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Schoonmaakdag
&
Meet de TC

Uitslag Interne Competitie 2016!
Suptour door Friesland
De Uitblinker Quiz! Waarin blink jij uit?

Van de redactie
De lentekriebels zitten er al weer goed in: we willen weer het water op!
In de winterperiode konden we weer zweten bij de wintertraining of yoga. De trainers vertellen je graag iets
meer, in het geval je nog steeds aan het twijfelen bent om te gaan. Volgende winter weer nieuwe kansen!
Op 8 april is de voorjaarsschoonmaak geweest waarbij vele van onze leden hebben geholpen om AW
zomerklaar te maken.
Donderdag 25 mei (hemelvaart) is er weer open dag op AW! Dus neem je vader, moeder, beste vriend of
buurjongen mee voor een kans op de plank. Op deze dag krijgt iedereen de kans om een training bij te
wonen van onze Trainers Commissie en alle vragen te stellen over lidmaatschap of plankenstalling. Dus wees
erbij!
Die TC trouwens hè, ken jij al onze trainers? In deze Mastvoet stellen alle trainers zich even voor. Heel handig
als jij iets speciaals wilt leren, dan weet je bij wie je moet zijn.
Verder is dit nummer van de Mastvoet weer goed gevuld met verhalen over tropische surfplekken, interviews
met onze nieuwe secretaris en bestuurslid en zelfs een uitblinker quiz. Lees snel verder!
Mahalo a Aloha,

De redactie Alysha, Marian, Bernice, (Teus) & Erik
mastvoet@amsterdamwindsurfing.nl
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De Mastvoet is een 4-maandelijks uitgave van
Plankzeilvereniging Amsterdam Windsurfing met
informatie over de verenigingsactiviteiten,
de windsurfsport en aan verwante zaken.
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
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In memoriam
Arend Schonewille
-Ad1936-2017
Ad Schonewille was erelid
van Amsterdam Windsurfing en
heeft veel betekent voor de club.
Hij is mede verantwoordelijk geweest
voor ons fantastische clubhuis.
Hij is op 5 februari
op 80-jarige leeftijd overleden.
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Van de Voorzitter

werkt de verlichting in de kleedkamers ook op
sensoren. Zo worden we met het jaar duurzamer
op AW. Meer over AWduurzaam van mijn hand
in de volgende Mastvoet.

Bij deze sta ik even stil bij het overlijden van
Ad Schoonewille, de vader van Ronald. Hij is
vele jaren van grote betekenis geweest voor de
Club. Hij is onder andere een van de drijvende
krachten geweest achter de realisatie van ons
prachtige clubhuis. Hij is in 1985 benoemd tot
erelid. Hij was zo begaan met de club dat hij
de bouwtekeningen jarenlang speciaal thuis had
bewaard, totdat hij vier jaar geleden hoorde
dat ik voorzitter was geworden. Hij kwam
speciaal naar de club om aan mij persoonlijk
een keurig verzorgd dossier te overhandigen. Dit
deed mij toen wel wat. Het ga je goed Ad daar
boven.
Over naar de orde van de dag:
Het nieuwe seizoen is al weer los aan het
barsten. Nadat een deel van de vereniging
zich deze winter op de Yoga, Wintertrainingen
en of op de vorstelijke maaltijden van Sil heeft
gestort zijn de eersten al weer het water op
geweest. Het zal ze niet onopgemerkt gebleven
zijn dat AW eindelijk een nieuwe vloer heeft. En
wat voor een: Super strak, mooi grijs en vooral
niet meer glad. Natuurlijk zijn we meteen voor
vloerverwarming gegaan. Komend najaar en
winter gaan we daar met z’n allen natuurlijk vol
van genieten.
Loop jij ook altijd op het lichtknopje te drukken
van de toiletten? Let dan op; sinds de winter

Op 8 april is het voorseizoen afgetrapt middels
de traditiegetrouwe voorjaarsschoonmaak. Velen
hebben als vanouds de handen uit de mouwen
gestoken, voor de catering werd natuurlijk
gezorgd.
Verder is er natuurlijk nog de open dag met
Hemelvaart, vooral voor niet-leden, maar
natuurlijk ook voor de leden en oud-leden om
gezellig lekker bij te kletsen. Het is altijd weer
een gezellige boel die dag. Ook de HWS,
ofwel de Holland Windsurfing Serie, doet op de
traditie getrouwe tweede pinksterdag AW weer
aan, het circus van het wedstrijdcircuit strijkt dan
neer op en rond AW, een must see of must do
voor iedereen.
Graag wil ik afsluiten met een nieuw elan op de
club en het nieuwe motto van komend seizoen op
AW:
Ruim spullen die je gebruikt op, ook als een
ander wat heeft laten liggen, Laat alles netjes
achter als je vertrekt, lichten uit, ramen dicht
en de deuren op slot. Meld het bestuur of aan
Andre als er dingen stuk zijn.
De beheerder van het terrein en het gebouw ben
jij zelf.
Tot op het Water
Groet,
Han Hoonakker
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Gearfreak

Bij sommige AW-ers ligt het hok barstensvol met materiaal. Kunnen
ze niet stoppen met kopen of hebben ze materiaal nodig voor elke
weersomstandigheid? In de nieuwe rubriek Gearfreak vraagt de Mastvoet
om al het materiaal uit
te stallen en de verhalen
erachter te onthullen.
Het was ook dit keer weer een
uitdaging om iemand te vinden
voor deze rubriek. Nog steeds
te koud om mensen te vinden
om stoer te poseren met hun
surfspullen. Gelukkig zijn we
er toch in geslaagd iemand
te vinden voor deze rubriek.
Nou ja, geslaagd... Dit AW-lid
in kwestie (we laten haar ivm
privacy maar incognito) sprong
weg voor de camera toen we haar lief
vroegen voor deze rubriek. Haar bijzonder
slecht opgetuigde setje (ook volgens Reep)
daarbij zielsalleen achterlatend op de dijk
in Muiderberg.
Dat getuigt in ieder geval niet van grote
liefde. Wat is er nu mooier dan samen
op de foto voor de Mastvoet te gaan?
Oordelend naar dit setje lijkt het er ook op
dat dit setje vooral vanwege het flitsende
uiterlijk is gekozen. Het boardje (106 liter
Freestyle Tabou) met 4.5 m2 Gaastra Manic
is perfect op elkaar afgestemd en die vin is

er wat betreft looks met uiterste precisie op
afgestemd. Haar groene surfmobiel steekt
hier dan weer wel een beetje somber af en
mag wat de redactie betreft best wel eens
gepimpt worden met wat surfstickers.
Hoe dit setje nu vaart, zullen wij dus
waarschijnlijk nooit te horen krijgen. Hoe
deze chick erop vaart hebben wij die dag
gelukkig wel kunnen zien. Zo beroerd als
het zeiltje daar opgetuigd ligt, zo vet stond
zij te beuken in een aardig poeierwindje.
Zal vast de boterhammen met pindakaas
zijn geweest!
De redactie.
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11steden17 - the Team
Deze winter is er in de donkere dagen iets ontstaan. Je kon ze zien, in de verste verte, vanaf de
Rozenoordbrug, de Berlagebrug of de Blauwbrug. Daar voeren kleine lichtjes over het water.
Ineens waren dat een heleboel, ze kwamen vanuit het hele land om met ze allen mee te suppen met het
Amsterdam Light Festival.
Deze avond, Nienke van Ruiten, a.k.a. Miss Woods, na twee borrels hyper en licht aangeschoten, hoort
deze avond over de Sup 11 city tour, wanneer zij niets wetend met het bestuur van deze tour aan het
borrelen is, overtuigen ze haar van deelname. Marcel en ik zitten op dat moment nog nietsvermoedend
en rustig (lees:surfhigh) naast haar op de bank. Tot dat ene moment... een team word geboren.
De sup 11 city tour (220km) bestaat uit 5 dagen, 4 keer een langere afstand a 48 km, de laatste dag
ongeveer 25 km. Wanneer iemand een dag start, moet die de dag finishen. Dus voor de vierde lange
afstand gingen we op zoek naar een vierde lid.
Marcel Borst, the talent scout, wist al snel een potentiële kandidaat:
Ze is gezellig, vrijwel elke woensdagavond op AW.....
Ze is slim, werkt voor de Universiteit van Nederland.....
Ze heeft doorzettingsvermogen, fietst vanaf een uithoek van de stad echt overal naartoe...
En vooral belangrijk.... Ze is Fit!
En vaak te vinden op de conditie training op woensdag!
~Dorien Rozing~
Ontmoet team 11 steden17, volg ons op FB of op AW.
Side note: Wil je jouw logo op onze kleding deze zomer door de stad zien peddelen??
We hebben zeer aantrekkelijk sponsor deals!
http://sup11citytour.com/
https://www.facebook.com/11steden17/
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Nr. Naam

Uitslag interne
1 Guus Borst
competitie
2 Rianne Noorlander
3 Michael Distelbrink
2016
4 Dion Borst
Guus Borst winnaar interne
competitie 2016!
Vooropgesteld: meedoen
is veel belangrijker dan
winnen. Maar als je dan
toch wint, mag je best in
het zonnetje gezet worden!
Gefeliciteerd met de
overwinning Guus! We hopen
dat je wat mooi surfspul
hebt kunnen kopen van je
waardecheque bij Hightide.
Uiteraard ook Rianne als
beste dame gefeliciteerd.
Ook Michael Distelbrink
die zijn troonpositie heeft
moeten overdragen, viel in
de prijzen. Traditiegetrouw
vielen vele deelnemers
in de prijzen met de
prijzen tombola die op
de nieuwjaarsborrel werd
gehouden.
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Bernice Roggeband
Sjors Hardholt
Alysha Distelbrink
Tom Bolscher
Denice Groen
Cathy Levesqee
Coen van Tilburg
Fred Hastman
Joris Kluivers
Claire Jansen
Martijn Noorlander
Joaquim Paz Carvalho
Henk-Jan van Boeijen
Kristina Mau Hansen
Quinten Eimers
Marielle Hoep
Astrid Sanders
Sabine Vogel
Oscar Raap
Oane Gros
Dave Bogaard
Robbie van Boeijen
Jim Bogaard
Johan ………..
Peter Veldman
Dorien (DERM)
Monique Buwalda
Benjamin V. Westrop
Jorinde Beijerling
Nafsika ………..
Linda …………..
Han Hoonakker
Rene Duurinck
André Rila
Martijn de Wit
Ko Huitema
Evelien Ramboer
Massi Aoudjan
Laura de Baar
Arne Mombers
Isabelle Warlam
Marcel Borst
Jan Jitzo
Jan Willem
Dorien Rozing
Juanita van Lunen

Punten
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7
6
5
5

13
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11
10
7
3
6
3
4
3
5
2
2
5
3
2
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2
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1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
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1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1

De TC is verheugd
dat we afgelopen
jaar weer een 50-tal
deelnemers aan de
interne competitie
hebben gehad. Jong,
oud, ervaren, beginner:
we raden iedereen
aan, ongeacht het
niveau of materiaal
om mee te doen op
de zaterdagmiddag.
Leuk en leerzaam! We
beginnen om 14.00
uur in het Koningshuis
met uitleg van de
westrijdbaan en gaan
daarna het water
op voor een klein
wedstrijdje. Je verdient
altijd minimaal 5
punten dus hoe vaker
je meedoet, hoe groter
de kans dat je op de
ranglijst stijgt. Voor
iedere deelnemer
die na jou gefinished
is, krijg je 1 punt. En
vergeet de funfactor
natuurlijk niet!

13,6
16,7
14,5
11,9
14,6
26,0
12,5
20,3
14,5
15,3
9,0
22,0
21,5
8,4
14,0
19,0
12,3
18,0
11,7
34,0
32,0
15,0
30,0
13,5
26,0
26,0
22,0
22,0
10,0
20,0 De TC
18,0
18,0
7,5
14,0
14,0
12,0
5,5
11,0
10,0
8,0
8,0
7,0
7,0
6,0
6,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
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Zo-zit-dat!

Foilboarden
Hoewel we doorgaans in deze rubriek de uitdaging
opzoeken om de meest saaie onderwerpen uit de
windsurfwereld van een spannende zijde proberen
te belichten, bespreken we dit keer eens een
superhot item: windsurfen met een windfoil onder
je board.
Wat is het?
Foilboarden, ook wel hydrofoilen of
wind(surf)foilen genoemd,is windsurfen
met een draagvleugelvin waardoor je
ruim boven het water surft i.p.v. door
het water. Toch is dit helemaal niet zo
nieuw als het lijkt. Oud windsurfpionier
Joop Nederpelt experimenteerde daar in
de jaren 80 al mee. Tegenwoordig is het
hydrofoilen echter aanzienlijk verbeterd
en vele windsurfmerken zoals Neilpryde,
Starboard, Fanatic en BIC hebben wel een foilvin
in hun collectie voor 2017 opgenomen en is nu
bereikbaar voor het windsurfende klootjesvolk.
Hoe werkt het?
Bij foilboarden draait het allemaal om de vin. Deze
bestaat uit een aantal onderdelen:
-De mast. Dit de windsurfvin zoals we deze al jaren
kennen van zon 70 cm. lang.
-De main wing / hoofdvleugel. Een vleugel van
ongeveer een meter breed die een zodanige

opwaartse lift geeft waardoor je boven het water
uit stijgt.
-De stabilizer. Een minivleugeltje van ongeveer een
halve meter dat ervoor zorgt dat het board (beter)
in balans blijft.
-De fusilage. Deze stang verbindt alle
bovengenoemde onderdelen.
Eigenlijk surf je dus met een soort zweefvliegtuigje
onder je board waardoor je vrijwel geen
waterweerstand ervaart of golven aanklotst en je
als een ware sultan over het water zweeft. Planeren
in het kwadraat dus! Er zijn speciale foilboards te
koop voor deze foilvinnen ze kunnen ook in een
modern slalomboard met verstevigde vinkast
worden geschroefd.
Is het makkelijk te leren?
De kunst van het foilen is om te kunnen
balanceren op de vin. In het begin zal je daarom
regelmatig met de neus van je board (en je eigen
neus) in het water duiken. De krachtenverdeling
werkt heel anders dan bij het gewone windsurfen.
Het is dus niet zo dat je dit in een middagje onder
de knie hebt. Als je dit eenmaal onder de knie hebt
dan schijn je wel helemaal zen te worden van het
zweven boven het water.
Kun je de hydrofoil ook op Muiderberg gebruiken?
Muiderberg is natuurlijk het paradijs op aarde, maar
voor een hydrofoil heb je toch al snel 1,5 meter
diepte nodig. Een anti-wier hydrofoil is er ook nog
niet dus was dat betreft leent het wiervrije 30 meter
diepe Nieuwe Meer daar wat beter voor!
Leuk speelgoed maar je kunt dit zeker alleen met
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weinig wind gebruiken?
Een hydrofoil is inzetbaar van zon 8 – 18 knopen en
om te kunnen foilen boven het water is een zeiltje
van zon 7 meter al voldoende. Das wat anders dan
die lappen van 10 m2 die een
formulaboard nodig heeft om te kunnen planeren!
Bovendien worden er steeds vaker hydrofoils
met een wavezeiltje gespot tussen de golven.
Omdat het hydrofoilen eigenlijk nog maar in de
kinderschoenen staat, is de verwachting dat het
hydrofoilen nog voor een hoop innovatie zal
zorgen.
Wat moet dat geintje kosten?!
De concurrentie is aardig en de prijzen zijn al
dalende maar reken er voorlopig maar op dat je
voor de prijs van alleen de hydrofoilvin ook een
leuk boardje kunt kopen. Als beetje windsurfende
doe-het-zelvert maak je natuurlijk gewoon je eigen
hydrofoil van carbon. Genoeg instructiefilmpjes van
te vinden op youtube.

Blikkie!

Mijn naam is Evert en ik heb Blikkie opgericht. Blikkie verzameld blikjes uit de natuur en de openbare ruimte
en neemt deze op in een gesloten recyling-proces. Je komt op straat veel lege blikjes tegen en die worden
vergeten. Ze zorgen voor vervuiling want ze blijven jaar op jaar liggen. Veel blikjes verbranden bij de
afvalcentrale doordat hun dunwandige huid, door de hoge temperatuur, reageert met zuurstof en oxideert.
Er wordt alleen nog wat warmte uit getwonnen en dan is het weg. Zonde ! Als je weet dat het produceren van
aluminium vele energie en vervuiling met zich mee brengt.
Bij Blikkie wordt het gehele aluminium teruggewonnen zodat het oneindig kan worden hergebruikt. Het
nieuwe aluminium krijgt een certificaat van oorsprong en er worden straks bijvoorbeeld fietsbuizen van
gemaakt. Samen met de Gemeente Amsterdam wordt Blikkie officieel gepresenteerd tijdens koningsdag
2017. We gaan met velen blikjes rapen en verzamelen. Op 21 pleinen door de hele stad staan studenten
met Blikkie klaar om mensen te informeren over het starten van een circulaire economie. En om er een leuke
dag van te maken.
Amsterdam Windsurfing is de eerste sportclub die lid is geworden van Blikkie. Daar ben ik super trots
op! Alle blikjes worden gecrushed en in de Blikkie Kliko’s verzameld. Zodra de Kliko vol is wordt deze
opgehaald. Omdat de surfclub veel doet aan duurzaamheid is dit een hele goede combinatie. De plastic
soep wordt opgeruimd uit de oceanen en nu dus ook de zwervende blikjes in de natuur....Echt Vet !
Evert
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Meet de TC!
Iedereen heeft wel eens mee gedaan aan een training op AW. Natuurlijk onthoudt
je de trainer die jou verder heeft geholpen. Maar wie zit er nou precies in de Trainers
Commissie? Ze vertellen het je graag!
Naam: Tom Bolscher
Lid sinds: 2003
Trainer sinds: 2010
Mijn windsurf-specialiteit: slalom
Het leukste aan training geven is: het
contact met mensen en ze nieuwe
dingen aanleren
Het moeilijkste aan training geven is:
goede balans tussen leren en plezier
en dit per persoon en groep aan te
passen
Het leukste om nieuwe leden te leren
is: het is toch altijd leuk om nieuwe
mensen te leren kennen!

Naam: Martijn Noorlander
Lid sinds: 2005/2006
Trainer sinds: 2014
Mijn windsurf-specialiteit: Mijn “specialiteit” is wedstrijd
surfen.
Het leukste aan training geven is: Cursisten en leden
nieuwe dingen aanleren en verder te laten komen met
windsurfen
Het moeilijkste aan training geven is: Het motiveren van
cursisten die geen zin hebben
Het leukste om nieuwe leden te leren is: Planeren
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Naam: Claire Jansen
Lid sinds: 2 jaar
Trainer sinds: windsurfer in opleiding en ervaren trainer in heel veel sporten!!!
Mijn windsurf-specialiteit: katapult daar ben ik goed in! Per ongeluk :)
En vooral doorzettingsvermogen
Het leukste aan training geven is: om mensen blij te maken met het aanleren van
technieken en het enthousiasme voor de sport delen!
Het moeilijkste aan training geven is: wanneer bij aflandige wind cursisten
afdrijven....
Het leukste om nieuwe leden te leren is: om weer goed terug te laten varen naar
de club

Naam: Sjors Hardholt
Lid sinds: 1994
Trainer sinds: 2014 ?????? ish
Mijn windsurf-specialiteit: Kant hangen (en raceboard I
Guess)
Het leukste aan training geven is: in de boot zitten met 20
graden, zon en 0 bft
Het moeilijkste aan training geven is: in de boot zitten
met 5 bft en niet zelf kunnen surfen.
Het leukste om nieuwe leden te leren is: Stoer kijken

ers
Nog meer train
e
op de volgend
bladzijde!
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Naam: Astrid Sanders (Assie)
Lid sinds: 2005 (volwassen geworden op AW)
Trainer sinds: 2009
Mijn windsurf-specialiteit: waven
Het leukste aan training geven is: dynamiek met de
groep, groei zien van de leden, gezelligheid op het
water
Het moeilijkste aan training geven is: altijd maar
streng blijven over de huisregels. Leef ze na dan hoef
ik me geen streng-juffie te voelen :)
Het leukste om nieuwe leden te leren is:
boord controle.... en zeil handelingen..hoe naar de
wind te kijken.... a.k.a. low-wind freestyle!

Naam: Coen van Tilburg
Lid sinds: 2006?
Trainer sinds: 2012?
Mijn windsurf-specialiteit: plezier tijdens
het varen
Het leukste aan training geven is: De
mensen en zien hoe hun windsurfen
verbeterd
Het moeilijkste aan training geven is:
Een bepaald gevoel doorgeven. Je kan
iemand wel vertellen wat hij moet doen,
maar niet hoe dat hoort te voelen
Het leukste om nieuwe leden te leren
is: Trapeze varen, vooral omdat ze ook
moeten leren vallen. Daar kan ik altijd
goed om lachen

Naam: Rianne Noorlander
Lid sinds: 2012
Trainer sinds: In opleiding
Mijn windsurf-specialiteit: Wedstrijdsurfen
Het leukste aan training geven is: De progressie zien van nieuwe windsurfers
Het moeilijkste aan training geven is: Iedereen voldoende aandacht geven
Het leukste om nieuwe leden te leren is: Planeren
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Ashes to ashes,

Na jarenlange trouwe dienst, ons gedragen te hebben in alle omstandigheden,
is zij nu te ruste. Ze liet los en barste uit haar voegen. Enkele wonden hebben
wij nog met egaline kunnen behandelen maar de droogte onder haar leden
was te ver uitgezaaid. U heeft nog enkele dagen de tijd om passend afscheid te
nemen in het aanzicht van de steen van oprichting voor de ingang voordat zij
als schoon puin zich beschikbaar stelt voor hergebruik....
De nieuwe dame ligt er strak bij, is wat neutraler en groter van vorm. Echter
achter deze façade schuilt ook haar onzichtbare eigenschappen, ze is keihard,
waterdicht, en ruw. Dit laatste komt van pas als u zich weer in het rubber naar
binnen haast om de zoveelste digitaal gemeten snelheid te weergallen om
eeuwige roem te vergaren zonder olijk op uw achterste te landen vanwege
het opheffen van de wrijvingskracht tussen water en steen. Tevens biedt zij
de mogelijkheid om uw behaaglijk te verwarmen als u zich weer in allerlei
onmogelijke posities wringt onder toezicht oog van meesteres Krausmann, of
genietend van een late herfst sessie op ‘du Lac Nouveau’.
Groet van de makers Maarten en Ortwin.
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Babynieuws op AW!
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Wintertraining
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In naam van Legendary sports heb ik, Graciano Tam,
de afgelopen winter indoor lessen gegeven bij de surf
vereniging waar we elke week een own body Weight
en kickboksen of een circuit training uit oefenen. Maar,
wist je ook dat
Legendary Sports een eigen indoor locatie heeft met een gezellige clientele (Legends),
ongelovelijke workouts en fantastische trainers?

Dit is waarom het geweldig is om een Legend te zijn:
Je kunt bij ons onderzoeken waarom boxen één van de beste workouts is voor je gehele
lichaam. Trainers als Noah Apitulay, Leandro Tam, Chellina ”Da Beast” Chirino en Priscilla
Davids zorgen ervoor dat jij zin krijgt om je handschoenen te grijpen en een les bij te
wonen zodat je lekker kunt gaan knallen. Je slaat letterlijk al je frustraties van je af.
Onze circuit training is iedere keer opnieuw verassend. Iedere les wordt een specifieke
spiergroep onder handen genomen. De oefeningen zijn op hoge intensiteit en je zult flink
zweten. Laat je hierdoor niet intimideren; de oefeningen zijn goed haalbaar voor iedereen
die niet bang is voor een beetje hard werken. Onder de begeleiding van Sherida
Groenewoud en Graciano Tam kan iedereen deze training aan. Naast deze lessen kun
je bij Legendary Sports ook Pump volgen, een krachttraining op muziek. In deze training
wordt iedere spiergroep behandelt binnen een uur tijd.
Het doel van de trainers van Legendary Sports is om te zorgen dat jij als sporter al je
doelen bereikt en hiervoor gaan we best ver. Zo kun je bij Legendary Sports ook Personal
Training boeken, je kunt als je wenst onze Dietist inschakelen voor voedingsvraagstukken
en onze oefen,- en massage therapeut staat voor je klaar op het moment dat je deze
nodig hebt.
Wil jij na het lezen hiervan bekijken of Legendary wat voor jou is of ben je zo enthousiast
dat je direct een Legend wilt worden?
Neem dan zeker een kijkje op onze website,
www.legendarysports.nl/lessen.html
Je kunt hier een proefles uitkiezen die je bij wilt wonen. Maak je
keuze en mail deze naar info@legendarysports.nl. Je proefles is
uiteraard helemaal gratis.
If you want to be a Legend, you have to train like one!
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Yoga

of Bikkelen?
Dit
voorjaar bestaat yoga@aw
al weer 5 jaar!!!

Sinds 2012 is de dinsdag avond de vaste yoga
avond op aw.
90 minuten staan in het teken van
zweten, kracht opbouwen, de lichaam
rekken en strekken en je hoofd tot rust
laten komen.
In de afgelopen winter werd het yoga
programma uitgebreid en kon je ook
nog één keer per maand naar een
yin yoga les komen. Anders dan
bij de dynamische vinyasa
yogales blijf je in yin yoga
3-5 minuten in een
houding en is het
doel om je spieren
te ontspannen en
langzamerhand
steeds dieper in een
houding te zinken. Yin yoga is voor alle leeftijden
geschikt en zeker aan te raden als je de dertig
gepasseerd bent en je lichaam ‘juicy’ en soepel wilt
houden...
En nu komt het goede nieuws...

Vanaf april is de yogales voor leden GRATIS!!
(Niet-leden betalen vanaf de tweede keer nog
steeds 5 Euro)
Dus vertel het door en kom mee doen!
Tijdens de actieve surfmanden (vanaf mei)
worden de yoga avonden trouwens weer terug
gebracht naar 1x per week. En omdat er een
hoop yin liefhebbers bij gekomen zijn
geef ik per mei op de eerste dinsdag
avond van een maand een yin les. Alle
andere avonden geef ik vinyasa lessen
(met misschien een beetje yin aan het
einde).
Je mag altijd gewoon langs komen.
Aanmelden is niet nodig. Maar
check voor de zekerheid de
facebook site. Hier laat
ik weten als ik er niet
ben.
Als je vragen hebt,
mag je me altijd
aanspreken als ik
op aw rond loop. Of stuur me een mailtje op
ekrausmann@gmail.com.
Hoop jullie binnenkort te zien – of op de mat of op
de plank.
Groetjes, Elke
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Interview

De Mastvoet heeft de kans gekregen om Eveline en Renée te interviewen, die een beetje over zichzelf
en hun nieuwe functie willen vertellen. Eveline is onze nieuwe secretaris en Renée verzorgt de
communicatie rondom AW.
Eveline = groen
Renee = oranje
Wat houdt je nieuwe functie in?
Secretaris.
Ik zorg ervoor dat de AW-ers weten wat er gebeurt
op AW en hou de site van AW bij.
Wat vind je leuk aan deze functie?
Ik ben omringd door leuke mensen.
Ik kan op mijn manier meehelpen om iedereen het
maximale uit AW te laten halen. Dat vind ik echt
heel leuk.
Wat doe je in het dagelijkse leven?
Momenteel gids ik (op het water en op het land) en
geef ik Nederlands (als tweede taal).
Ik geef leiding aan een team binnen de Autoriteit
Consument en Markt.
Hoe ben je bij AW terecht gekomen?
Ik werkte op een gegeven moment in de buurt en
wilde mezelf even kunnen uitlaten.
Ik liep samen met Claire hard aan de oevers van
de Nieuwe Meer en zag de surfzeilen. ’s Avonds
hebben we ons opgegeven om lid te worden.
En hoe lang ben je inmiddels al lid van AW?
Een jaar of 7.
Een jaar of 2.

Wat is het leukste aan AW?
De relaxte sfeer.
De mensen en de locatie.
Als je iets aan AW kon veranderen, wat zou je
aanpakken?
Ik vind dat er veel is gedaan door mijn collega
bestuursleden. Ik stap nu in maar de grote
lijnen waren al uit gezet en veel dingen waren al
aangepakt. We gaan op die voet verder.
Weinig. Al denk ik wel dat het goed zou zijn als er
meer trainers binnen AW zouden zijn. We zouden
echt heel veel meer mensen aan cursussen deel
kunnen laten nemen.
Wat is je niveau (beginner, gevorderd, ...)?
Ik ben een soort gevorderde beginner.
Pff half gevorderde beginner denk ik. Ik surf nog op
een deur.
Ga je zelf regelmatig windsurfen en zo ja, waar?
Ik probeer woensdagavond altijd mee te doen met
de training.
Het is alweer 3 maanden geleden dat ik voor het
laatst gevaren heb, maar dat was dan wel op een
toplocatie bij Bonaire.
Wat zijn je doelen (wat betreft je windsurf skills)?
Varen met meer wind en beter worden.
Ingehaakt surfen, fatsoenlijke gijpen, blijven
stáán… ah ja.
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Als je terugkijkt, wat is je leukste windsurf/AWmoment?
Ik vond AW vanaf de eerste dag heel erg leuk. Ik
herinner me de eerste woensdagavondtraining
waar ik aan mee deed (toen ik net een ligplaats had
weten te bemachtigen) met prachtig weer en dat Sil
een BBQ verzorgde. De mensen zijn op hun gemak,
het eten is lekker, de sfeer relaxed en de muziek
goed. Ik vond/vind het een van de best bewaarde
geheimen van Amsterdam. Woensdagavond is mijn
favoriet, het is altijd leuk, met en zonder wind.
Bij AW kan je volledig jezelf zijn en AW-ers zijn
ontzettend aardig. Die sfeer in combinatie met een
mooie zonsondergang is wel het allermooiste.
Of was het toch de allereerste keer in plané varen?

Heb je een gekke eigenheid of een interessant
weetje, dat je met ons wilt delen?
Ik geef mijn boards altijd namen. Ik ben dan in de
veronderstelling dat ‘we’ beter varen. Het maakt
wel dat ik afscheid nemen van een board altijd
moeilijk vind.
Claire en ik gaan 7 juli trouwen. We hebben
toestemming van het bestuur én uiteindelijk de
gemeente (dat was nog een heel gedoe) om de
ceremonie te voltrekken op een geheime locatie
op AW. ;-) Daar zijn we ontzettend blij mee.

Hoe besteed je je vrije tijd het liefst (behalve
windsurfen)?
Ik speel over het algemeen graag buiten, dus als ik
niet windsurf ben ik ook wel buiten te vinden.
Ik train ook redelijk veel voor ¼ triatlons.
Zwemmen doe ik in de winter bijv. op
woensdagavonden, daarom zie je me niet zo
vaak op woensdagavonden op AW. En soms sla
ik het surfen in de zomer over en ga ik een stukje
zwemmen in de Nieuwe Meer.
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Motion:

Gouden Stephan
(Met dank aan Motion Magazine voor het
beschikbaar stellen van dit artikel uit augustus 2011.
Tekst: Mart Kuperij)

Waterkampioen in 1976. Dat een dertienjarig jochie
wereldkampioen kon worden, dat was wel een
inspiratie, zeker als je dan ongeveer net zo oud
bent. Op dat moment windsurfte nog helemaal
niemand om mij heen, de echte explosie kwam pas
een paar jaar later. Het heeft twee jaar geduurd
voordat ik een surfplank kon kopen. Ik heb het
bij ons achterin de haven geleerd, met mijn broer
roeiend naast mij, die kon het al en vertelde hoe het
moest.’

Stephan van den Berg (1962) is Nederlands meest
In het najaar van 1978 voer Stephan zijn eerste
succesvolle windsurfer ooit. Naast talloze NK’s,
clubwedstrijdje. Kwam hij als eerste bij de
EK’s en WK’s behaalde hij ook overwinningen in de
bovenboei uit, moest zijn broer hem schreeuwend
worldcup en was hij de eerste windsurfer die goud
won op de Olympische Spelen. Hij is de enige surfer vanaf de kant de juiste richting opwijzen. ‘Ik had
geen idee welke kant ik op moest, maar ik won wel
die het tot BN’er heeft geschopt. Al dat succes
en daarna ben ik eigenlijk niet meer van mijn plank
is hem nooit naar het hoofd gestegen; een koel
afgestapt. Ik vond het allemaal zo mooi. Toen het
hoofd is en was zijn belangrijkste handelsmerk.
ging vriezen, ging ik op het ijs verder. Dat materiaal
We ontmoeten Stephan twintig jaar nadat hij zijn
was er allemaal al, en je kon gewoon lezen in de
profcarrière aan de wilgen heeft gehangen. ‘Ik ben
magazines hoe je het moest
veel trotser op mijn
maken. Die bladen waren
“Mijn
eerste
kennismaking
met
periode na het surfen.’
windsurfen was een verhaal allemaal begin jaren 70 al
opgezet, wat dat betreft was
DAAR IN DE HAVEN
over Robby Naish”
ik echt al de tweede generatie,
Stephan groeide
ik had allemaal al voorbeelden
samen met zijn twee
in
Nederland.
En
er
was
een heel circuit met events
broers Ron en Marco op in de haven van Hoorn
waar ik aan mee kon doen.’
met overal bootjes om zich heen. Met vader Wim
werkzaam als jachtspuiter en moeder Ank actief
WINDSURFSTRATEEG
als vertegenwoordiger voor het pakkenmerk
In de daaropvolgende jaren regeerde Stephan het
Barracuda was de link met watersport snel gelegd.
One Design windsurfen. Er zat een snel stijgende
‘Mijn vader had een liefde voor oude boten, die we
lijn in zijn resultaten en een klein jaar later deed
samen met mijn broer Ron altijd zo snel mogelijk
hij al mee aan de landelijke wedstrijden en won hij
probeerden te laten varen. We probeerden andere
het Nederlands kampioenschap op het Veersemeer
recreatiezeilers voorbij te zeilen. We deden ook
wedstrijden, met z’n tweeën in een eenmansbootje, in Zeeland bij de lichtgewichten. Hij kreeg een
sponsordeal met Windglider en mocht naar het EK
want we wogen allebei geen ene moer. Mijn broer
in Travemunde, Duitsland. ‘De week ervoor was in
stuurde en ik hing wel, ik zorgde dat die boot een
Kiel het Europees kampioenschap Windsurfer. Dat
beetje recht bleef. ‘Mijn eerste kennismaking met
windsurfen was een verhaal over Robby Naish in de was dé klasse, dat was echt de oerplank, daar zaten
de goede jongens en veel van die gasten deden
ook mee met het EK Windglider, stond ik daar in
één keer naast allemaal van die bekende namen. Ik
kan me nog goed herinneren dat mijn ouders me ‘s
ochtends wakker maakten om me te vertellen dat
ik eerste stond. Ongelooflijk.’
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Stephan werd Europees kampioen en daardoor ook OLYMPISCHE SPELEN
uitgezonden naar het Europees kampioenschap
In 1980 was de beslissing gevallen dat windsurfen
in de open klasse in het Spaanse La Manga, waar
Olympisch zou worden, Stephan werd dat jaar
hij er achter kwam dat wedstrijdsurfen niet alleen
voor de tweede keer wereldkampioen en besloot
leuk was maar ook ‘serious business’ inhield. ‘Dat
voor de Spelen te gaan. ‘Ik deed nog wel mee aan
EK was onwijs belangrijk voor al die merken, het
een paar wedstrijden in de worldcup, die toen
was voor de PR enorm belangrijk dat je de snelste
net opkwam, maar dat was professioneel, daar
plank maakte in deze razendsnel groeiende markt.
kreeg je prijzengeld en omdat ik officieel amateur
Ik ondervond er dat het
moest zijn voor de Spelen,
Die gasten die daar waren richtte ik me volledig op de
spelletje hard gespeeld
wordt. Ik werd gediskwalifi hadden natuurlijk veel meer driehoeksbaantjes en het One
ceerd voor te vroeg starten ervaring, en ik bakte er niet Design surfen.’
en kreeg te maken met
veel van .’
protesten. Hoewel ik
De jaren die volgden
wel hard ging, werd ik
werd Stephan opnieuw
uiteindelijk iets van twaalfde, ik werd wel even
wereldkampioen, een mooie opmaat voor de
wakker geschud.’ Gelukkig had ook de eigenaar van Spelen van 1984. ‘De weg naar de Spelen toe was
Windglider, Fred Ostermann, gezien dat dat kereltje ongelofelijk lang. Vier jaar waarin ik mezelf zoveel
uit Hoorn behoorlijk hard ging. En hier begon het
dingen afvroeg. Eet ik niet teveel, eet ik niet te
windsurfavontuur van Stephan pas echt. Hij werd
weinig, train ik niet teveel, train ik niet te weinig,
uitgezonden naar het WK Windglider in Mauritius
slaap ik
en vervolgens naar het open WK in Guadaloupe,
genoeg? Er
allemaal in 1979 met net een jaartje surfervaring.
was geen
In Mauritius werd Stephan wereldkampioen. In
draaiboek
Guadaloupe kreeg hij te maken met een nieuw
van hoe je
fenomeen: golven. ‘In Mauritius voeren we binnen
Olympisch
het rif op vlakwater, maar in Guadaloupe voeren
kampioen
we gewoon midden op zee. Daar had je golfslag
windsurfen
en golven en dat was ik gewoon helemaal niet
wordt. Ik
gewend. Die gasten die daar waren hadden
had geen
natuurlijk veel meer ervaring, en ik bakte er niet
voorbeelden,
veel van.’
sterker nog,
omdat ik
Stephan leerde snel en in de jaren die volgden
regerend
reeg hij de titels aaneen. Nederlands kampioen,
Europees kampioen, wereldkampioen. ‘In 1981 heb wereldkampioen was, had ik natuurlijk stroop
ik álles gevaren wat er te varen viel. WK Mistral,
aan mijn kont, iedereen wilde van mij leren.
WK Dufour, WK Windglider, WK Windsurfer, WK
Op evenementen voeren ze met coachbootjes
open klasse. Ik werd vier keer wereldkampioen in
achter me aan om af te kijken hoe ik het spelletje
één jaar. Toen was ik wel dominerend, daarover
speelde. ‘Uiteindelijk heb ik heel koeltjes die Spelen
was geen discussie. Ik geloof dat ik iets van 30
gedraaid. Ik moest wel want het was heel risicovol,
wedstrijden gevaren heb en er misschien één heb
je kon je niks permitteren. Je kon een fout niet
verloren. Frustrerend voor de rest.’ Over zijn sterke herstellen: als je een race gediskwalificeerd werd,
punten kan Stephan kort zijn: ‘Alles eigenlijk. Ik
kreeg je zoveel strafpunten dat je die medaille wel
was tactisch goed, zowel in weinig als veel wind.
kon vergeten. Je moest dus heel voorzichtig varen
En ik werd nooit moe, vooral zonder trapeze. In de
en dat was onnatuurlijk voor me, ik vond het toch
open klasse mocht je met trapeze varen, maar in de wel heel leuk om er elke race vol voor te gaan. Ik
andere klassen was de trapeze vaak nog verboden.’ won uiteindelijk slechts één wedstrijd van de zeven
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die we moesten varen. Ik was heel gemiddeld maar
aan het eind van de rit was ik wel de beste. Toen ik
die gouden medaille had, dat ding waar ik zolang
van had gedroomd, had ik de bevestiging dat alle
beslissingen, alle keuzes juist waren geweest.’

Ik had voor mijn Olympische campagne al heel
even geproefd aan het worldcup gebeuren en nog
datzelfde jaar ben ik naar La Torche gaan om een
wedstrijd mee te varen. Uiteindelijk ben ik samen
met Ken Winner, die ik al kende via North Sails,
voor Bic en North gaan werken en zijn we fulltime
de worldcup ingegaan. Een
Mies Bouwman noemde mij
jaar later werd ik tweede
ook Stefan , vandaar dat veel overall en Ken vijfde.’

STEFAN OF STEPHAN?
Na zijn winst in Los Angeles
werd Stephan datzelfde
mensen me nu nog steeds zo
jaar nog gekroond tot
Sportman van het Jaar.
En de strijd om de
noemen .
Waar hij bij voorgaande
allroundtitel in de worldcup
edities steevast genegeerd werd, konden ze nu
moest Stephan het vooral van zijn racekwaliteiten
niet meer om hem heen. ‘Ondanks de enorme
hebben, al wist hij met inzet van tactische
populariteit werd de surfsport niet echt serieus
kwaliteiten ook in de golven zo nu en dan bovenin
genomen door de Nederlandse sportpers. Het
mee te varen. ‘Mijn basis was met de wind omgaan,
kreeg wel veel publiciteit, maar het werd niet voor
waar mannen als Robby echt met de golven
vol aangezien. Zo ben ik in 1981 zelfs nog door
speelden. Ik verstond het spelletje beter en hij was
Mies Bouwman geëerd omdat zij het belachelijk
natuurlijk technisch veel beter. Toch haalde ik af
vond dat ik als wereldkampioen in zo’n populaire
en toe best goede resultaten in de golven, zoals bij
sport niet bij de verkiezing aanwezig was. Stond
de worldcup in Sylt waar ik derde werd door local
ik daar als broekie in de studio en mocht ik op
Jürgen Hönscheid te verslaan. Ik was niet de beste,
een simulator met een windmolen erbij over de
maar ik was wel slim en ik kon heel hoog springen.
surfsport vertellen. Ik kreeg een mooie beker van
Ik ging gewoon op de stoel van de jury zitten om te
haar. ‘Jij bent voor ons de sportman van het jaar’,
zien hoe zij het bekeken. Als je buiten het gebied
zei ze. Mies noemde mij ook Stefan (met een lange vaart scoor je geen punten. Als je een forward doet,
ee, red.), vandaar dat veel mensen me nu nog
valt en een bak op je kop krijgt en vervolgens ligt te
steeds zo noemen. Sinds die tijd heb ik dat maar
zwemmen omdat je mast is gebroken, scoor je geen
geaccepteerd, ik durfde natuurlijk ook niet tegen
punten. Dus wat deed ik? Ik pakte een volumineus
Mies te zeggen dat ik eigenlijk Stephan heette.’
waveboardje en jump, jump, jump, jump, aerialjibe,
POPULARITEIT
jump, jump, jump, aerialjibe en dan eventueel nog
Na de Spelen in Los Angeles bereikt Stephans
een one-handertje ertussendoor of een ditje of
roem, en daarmee de populariteit van het
datje en dan had ik mijn puntjes wel te pakken. Ik
windsurfen in Nederland, een hoogtepunt. ‘Ik kon
bleef varen en scoorde op die manier mijn punten
mijn kont niet keren in die tijd, niet normaal, echt
wel. Ik was met ideale omstandigheden zoals
ongekend. De Gerard Jolings en Henny Huismans
op Maui minder technisch, maar ja, wat is wave
stonden bij mij op de stand op de Hiswa plaatjes
performance? Wave performance is een evenement
te draaien, gewoon omdat ze mee wilden liften
bedoeld om leuk te zijn voor het publiek en zo
op de bekendheid van het windsurfen, dat kun
beoordeelt de jury het ook. Je moet wel wat doen.
je je toch niet voorstellen? Na de Spelen in 1985
Als jij Angulo heet, je komt op Sylt aan en vindt het
nam ik een sabbatical, ik vluchtte Nederland uit
water te koud, de windrichting niet goed en je loopt
vanwege die bekendheid en ik ging cashen, heel
alleen maar te mopperen aan de kant, wat heeft het
simpel. Ik ging alle buitenlandse vestigingen van
publiek daar dan aan? Dan kun je nog wel de God
mijn sponsor Nedlloyd af, dan was ik te gast in
uit Hawaï zijn, je moet daar wel een performance
Singapore of New York, waar ik dan een of andere
neerzetten. Ik was wedstrijdsurfer, geen waver. Ik
speech moest houden. Hartstikke leuk natuurlijk,
speelde het spelletje tactisch en daar is niks mis
maar al snel begon het toch wel weer te kriebelen,
mee. Wedstrijdzeilen is gewoon een strategisch
ik wilde gewoon het water op, wedstrijden surfen.
spelletje spelen, net zoals schaken.’
Wordt vervolgd...
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De Uitblinker Quiz! Waarin blink jij uit?
Ik surf altijd met:
weinig wind

veel wind

niet echt

Pompen is heel
belangrijk om te
kunnen

nee

Ik oefen altijd op
dingen die ik nog
niet kan

ja zeker
klopt

niet per se

Ik ben
competitief

nee
neh

haha...ja.

Wedstrijden neem je
serieus of doe je mee
voor de lol?

een beetje

Hard gaan is het
belangrijkst

Trucjes doen is zoveel
leuker dan planeren

ja

AW is niet goeg genoeg
voor mijn skills. Ik heb
een groter meer nodig!
lol

ja!

Halve wind
of
Downwind?

heel
serieus!

nee

downwind

ja

Zee of
meer?

Ik wil leren
springen!
ja

Freestyle
Trucjes doen is het
allerleukste om te doen.
Jij kan surfen met alle
weersomstandigheden.

nee

meer

Wedstrijd
Surfen is een sport en
sport gaat om winnen!
Leer zo technisch optimaal
mogelijk varen en ga de
strijd aan!

halve
wind

Ik wil leren
springen!
zee

nee

Slalom
Slalom is pas echt hard
gaan, vooral downwind!
Even je best doen om hoog
genoeg te liggen en dan
los gaan naar beneden!

ja

Wave
Op zee met harde wind
en leren springen? Dan is
wave wat voor jou! Verlaat
de veilige thuishaven van
AW voor de woeste zee!
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Tenerife!

Elke morgen draait de percolator op volle toeren.
Marcel wil 8 kopjes. Erwin vraagt zich af waar de
volgende batch blijft. 40 Knopen geeft de windfinder
aan. Zuid-west. Golfhoogte 3 meter. Eerst de kater
van het nieuwjaarsfeest wegdrinken dat gisteren op
het dorpsplein met veel champagne en inheemsen
is gevierd. Met Koud Bier. Drinkwater is er niet meer.
De laatste flessen zijn gebruikt om het WC mee door
te spoelen en wetsuits te ontzilten. Aan Ibericoham
gelukkig geen gebrek - de boodschappen brigade heeft
Splitwise ontdekt - de broodjes worden rijkelijk belegd.
Op naar surfschool.
Marcel ontsnapt op slinkse wijze aan de groep door met
de wind- én stroomrichting mee naar het 70 kilometer
verderop gelegen La-gomera te varen om dat eiland
gedetailleerd te bestuderen. De oceaan ziet wit van de
surfboards, en je kan zonder natte voeten van het ene
naar het andere Canarische eiland lopen. Jordy vond
deze wind geschikt om zijn 8 meter op te tuigen.
Laveren was met zijn nieuwe kitegear een hele opgave,
dus liep Michael Nieberg met zijn onuitputtelijke
conditie en goddelijk gebruinde- en gespierde lichaam
af en aan over het mulle zand. Deze verrader had
besloten zijn surfzeil, superiore duck jibes en forward
loop technieken te verruilen voor een laffe zwevende
theezak (® R. Linger) en daarmee de lokale costa
onveilig te maken. Robin surfgod van Perzik trotseerde
de hoge golven met enorme snelheid om zijn idool
Jordy Vonk te imponeren. Robin heeft natuurlijk een
nummah op z’n zeil, en tijdens wedstrijden moet er wel
op de eerste plaats geëindigd worduh. De slalom lessen
van Jordy zijn daarom verplichte kost. Het slalommen
vond deze halfgod eigenlijk best saai, waven was leuker.
Zeker omdat er boardjes verhuurt worden met wel vier
vinnen! Samen met wavechick Astrid is er door
hem geragd, getagd, gegijpt en gehyped.
Bij goed sporten hoort goed eten. De crew
heeft geschransd en gedanst bij telkens
een andere vreetschuur respectievelijk club
nocturno tot in de kleine uurtjes. Enorme
filete, stukken Blauwvintonijn, liters
peperdure vino en sterk vlogen over tafel aan
de Costa del El Medano. Een bode komt het
nieuws van de guardacostas brengen. Marcel
is midden op de Atlantische oceaan gevonden
en ter nauw en nood aan ahogo ontsnapt.
Gelukkig miste de surfverhuur een zeiltje. Anders kon
de verjaardag van Marcel nooit toepasselijk gevierd
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worden met de nodige hoeveelheid drank in de Chinees.
Dat vind Marcel namelijk heerlijk. Chinees. Horizontaal
is deze 50 jarige veteraan vervolgens laat op de avond
door vier mensen het appartement ingedragen.
Na een dag surfen koos van Ruiten het chiqueste
restaurant alwaar een Thaise masseuse na het
overheerlijke diner vrijwillig haar kunsten vertoonde.
Nadat de schouder van Boris bijna uit de kom was
gewrikt moest Erwin zijn nek het ontgelden. Gelukkig
wist Michael net op tijd de rest van de groep te
bevrijden door de masseuse te schaken en er de nacht
mee door te brengen. Dit Thaise intellect had alle ooit
gepubliceerde massage literatuur in haar boekenkast
staan, het ontbrak haar echter aan praktijkervaring.
De volgende dag wachte hem een sollicitatie en zat
‘s nachts dus alweer in een TUI kist tussen het plebs
richting Les Pays-Bas.
Ter behoud van conditie en discipline heeft team
Tenerife de nodige kilometers op de racefiets afgelegd.
In diverse fietsformaties werden de steile hellingen van
soms wel 30 procent in de binnenlanden naar boven
gestayerd en naar beneden gescheurd. Marcel a.k.a
Velentino R. wist zijn fiets compleet plat te leggen in de
haarspeldbochten, en zo hoge downhill snelheden te
bereiken. Intussen maakte Erwin spectaculaire foto’s.
Tijdens elke fietstocht zijn de nodige tapas genuttigd.
Tussen de windvlagen door bedwongen Robin met
diens surf idool Jordy en sergeant Boris El Teide, een
legendarische vulkaan annex hoogste berg van spanje
met ruim 3600 meter. Later is de hele groep in een taxi
gestapt en heeft dezelfde rit naar boven gemaakt. Het
uitzicht vanaf deze berg is fenomenaal, met als climax
het maanlandschap met bijzondere gesteenten en
rotsformaties in de krater.
Een naar herhaling smachtende AW vakantie!
Boris Bergman

Van de TC

Ik hoop dat iedereen een beetje zin in de zomer begint te krijgen.
Terwijl de “voor de eerste keer weer surfen” filmpjes me weer
overal passeren beginnen mijn handen echt te jeuken. De
temperaturen beginnen langzaam weer surfbaar te worden.
Hangt per persoon natuurlijk af wanneer de tempraturen nu
écht genoeg zijn maar hoop dat ik vele mensen zal zien bij de
seizoensopening. En natuurlijk vooral hopen dat dit jaar een
super surf jaar wordt met veel wind en natuurlijk een lekker
zonnetje :). Ik hoop dit jaar dus iedereen graag weer op de
zaterdagen en woensdagen actief te zien trainen.
Wij van de Trainers Commissie hopen ook dit jaar weer
een hoop nieuwe leden enthousiast te kunnen maken voor
windsurfen. Hiervoor hebben we natuurlijk een mooie locatie
zo dicht bij Amsterdam. Ook zullen we dit jaar korte cursussen
aanbieden waarbij mensen in contact kunnen komen met
windsurfen of bekenden weer laten voelen hoe het was. We
hopen op deze manier nog meer mensen te kunnen laten
windsurfen.
Ben benieuwd wat dit seizoen ons te bieden heeft en ik hoop dat
veel mensen lekker komen windsurfen!
De TC
Tom, Astrid, Coen, Martijn, Sjors, Rianne & Claire
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Wie heeft er zin in: Sauna op AW?
Een duikje nemen na een saunabeurt in het Nieuwe Meer is oh zo heerlijk maar de
drijvende sauna op het water bij feestelijke gelegenheden biedt geen soelaas.
Geweldig idee een sauna, maar in die hut kun je het echt niet warm krijgen.
Een paar leden van AW heeft zouden graag een sauna op het terrein van AW willen
realiseren. Het idee is met een beperkte groep leden een sauna te plaatsen, te
gebruiken en te beheren (na goedkeuring van het bestuur en de ALV).Mogelijk onder
de voorwaarde dat AW deze voorzieningen bij evenementen kan gebruiken.
De sauna zou gefinancierd worden door de groep initiatiefnemers met het inleggen
van eengelijk bedrag. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de uitgaven
en het aantal deelnemers/initiatiefnemers. De sauna zou gebruikt worden door de
investeerders die desauna gefinancierd hebben. Een mogelijke optie is dat AW
leden tegen betaling van 10 € per saunabeurt gebruik k u n n e n maken van deze
voorziening. Dit geld gaat in een potje voor het onderhoud. Omdat de sauna op
het terrein van AW geplaatst wordt, kunnen alleleden bij evenementen vrij gebruik
maken van de sauna. Naeen dergelijke festiviteit neemtAW de schoonmaak(kosten)
voor haar rekening. De sauna is buiten deze evenementen gesloten voor
algemeengebruik. Leden die geïnvesteerd hebben krijgen een sleutel van de
saunahut en kunnen onbeperkt gebruik maken van de sauna.
De sauna zou verwarmd worden door een houtkachel. Het doel is om via Marktplaats
een saunacabine/ hut te kopen. Onder andere Marcel Borst denkt graag mee en
wil helpen met de realisatie van een sauna hut en kan daarnaast eventueel deIT
infrastructuur in desauna verzorgen.
De sauna: gebruikte sauna bouwmaterialen te kopen voor tussen 500- 1500 €.
Oven: houtoven te stoken op zelf meegenomen schoon (hergebruikt) hout.
Locatie: Tussen deschuur (terrasstoel/peddel) en de moestuinbakken, recht achter
het clubhuis. (Geen drijvendesauna of een aan het water, meer uit het zicht dus.)
Watervoorziening: Mogelijk met een wateraansluiting of buitenslang aan de zijkant
van het clubhuis.
Financiering: tussen de 10 en 30 AW leden leggen eenmalig een bedrag in van tussen
de 50 en 100€ per persoon. Daarnaast een kleine jaarlijkse onderhoudsbijdrage.
Gebruikers: de investeerders en alle leden tijdens AWevenementen. Mogelijk
daarnaast geïnteresseerde leden tegen betaling.
Dit saunaplan is op de ALV van 21 maart jl. besproken en is besloten dat er draagvalk
moet zijn voor de realisatie. Wij zijn op zoek naar geïnteresseerden die mee willen
praten en interesse hebben in de realisatie.
Contactpersonen: Szilvia Mondel, tel. 06-48201600
Marcel Borst (praktische zaken)
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Ik kan niet goed windsurfen...

Ik ben dyslectisch
Ik moet een taart bakken...

Wat moet ik dan schr
ijven?

Ik heb het druk

En toen ging de PC stuk...

Ik heb een kater

We zouden er inmiddels wel een Mastvoet mee kunnen vullen: bijzonder slecht verzonnen
redenen om geen bijdrage te leveren aan de Mastvoet! Gelukkig ontvangen we ook spontaan
stukjes voor de Mastvoet. Gewoon een leuke foto voor de cover. Een simpel fotootje al dan
niet met een geinig onderschrift. Een ingezonden stukje met een vraag of opmerking. Een (reis)
verslagje, een anekdote. Een paar regeltjes. Juist door die verrassingen hebben wij er zin in en
ontstaat er een leuk clubblad dat een goede aanvulling vormt op alle digitale berichten via de
mail en het AW-Facebook! We hopen ze ook in 2017 weer veelvuldig te mogen ontvangen.
Deadline? Opsturen mag het hele jaar door!
De redactie Alysha, Marian, Bernice, (Teus) & Erik
Mastvoet@amsterdamwindsurfing.nl

Mastvoet

29

Column

SIMULATOR

A

ls ik met mijn fiets door de bijna militaristische
stalen deur ons terrein op kom, zie ik eerst het
clubgebouw als een matig geslaagde vinexwoning
mijn uitzicht belemmeren. Vaak ga ik dan eerst
linksom direct naar het veldje om tevreden het
weergaloze panorama over Het Nieuwe Meer in me
op te nemen. Zo mooi! Lucht, water en begroeiing
in steeds andere kleuren, sfeer en samenstelling,
afhankelijk van de wisselende seizoenen. En altijd
staat daar altijd ergens verloren op het veld…
onze simulator. Altijd een beetje medelijden met
dat ding. Doorstaat alle weersomstandigheden,
krijgt nooit eens de koesterende aandacht die
we onze planken wél gunnen, terwijl het toch de
fundamenten legt voor iedere beginner die de
basisvaardigheden van het surfen onder de knie wil
krijgen. Zo is dat.

I

k moest aan het apparaat denken toen ik een paar
weken geleden de trein moest halen op station
RAI. Het was tegen vijven in de middag ergens, en
ik trapte rustig naar het station toen me opviel hoe
druk het was, door een lange stroom mensen die
van de RAI richting station kwamen lopen. Geen
zakenmensen of toeristen, maar zwaar beladen
en tassen zeulende landgenoten, aan boordevolle
boodschappenkarretjes trekkende mannen en
vrouwen, waarvan enkelen zelfs ergens een
winkelwagentje hadden (gejat?), om hun gratis
verkregen shit in te kunnen vervoeren, op weg
naar trein en huis na een bezoek aan tadaaahhh!,
de Huishoudbeurs. Het was een optocht waarvan
zelfs de grote filmregisseur Federico Fellini zich in
de handen zou hebben gewreven. Een bonte stoet
landgenoten uit alle windstreken van ons land, die
voor gratis spullen van Jumbo, Zeeman of Prenatal
zich naar Amsterdam had laten verleiden. Ik had
nog wat tijd over en nadat in mijn fiets in de stalling
had gezet, besloot ik die wonderlijke stoet eens te
observeren. Leeftijd, tussen de 25 en de 80, veel
vrouwen en lijdzaam volgende mannen..., nogal
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wat overgewicht, weinig allochtonen (correctie:
inwoners met een migratieachtergrond) en opvallend -; velen hadden een nogal waggelende
eendengang, vanwege de zware bagage denk ik.

I

k stond daar rustig te kijken en te luisteren naar
al die bijzondere dialecten, toen ik me realiseerde
haast te moeten maken. Mijn trein stond op het
punt te vertrekken. Ik loop slalommend om mijn
landgenoten richting de volgepakte roltrap en zet
mijn voeten op de eerste trede en laat me naar
boven leiden. Halverwege zie ik boven me wat
onverwachte beweging. Voor ik het wist kleunde
diegene die hoger voor mij stond achterwaarts
tegen me aan. Ik zette me schrap en wist de
verbouwereerde dame op te vangen. Wat was er
gebeurd. Even verder boven me was iemand uit
evenwicht geraakt en met tassen en al een paar
treden naar beneden gestommeld en de hele rij
als dominostenen in beweging gebracht. Algehele
consternatie. Het geluid van lachen en schelden
overstemde even het geraas van een net langs
zoevende Intercity trein. Eenmaal aan het eind van
de roltrap zag ik de vermoedelijke aanleiding van
het incident;
een met vele plastic tassen behangen corpulente
man, die bezweet zijn tassen aan het controleren
was. Tja…

I

k stapte mijn trein in en ging zitten tussen vrolijke
kwetterende huisvrouwen en stille-waterendiepe-grondenmannen en dacht er het mijne van.
Toen flitste de simulator in me op. Ik dacht, zou
het niet handig zijn om bij de uitgang van de RAI
iedereen even met tassen en al op een simulator
te zetten om het knoppie ‘evenwicht’ te activeren.
Is hilarisch, voorkomt gedoe en ongelukken op
roltrappen en kan misschien een bijdrage leveren
aan een minder waggelende eendenpas van veel
mensen. Loop toch rechtdoor! Koers houden denk
ik dan! Afijn, ik zal in het vervolg toch wat vrolijker
naar onze simulator kijken…
Teus Snoek

Algemene informatie

Bestuur Amsterdam Windsurfing

Zaterdagtraining*:

Voorzitter: Han Hoonakker
voorzitter@amsterdamwindsurfing.nl
Secretaris: Eveline Ramboer
secretaris@amsterdamwindsurfing.nl
Penningmeester: Vincent Verbrugh
penningmeester@amsterdamwindsurfing.nl
Alg. bestuurslid: André Rila (gebouwen en opstallen)
bestuur@amsterdamwindsurfing.nl
Alg. bestuurslid: Vacant
bestuur@amsterdamwindsurfing.nl
Algemeen bestuurslid: Tom Bolscher (TC)
bestuur@amsterdamwindsurfing.nl

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

Commissies Amsterdam Windsurfing
Trainingen/cursussen: Tom Bolscher (vz)
cursus@amsterdamwindsurfing.nl
Mastvoet: Alysha Distelbrink, Erik Noordhuis
mastvoet@amsterdamwindsurfing.nl
Kantine: Sylvion Ponit
sil@kroketnet.nl
Surfstallingen: Peter Veldman
peter_veldman@hotmail.com
Ledenadministratie: Titia Sixma
ledenadministratie@amsterdamwindsurfing.nl
AWeekendcie: Claire Jansen en Boris Bergman
aweekend@amsterdamwindsurfing.nl
Jeugdcommissie: Vacant
Wedstrijden: Vacant
Evenementencommissie: Mariëlle Hoep
PR commissie: Renee Duurinck
Website commissie: Joris Kluivers

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

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.

Woensdagtraining*:
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

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

Cursuskosten (inclusief materiaalhuur):
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

Inschrijven/opzeggen lidmaatschap:
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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de laagste prijzen,
Het allergrootste assortiment,
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