschaf van de nieuwe
degelijke Bic lesplanken. Een fantastisch
resultaat. Daarnaast zijn de meeste
Fanatic Viper lesplanken door de club
zelf vervangen voor nieuwe Vipers en
zijn er nieuwe tuigages en surfpakken
aangeschaft. Met ingang van het nieuwe
seizoen zullen er strengere gebruiksregels
komen zodat er minder schade kan
ontstaan aan dit mooie materiaal.
Ja ook de nieuwe geluidsinstallatie en beamer zijn door Ronald met hulp van
Marcel en Sil in de kantine geinstalleerd. Bedankt jongens namens alle leden. Nu
de uitdaging aan jullie als leden om dit te benutten, wie komt er met een film- of
dansavond innitiatief? Meld je eventueel samen met een ander lid bij Marielle met
je ideeen.
We zitten niet stil want ook het clubhuis, de poortdeur en het windscherm zijn
voorzien van een frisse nieuwe laag verf met dank aan Mooij Verf voor de
sponsoring van de verf.
Met volgend jaar het 40 jarig lustrum voor de deur zit de club bijna geheel weer in
een nieuw duurzaam jasje. Spontaan is er ook al een lustrum commissie gevormd
dus schroom je niet om ideeen te spuien richting dit clubje.
In het afgelopen, meer dan geslaagde, AWweekend is de nieuwe grote AWBus
meegeweest. Bij de ALV komt er een voorstel om deze als proef in te gaan zetten
voor AW tijdens het lustrum jaar.
Met een groeiend aantal actieve leden
zijn er ook meer trainers nodig om goed
georganiseerde en kwalitatieve trainingen en
cursussen te verzorgen. Sipke Meijer gaat de
huidige ploeg van 8 instructeurs en de acht!!!
leden die ook instructeur willen worden vanaf
eind oktober opleiden om het trainings en
lesnivo op een hoger plan te brengen.
Hopelijk zie ik jullie allen weer bij de
wintertraining met Victor, de eindschoonmaak
of bij de snertrace.
Tot op het water!
Groet,
Han Hoonakker
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Fotoverslag kona worldcup

totaal 57 deelnemers
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Brouwersdam
06-09-2015

Fred is 4e geworden!

Rianne is 35e geworden!
fotografie: Alysha Distelbrink
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Tip van Sjors
Afgelopen maanden heb ik het veelvoudig gehad over de randactiviteiten die bij
het surfen horen. Hoewel deze randvoorwaarden erg belangrijk zijn, wil je snel en
goed leren windsurfen. Zijn het veelal niet de praktische tips die men verwacht.
Om de lezers te belonen die het tot dit punt hebben vol gehouden mijn stukken te
lezen, volgt bij dezen, de beloning.
In deze editie van de tip van Sjors, ga ik het hebben over: Planeren!
Te beginnen met: wat is planeren?
Planeren houdt in dat een object sneller vaart dan zijn eigen boeggolf. Zodra dit
gebeurd klimt het object, (in ons geval een surfplank) over zijn eigen boeggolf en
begint het door zijn snelheid, >>op<< het water te varen in plaats van erdoorheen.
Als gevolg hiervan, valt de weerstand die het water op de surfplank uitoefent
grotendeels weg, waardoor veel grotere snelheden kunnen worden bereikt.
De makkelijkste manier om in plané te komen, is door op een ligt downwindse
koers stil te gaan liggen met je zeil open. Hierdoor bouwt de druk in je zeil op.
Zodra je denkt genoeg druk te hebben (stukje ervaring) stap naar achter, en trek
je gelijk ook je zeil dicht. Als je niet meteen in plané schiet kan je proberen om je
plank onder je voeten weg te trappen. Als je goed op de achterkant van de plank
staat heeft dit een extra voorwaartse beweging als gevolg.
Net leren planeren: Als je net leert planeren, is het van vitaal belang dat je snel
leert varen met je voetbanden en een trapeze. Planeren kan in principe alleen
met veel wind, om deze reden is de trapeze ook voor de grootste bodybuilder
al snel een must have. Tevens dwingt de trapeze je om een betere surfhouding
aan te nemen. Een valkuil waar nagenoeg elke surfer in het begin invalt, is het
bekende poephouding varen. Dit houdt in dat je probeert het trekken van het
zeil tegengaat door diep naar achteren te hangen in een soort squat. Hier komen
de voetbanden van pas, door in je voetbanden te stappen heb je een sterk anker
punt op je plank. Door dit anker punt kan je rechtop staan en niet naar achter,
maar naar >>buiten<< hangen.
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Waar moet ik op letten tijdens het planeren?
Als je comfortabel in je trapeze en je voetbanden staat, dan kan je gaan beginnen
met het verhogen van je snelheid. Een van de belangrijkste dingen waar je op moet
letten bij het verhogen van je snelheid, is dat je “close the gap” vaart. Dit houdt in
dat je je zeil helemaal dicht trekt, en enkele centimeters boven het dek houdt. Dit
is makkelijker bij zeilen die onderin breed zijn uitgesneden, zoals formula en slalom
zeilen. Doordat je je zeil als het ware op het dek van je plank legt. Verbeter je de
luchtstroom langs je zeil, doordat er onder aan je zeil geen onderbreking van de
luchtstroom is.
Verder is het van belang dat je erop let dat je je plank zo vlak mogelijk op het
water houdt. Dit doe je door tijdens het varen je gewicht enigszins naar de buiten/
voorkant van je plank te verplaatsen. Dit heeft als effect dat je meer gewicht op
je mastvoet kan brengen waardoor je plank vlakker op het water licht. Let hierbij
wel op dat je met je achterste voet veel druk op je vin uitoefent, door tegen de
voetband te trappen. Als je dit niet doet zal je merken dat je slechts met moeite
hoogte kan lopen.

voorkant

achterkant

jij
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Tot slot is het natuurlijk van belang dat je een goede houding aanneemt. Zoals
eerder aangegeven hang je met je lichaam naar buiten/voren, hierdoor is je
>>achterste been<< vaak gestrekt. Je staat met je heupen licht naar voren
gedraaid en spant je buispieren aan. Je voorste arm is helemaal gestrekt,
waardoor het zeil helemaal recht komt te staan. Je achterste voet duwt hard op
de vin terwijl de voorste de golven op vangt. Het is erg belangrijk dat je rechtop
blijft staan, zodra je in je trapeze gaat zitten, kan je bijna niet meer sturen en geef
je als het ware alle controle over het setje op. Bij je handen kan je erop letten dat
je je voorste hand onderhands op de giek legt. Voor een optimale snelheid strek
je je handen en vaar je op enkel je vinger toppen, dit is echter afhankelijk van de
condities.
De grootste tip die ik kan meegeven met betrekking tot planeren, is: jawel
“stoer kijken”! (op de kant zullen ze tenminste denken dat je weet wat je doet).

Ook Dorian weet dat hij
stoer moet kijken!
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Tussenstand interne competitie

De familie Distelbrink is ook in 2015 oppermachtig. Dat bleek niet alleen in
de koppelrace (telt tevens mee voor de interne competitie) maar ook in deze
zaterdagcompetitie. De lange sabatical heeft Tom zijn kop(positie) gekost en vader
en dochterlief zijn deze blufaap voorbij gestoven. De resultaten van oktober houden
wij nog geheim aangezien wij er nog een spannende prijsuitreiking van willen maken
tijdens de nieuwjaarsborrel. Er kan nog heel wat veranderen.
Tot slot wil de TC bijzonder veel lof uitten aan Guido Grassi. Deze hoogst
gepensioneerde topatleet wist namelijk onlangs nog als eerste te finishen! Grassi:
Hulde en geweldig dat je iedereen hebt latenzien dat leeftijd slechts een nummer is!
De TC
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Op surfvakantie in Schotland (juni 2015)
Éuh? Dat had ik ook niet gedacht. Dat er tof gesurft kon worden op een Loch in Schotland.
Op Isle of Tiree. Het meest westelijk gelegen eiland van Schotland.
Dag 1: We vliegen aan op Edinburgh waar onze
huurauto klaarstaat. We zijn met zijn vijven en we
moeten tot drie keer toe van auto wisselen omdat
onze bagage niet in de achterbak past. Hey, we
hadden natuurlijk onze surfpakken mee. En genoeg
spullen om ter plaatse te kunnen voorzien in goede
koffie (percolator en goede koffie). En lekkernijen
en kruiden, absolute voorwaarde voor een goede
surfweek. En ja sommigen hadden pantoffels mee
(het was potdorie 11 graden). Dat we met vijf vrouwen
waren hielp misschien ook niet.
Origami bepakt en bezakt rijden we naar Oban, een
dorpje waar we een overnachting hebben in een bed
& breakfast, en waarvandaan onze ferry de volgende ochtend om 8.15 vertrekt. Onderweg
drinken we een kopje English thee in een prachtig ouderwets hotel, uitkijkend over het
meer op een ruïne. Ik waan mij onmiddellijk in een Agathie Christie thriller.
Dag 2: De tocht met de ferry is spectaculair. We varen tussen
de eilanden door, en het uitzicht is adembenemend. Het duurt
ongeveer 4 uur voordat we met de auto de ferry afrijden. Vanaf
het moment dat we de boot afrijden zijn we de rest van de week
alleen nog maar op Tiree. Een soort Waddeneiland waar nauwelijks
nog heuvels zijn. Het eiland is bezaaid met gras en diverse soorten
bloemen, en heel veel schapendrollen. Er wonen 400 mensen en
ontelbaar veel schapen (“easy to spot”). Op het eiland bevinden zich
verder 1 supermarkt, 2 hotels met daarin 2 pubs, 4 artistieke galerietjes waarvan 1 hele
toffe (pottery of tyrii) en 1 vliegveld. Kom hier niet naartoe als je veel vermaak zoekt na het
surfen!
Wij hebben een heel groot huis voor onszelf, voorzien van alle gemakken. Het huis “wild
diamond” wordt verhuurd door de eigenaar die tevens de surfschool bestuurt.
Dag 3: Na een heerlijke overnachting (het is zo heerlijk stil ’s nachts)
rijden we naar het Loch waar de surflessen worden gegeven. Het
is – I can’t believe, all this bloody trouble – windstil. Gelukkig zijn
de vooruitzichten goed, we spreken af later in de week 2 surflessen
op 1 dag te doen. Deze maandag blijkt – achteraf - de mooiste en
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zonnigste dag van de week te zijn, en we
besteden hem gelukkig goed door een
prachtige wandeling te maken langs de
rotsachtige kust. Als de zon doorbreekt,
zijn we helemaal verbluft door de
prachtige kleuren van het zeewater. We
zien zelfs een paar zeehonden (“harder to
spot”).
Dag 4: De wind
is – thanks God aangetrokken. Ik
schat windkracht
4/5. Onze eerste
dag is gelijk
pittig. We leren de techniek van de beach
start. Perfect om hier te uitoefenen, het
meer is voor de helft ondiep, zodat je
gemakkelijk veel kunt oefenen. Door de
harde wind vind ik het wel moeilijk om
hem goed uit te voeren. Het is fijn om
daarnaast het meer verder te verkennen,
we oefenen wat met overstag gaan en
raken gewend aan het materiaal. De 5
lessen van het windsurfen : - vision, stance, - power, - trim, - counterbalance
worden nader toegelicht en gebruikt om
onze techniek te verbeteren.
Dag 5 en 6: We gaan met iets grotere
zeilen surfen en we krijgen allemaal
een trapeze. We oefenen eerst met op
tijd in- en uitklikken. De windkracht is
opnieuw ongeveer 4/5. Niet hard genoeg
om langere tijd helemaal in de trapeze te
hangen, maar vlagerig genoeg om ook
dat te oefenen. Sommigen worden hard
gekatapulteerd of vallen (meermalen)
onder het zeil. De één wat meer dan
de ander. (Ik houd mijzelf voor dat dit

simpelweg het gevolg is van mijn durf om
de grenzen wat op te zoeken). Sommigen
vallen wat, sommigen “stappen even af”.
Door de goede surfpakken en het ondiepe
water vind ik het qua temperatuur best
wel goed te doen. Alleen op het moment
dat we aan de kant staan met natte
pakken om uitleg te ontvangen en het heel
hard waait, is het
echte even te koud.
Gelukkig warmen we
thuis weer snel op
met de aangestoken
houtkachel en koffie
met Grand Marnier.
Dag 7: Alweer onze laatste surfdag. De
wind is een beetje afgenomen. Het geeft
ons de gelegenheid om snelle overstag en
gijp te oefenen. En de wind trekt toch ook
nog weer wat aan.
Dag 8: Het is tijd om de ferry terug naar
Oban te nemen. Het is vandaag windstil
en het regent regelmatig. Geen slechte
timing om weer terug te keren naar huis.
Waar het al gauw 17 graden is hoezee !!.
Onderweg luisteren we naar Ben Howard
en genieten we van de uitzichten. We
stoppen onderweg naar Edinburgh
nog even bij een grote kledingwinkel
en Waitrose, geweldige winkel. En het
lukt ons op het vliegveld in Edinburgh
om met nog weer meer spullen terug te
keren dan waarmee we waren gekomen
!Geweldige ervaring. Ik wil absoluut nog
een keer terug. Ook
om te wandelen
overigens, het
Schotse landschap
is geweldig.

Voor meer informatie: zie www.wilddiamond.co.uk
Michèle van den Berg
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Strip
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vervolg vorige Mastvoet

Gemaakt door: Alysha Distelbrink
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VERANDERING

S

tukkie wandelen? We waren in de
buurt van Sloten, Gaasterland. De
dag ervoor had het geregend, alsof
alle pijpenstelen zich op één plaats
hadden geconcentreerd, als ware het
een straf voor het feit dat wij daar
waren komen aanwaaien. De dagen
daarvoor was het namelijk heerlijk,
hemels zomerweer.

W

e kozen voor het Rijsterbos.
Een groen stipje in het zo
vlakke Friesland. Daar gingen we.
Blij dat we weer naar buiten konden,
na de onvrijwillige verbanning in
een B&B, waar ik de naam niet van
ga noemen, omdat bad, bed en
brood precies de lading dekte, en
dan ook geen millimeter meer. In
Rijs begonnen we. En we hadden
Mirns als bestemming gekozen. Aan
het IJsselmeer. Direct was ik onder
de indruk. Het bos omarmde me
met indrukwekkende oude eiken
en beuken. In no time was ik de
regendag vergeten en genoot ik van
het decor waarin we de enige twee
acteurs waren, want we kwamen
geen hond tegen. De temperatuur
mild, het ruisen van de machtige
kruinen en zo af en toe een zonnetje,
gaf me het gevoel dat alles goed was.

I

n slaap gewiegd door de omgeving,
flarden van gesprekjes die zomaar
begonnen of ook zomaar eindigden
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en het ritme van onze voetstappen, naderden
we het IJsselmeer. Het werd lichter en zo af
en toe zagen we een glimp van het water.
Op een gegeven moment boog het pad met
een scherpe bocht naar links en passeerden
we een kolossale bomenrij. Voorbij die
rij stonden we ineens als versteend. Mijn
eerste waarneming en interpretatie in een
fractie van een seconde waren: goh leuk,
een honderdtal kleurrijke tentjes van een of
andere scoutingvereniging, en ook: gekke
plek voor een vluchtelingenkamp voor zojuist
aangespoelde bootvluchtelingen.

E

n ja het is waar; je ziet het pas als je het
snapt…na een blik op het water was
het me na 3 seconden wel duidelijk. Ik keek
naar kitesurfers. Een schitterende en bonte
verzameling zeiltjes op het land en een vrolijk
heen en weer van surfers op het water met
bollende zeiltjes in een strak blauwe lucht.
We liepen verder naar het water, gingen
zitten en keken onze ogen uit naar de enorme
drukte op het water. Tussen al die activiteit
telde ik na goed kijken twee windsurfers. Op
de vele kiters een flagrante minderheid. Ik
werd daar toch enigszins weemoedig van.
Ondanks het feit dat windsurfen nog steeds
Olympisch is ten nadele van kitesurfen,
geloof ik niet ze er na Rio nog omheen
kunnen. We zullen zien.

A

fijn, daar zat ik dan en mijmerde verder.
De tijd dat de surfplanken tijdens
zomervakanties op menig imperiaal op
weg naar het zuiden te zien waren, ligt

inmiddels ver achter ons. Krantenartikelen
met als kop:’surfplank waait van auto’,
waren toen niet te tellen. Tja, kiten heeft
praktische voordelen. Al het materiaal is
makkelijk in een grote tas mee te slepen en
het is verdomd sexy. Maar het heeft ook veel
nadelen. Die ik hier niet ga opsommen, want
die kennen jullie wel denk ik. En daar gaat het
me hier ook niet om.

D

aar zat ik dan en peinsde over
veranderende tijden. En aan die twee
surfers temidden van dat kitegekrioel. Alles
verandert voortdurend, dat is het enige
dat niet verandert. Nou ja…eh…behalve
onze surfplek natuurlijk. Een voorbeeld van
standvastigheid. Bastion in veranderende
tijden. Een nieuwe steiger mét trapje is
het laatste dat me is opgevallen. Verder
business as usual. Ik troostte me met de

misschien naïeve gedachte dat
het klootschieten (17e/18e eeuw)
ook nog steeds met plezier wordt
beoefend en dat kitesurfen op onze
surfplek te gevaarlijk is. We liepen
terug, een ieder met onze eigen
gedachten. En de mijne was o.a. een
uitspraak van een sportcoach: ’als
iets maar lang genoeg is verouderd,
wordt het vanzelf weer nieuw’.
Teus Snoek
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