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VOORWOORD 
Veel leesvoer van onze bestuur-
ders in deze WT. Helaas niets te 
melden vanuit andere hoeken van 
de vereniging. Gezamenlijke acti-
viteiten zaten er niet in deze zo-
mer. Wel bericht van de Zouterik, 
die veilig in Frans-Polynesië aan-
kwam. Fijn dat we d.m.v. ons 
“blaadje” toch weer iets van elkaar 
kunnen vernemen. De redactie 
doet een oproep tot versterking, 
zie verderop in deze Watertesse-
laar. Ik wens u veel leesplezier.  
Blijf gezond!    

Bep Broere 
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WATERSPORTVERENIGING TEXEL 
 

correspondentieadres:   
Sluyscoog 56, 1791 WT Den Burg.                          
Bank: NL 82 INGB 0004 4758 70 

 

Contactpersonen: 
Website beheer: Peter Brons, tel: 0623361890 mail: penningmeester@wsvtexel.nl 
Havenmeesters WHT: tel.321227, marifoonkanaal 31,  
mail: info@waddenhaventexel.nl 
Beheerder Kajuit: Albert Meijer tel.: 0638937930  
mail: havencommissaris@wsvtexel.nl 
Jeugdzeilen: Just Heinis: tel. 321351 (0629164460) mail: just.heinis@gmail.com 
Kanovaren: Willem Brons: tel. 0651952810 mail: w.brons@texel.com  
Het Landje, Stoompoort 4 Oudeschild: 
Toewijzing stallingsplaats en gebruik hogedrukspuit: Kees Kalis, tel. 315149 
en Ton Dorst, tel. 312711.   
Sleutel voor stalling of afspuiten vragen bij de beheerders. 
Storingen hogedrukspuit of elektra: Maricus van der Wetering, 06- 30117741 
Algemene vragen over gebruik Landje: Maarten Witte, tel. 06-13408092  
mail: maarten-margje@texel.com  of Goos Westerlaken, tel. 06-53722661 
Boot in- of uitwater met kraan: Erik LeRoux, tel. 0620612040 
Redactie: Rob Arensman, (318811) Bep Broere (320629) email: 
broere.texel@xs4all.nl  

 
Aan het ontvangen van de Watertesselaar kunnen geen rechten worden ontleend 

 BESTUUR   
Functie Naam Tel. Nr. e-mailadres 

Voorzitter 
 Willem Oosterhaven 0657553406 voorzitter@wsvtexel.nl 

Secretaris 
 Jan Frederici 313512 secretaris@wsvtexel.nl 

Penningmeester Peter Brons 0623361890 penningmees-
ter@wsvtexel.nl 

Havencomm. Albert Meijer 0638937930 havencommissa-
ris@wsvtexel.nl 

Techn. Beheer René Jager 0629518609 info@paal9.nl 
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LET OP: ONLINE BIJEENKOMST! 
 
UITNODIGING  
VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING        
 

Datum: Vrijdag 27 november 2020 
Plaats:  Online 
Tijd:  20:00 uur 

 
Agenda 
 
1. Opening door de voorzitter 
 
2. Vaststellen Notulen Algemene Ledenvergadering van 22 november 

2019 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
4. Vaststellen Jaarstukken 2019 en dechargering bestuur 
 
5. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 
 
6. Vaststellen nieuw tarief liggelden (definitieve beslissing in de voor-

jaars ALV 2021) 
 
7. Vaststellen Begroting 2021 en prognose Jaarrekening 2020 
 
8. Toegangspoort altijd op slot of alleen bij overlast 
 
9. Behandeling schriftelijke Rondvraag door bestuur 
 
10. Presentatie ‘Ontwikkeling naar een Multifunctioneel Havengebouw’ 

door Jook Nauta, voorzitter WHT 
 
11. Sluiting Algemene Ledenvergadering 
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VAN DE VOORZITTER 
 
Gewoonlijk schrijf ik in deze tijd een stukje 
over hoe leuk de zomerperiode voor ons als 
watersporters is geweest, en ben ik ook altijd 
benieuwd naar mooie verhalen over reiser-
varingen. Mijn stukje sluit ik dan ook meestal 
af met de wens om iedereen weer te mogen 
begroeten op onze algemene ledenvergade-
ring. Helaas, dit jaar is het anders.  
Natuurlijk hebben we wat mij betreft best wel 
een mooie zomer achter de rug, maar door 
covid liep het toch allemaal iets anders. Jachthavens gingen later open, 
sanitair bleef gesloten etc. Diverse reisbestemmingen buiten Nederland 
waren moeilijk of niet te bereiken. Ook wij als WSV kregen te maken met 
de corona maatregelen, zoals geen passanten in onze haven, anderhalve 
meter afstand op de steigers, Kajuit gesloten en zo nog meer. 
Onze voorjaarsvergadering moesten we ook noodgedwongen annuleren, 
en nu gaat onze najaarsvergadering in een andere vorm plaatsvinden. 
Door de spoedwet covid-19 mag je momenteel als vereniging een alv uit-
stellen of digitaal organiseren. Op dit moment zijn er veel mensen die 
thuis werken, en online vergaderen. Ook ons bestuur maakt al sinds de 
uitbraak van het corona virus intensief gebruik van de mogelijkheid om 
online te vergaderen. Dit bracht ons tot het besluit om de najaarsvergade-
ring niet nogmaals uit te stellen, maar ook online te houden aangezien 
het nagenoeg onmogelijk is om op dit moment een “live” vergadering te 
organiseren, zeker gezien de ontwikkelingen omtrent het virus de afgelo-
pen weken. Natuurlijk beseffen wij als bestuur dat dit geen ideale situatie 
is, maar het is helaas niet anders en we zullen dit moeten accepteren. We 
moeten de ALV deze keer maar als een praktische oplossing voor besluit-
vorming zien en niet, zoals u gewend bent, als een gelegenheid voor een 
gezellige ontmoeting, uitgebreide kennisdeling en discussie. Een ALV die 
online wordt gehouden is vooral nuttig en daarmee kort en effectief. 
Om het voor onze leden makkelijker te maken en om zelf ervaring op te 
doen hebben wij als bestuur een proefsessie georganiseerd. De bedoe-
ling hiervan was, dat zo de online alv goed zou verlopen.  
Natuurlijk voelt zo’n online alv anders, en wordt het een beetje een één-
richtingsverkeer, maar we willen wel graag onze belangrijkste zaken met 
onze leden delen. Onze statuten bepalen ook dat we een alv moeten 
houden. De jaarrekening en verslagen over 2019 moeten ook nog worden 
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afgehandeld, en natuurlijk het déchargeren van het bestuur voor het ge-
voerde beleid door de leden.  
Verderop in de Watertesselaar zullen wij u hier nog verder over inlichten, 
en ook uitleg geven over hoe u kunt deelnemen aan de online algemene 
leden vergadering (zie o.a. Agenda). 
U zult begrijpen dat wij natuurlijk liever onze WSV leden in levenden lijve 
hadden willen ontmoeten in de kajuit, en ik hoop u dan ook allemaal weer 
te mogen begroeten in het voorjaar. 
 

Willem Oosterhaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
Op 16 oktober jl. is - na een slepende ziekte -JAN SLIKKER overleden. 
 
Jan was van 1993 tot 2007 havencommissaris van onze vereniging. 
We gedenken hem als een gedreven bestuurder met een grote inzet voor 
de watersport. 
 
Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte toe bij het dragen van dit ver-
lies. 
 
het bestuur  
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Toelichting op gang van zake online bijeenkomst 
Ieder WSV-lid dat zich vóór 15 november via info@wsvtexel.nl voor de onlinebij-
eenkomst aanmeldt, krijgt ruim van tevoren per mail een link om op de bijeen-
komst in te loggen. 
Omdat de bijeenkomst wel online is te volgen maar er op dat moment geen com-
municatie met het bestuur mogelijk is, heeft deze onlinebijeenkomst helaas het 
karakter van eenrichtingverkeer. 
Het bestuur hecht echter grote waarde aan het contact met haar leden en daarom 
wordt verzocht om na het lezen van de stukken eventuele vragen of opmerkingen 
tot een week vóór de vergadering, onder vermelding van het agendapunt num-
mer, per mail naar info@wsvtexel.nl te sturen. Deze vragen en opmerkingen kun-
nen dan in de vergadering worden meegenomen. Zo ontstaat er - helaas wel be-
perkt - toch een vorm van een dialoog tussen de leden en het bestuur. 
 
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie (agendapunt 5) 
De Kascontrolecommissie bestaande uit Rob Rook en Ab de Wijn heeft de WSV-
financiën over boekjaar 2019 gecontroleerd. 
Voor Rob Rook was dit nu de tweede keer dat hij de jaarcontrole heeft gedaan en 
daarom verlaat hij de commissie. Rob wordt hartelijk bedankt voor het werk dat hij 
heeft gedaan. Ab gaat nog een jaartje door. 
Marion Hoogerheide is bereid gevonden om als nieuw lid tot de kascontrolecom-
missie toe te treden. Met instemming van de leden wil het bestuur haar voor twee 
jaar benoemen. 
 
Toegangspoort altijd op slot of alleen bij overlast (agendapunt 8) 
Omdat de overlast van jeugdige zwemmers op onze steigers het afgelopen voor-
jaar compleet uit de hand liep, heeft het bestuur besloten een afsluitbare toe-
gangspoort op de steigerbrug te laten maken. Zoals bekend is deze inmiddels 
ook geïnstalleerd. De gedachte was dat deze poort alleen wordt afgesloten als er 
overlast is of dreigt te komen. 
Nu de afsluitbare poort aanwezig is, komt van diverse leden de vraag of deze 
poort in verband met de beveiliging van de schepen niet gewoon altijd op slot 
kan. Dit geeft ook duidelijkheid naar de leden. Altijd dus een sleutel meenemen! 
Andere leden vinden dit echter weer lastig omdat ze gewend zijn zo heen en 
weer te kunnen lopen. 
 
Het bestuur wil graag de leden peilen voor welke optie er een duidelijke meerder-
heid is. 
Daarom vragen wij uw mening in deze. Stuur een mailtje naar info@wsvtexel.nl 
met uw mening zodat er inzicht komt in wat de leden willen. 
 

Namens het WSV-bestuur: Jan Frederici  
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CONCEPT VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 
Gehouden op 22 november 2019  
In De Kajuit te Oudeschild 
Aantal ingetekende leden: 38 (indruk is dat er meer mensen 
aanwezig waren) 

 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
Met een hartelijk welkom opent voorzitter Willem Ooster-
haven de naar zijn schatting 106e Algemene Ledenvergadering van de 
Watersportvereniging Texel. Hij is blij met de grote opkomst en memo-
reert dat in tegenstelling tot wat elders bij watersportverenigingen ge-
beurt, de WSV nog steeds een groeiende vereniging is. Zo zelfs, dat we 
momenteel ligplaatsen te kort hebben. 
Daarnaast complimenteert Willem de leden voor het zeer snel leegmaken 
van de WSV-haven na een oproep dat de baggerwerkzaamheden met 
spoed moesten beginnen. 
De presentaties in deze vergadering gaan via twee grote tv-schermen die 
EP Voordeelland voor vanavond belangeloos ter beschikking heeft ge-
steld. 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 12 april 2019 
Naar aanleiding van de ALV van 12 april 2019 heeft het bestuur vooraf 
de volgende mededelingen; 
- Er zijn nieuwe stroomkasten op de steigers geplaatst. Ook de winter-

aansluitingen met tussenmeters op het Landje zijn gerealiseerd. 
- De nieuwbouw van het multifunctionele havengebouw is een jaar uit-

gesteld. Inmiddels is er wel een omgevingsvergunning (bouwvergun-
ning) afgegeven. Over de inrichting van het nieuwe Ruim is overleg 
met de gebruikers. >> De vraag waarom er een nieuw gebouw wordt 
geplaatst, wordt naar agendapunt 9 de Rondvraag verschoven. 

- De dijkwerkzaamheden zijn zo goed als afgerond. Zoals al was aan-
gekondigd, heeft dit wel voor overlast gezorgd. Het bestuur is met 
HHNK in gesprek over een algemene genoegdoening voor de onder-
vonden overlast. 

- Omdat het voor de penningmeester erg veel uitzoekwerk is, is beslo-
ten de zogenaamde kortingsregeling bij betalen met iDEAL te laten 
vervallen. Wel wordt erop aangedrongen om betalingen met iDEAL te 
doen. Dat voorkomt veel werk. 
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- Vanaf 2020 zijn de leden van de Duikclub niet meer verplicht lid van 
de WSV. Voor de ligplaats is er wel de verplichting dat een bestuurs-
lid (liefst de voorzitter) WSV-lid blijft. 

- Joyce Swemle is tot het redactieteam van de WaterTesselaar toege-
treden. Zij verzorgt de distributie naar alle WT-bezorgers. 

- Het bestuur is in een vergevorderd stadium met het laten plaatsen 
van zonnepanelen op het dak van De Kajuit. >> Geprobeerd wordt 
om HHNK hiervan een flink deel te laten betalen als genoegdoening 
voor de ondervonden overlast bij de dijkwerkzaamheden. 

 
Hierna worden de notulen aan de orde gesteld. 
Deze worden zonder opmerkingen en met dank aan de opsteller ongewij-
zigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Ingekomen stukken 
- Diverse correspondentie met betrekking tot de rechtszaak Blom te-

gen de gemeente Texel. Nadere toelichting over de stand van zaken 
volgt bij agendapunt 4. 

- Er is een bezwaar van het WSV-lid Scholten binnengekomen op de 
bestuuurs beslissing om vooruitlopend op de ALV al een forse finan-
ciële verplichting voor de baggerwerkzaamheden aan te gaan. >> Dit 
bezwaar komt bij agendapunt 7 aan de orde. 

- Verder zijn er geen hier ter zake doende stukken binnengekomen. 
 
Er is bericht van verhindering ontvangen van; 
 
Fup Boon   Just Heinis   Albert Bouthoorn   
Karien Blankenburgh   Ben Gerritsen  Helga Gerritsen   
Rob Witbaard   Bruno Reitsma  
Flip Duinker     

 
Overige mededelingen van het bestuur door de voorzitter 
- Zowel in De Kajuit als op de steigers en het Landje is geïnvesteerd in 

brandblusvoorzieningen. De brandveiligheid is nu weer up to date. 
- Er komt een plan om het huidige WSV-toiletgebouw te renoveren. De 

gedachte is dat er naast een paar douches en wc’s, ook kleedhokjes 
en de spoelbak van de kanovaarders in wordt ondergebracht. Voor 
de juiste invulling stelt René Jager (TD) een commissie samen. 
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- Om allerlei misverstanden te voorkomen is de officiële ingangsdatum 
van de winterstroom voor zowel op de steigers alsook het Landje op 
1 november gesteld. Als dat in de praktijk iets later is, is dat een mee-
valler voor de leden. 

 
De Agenda (planning) 
- Nieuwjaarsreceptie, 12 januari vanaf 16:00 uur. 
- De Voorjaars-ALV staat gepland voor 17 april 2020. 
- Werkdag 2020; zaterdag 18 april, uitwijkdatum of 2e werkdag; 25 

april 
 
Onlangs is de nieuwe WSV-website live gegaan. Penningmeester Peter 
Brons heeft samen met Greet Swabedissen veel tijd aan deze vernieu-
wing besteed. Daarom zet Peter Greet in het zonnetje en overhandigt 
haar als dank een mooie fles wijn. Daarna volgt een zeer uitgebreide pre-
sentatie van de nieuwe website. 
Peter geeft aan dat de website een levend document is en nodigt ieder-
een uit om deze te vullen, bijvoorbeeld door het aandragen van nieuw-
tjes. De presentatie wordt met een applaus beloond. 
Daarnaast komt de vraag naar voren wat we nog met ons Facebook-ac-
count moeten doen. Rob Arensman geeft aan dat dit account uitsluitend 
bedoeld is voor het leggen van onderling ledencontact. Bijvoorbeeld over 
een voorgenomen vaartocht of iets dergelijks. 
Peter wil - als daar behoefte aan is - op de website ook een rubriek Vraag 
& Aanbod maken. Het bestuur wacht de aanmeldingen van mensen die 
met deze rubriek iets willen doen, af. 
 

4. Stand van zaken proces Het Landje 
Secretaris Jan Frederici geeft een overzicht van wat is gepasseerd en 
wat er nog te wachten staat in het geschil tussen de gemeente Texel en 
de familie Blom. Hoofdpunt was dat de familie Blom wil dat de gemeente 
handhavend optreedt tegen de WSV omdat de WSV volgens het bestem-
mingsplan niet op het terrein aan de Stoompoort zou mogen zitten. De 
gemeente is echter niet van plan dit handhavingsverzoek uit te voeren. 
Ook niet in tweede instantie. 
Inmiddels zijn er twee rechtszittingen geweest - één in Alkmaar en één bij 
de Raad van State in Den Haag - waarin de familie Blom grotendeels in 
het gelijk is gesteld. De gemeenteraad van Texel heeft onderwijl echter 
het bestemmingsplan zodanig aangepast dat de WSV geheel rechtmatig 
van Het landje gebruik kan maken. Tegen dit besluit is de familie Blom bij 
de Raad van Staten in beroep gegaan. Deze zitting is op 16 januari as. in 
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Den Haag. Ook staat er nog een zitting bij de rechtbank in Haarlem op de 
rol omdat de gemeente het bezwaarschift van de familie Blom ongegrond 
heeft verklaart en Blom het daarmee niet eens is. 
Wordt vervolgd. 
 

5. Verhoging bestuursmandaat van fl. 20.000 naar € 25.000 
Voorzitter Willem licht toe dat het in de statuten genoemde bedrag van 
 fl. 20.000 waarboven het bestuur toestemming van de leden nodig heeft 
om per onderwerp uitgaven te doen, dateert van 53 jaar geleden. Het 
wordt tijd dat dit bedrag wordt aangepast aan de huidige maatsteven. 
Voorgesteld wordt het bedrag voor alle handelingen en verbintenissen 
per onderwerp tot waar het bestuur mag gaan zonder goedkeuring van 
de ledenledenvergadering te verhogen naar een bedrag van € 25.000. 
Alle aanwezigen gaan akkoord met dit voorstel. De statuten worden 
hierop aangepast. 
 
 

6. Begroting 2020, prognose Jaarrekening 2019 en Meerjaren-
raming 

Penningmeester Peter Brons begint zijn toelichting op deze onderwerpen 
met de mededeling dat er een offerte is voor het leveren van 62 zonnepa-
nelen op het dak van De Kajuit. De kosten zijn ca. € 17.000. Deze pane-
len gaan de helft van het jaarlijkse WSV-stroomverbruik (30.000 kWh) le-
veren. Hiervoor wordt subsidie aangevraagd. De opbrengst van de zon-
nepanelen kan de begroting met ca. € 5.000 per jaar naar beneden bij-
stellen. 
Begroting 2020 
De investeringen van de zonnepanelen het baggerwerk staan niet in de 
gepresenteerde begroting maar worden in de balans geplaatst om over 
een aantal jaren verspreid te worden afgeschreven. 
De WSV-baggerwerkzaamheden zijn geraamd op € 100.000 en worden 
dus als en voorziening in de balans opgenomen. Via de BOSO-subsidie 
komt er mogelijk € 26.000 terug. Het werk wordt afgerekend op het aantal 
kubieke meters baggerspecie dat wordt afgevoerd. De schatting is 
35.000 m³ maar mogelijk wordt dat meer. 
Jaarrekening 2019 
Bij de voorlopige Jaarrekening - die naast de begroting is opgenomen - is 
de kasstroom van belang. De definitieve Jaarrekening wordt in de voor-
jaars-ALV gepresenteerd en vastgesteld. De winst moet zo laag mogelijk 
blijven om te voorkomen dat de WSV-belasting moet gaan betalen. 
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Meerjarenraming 
Peter licht toe dat dit een eerste opzet is. Het is een dynamisch docu-
ment dat in de loop der jaren steeds kan worden bijgesteld. 
Grote posten hierin zijn de baggerwerkzaamheden en op termijn de ver-
vanging van de steigers. Om een voorschot te nemen op deze grote uit-
gave, stelt het bestuur voor om het liggeldtarief met € 1 te verhogen van 
€ 9 naar € 10 per vierkante meter. 
De leden willen weten wat dat voor de begroting betekend. Helaas heeft 
de penningmeester deze cijfers niet paraat. Besloten wordt dit voorstel - 
eventueel met terugwerkende kracht - in de voorjaars-ALV opnieuw aan 
de orde stellen. 
De gepresenteerde Begroting 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

7. WSV-haven; Baggeren en steigers 
Baggeren 
Voorzitter Willem geeft een toelichting over de gang van zaken bij het 
baggeren. 
Het is inmiddels 12 jaar geleden dat de WSV-haven is gebaggerd en ge-
zien de peilingen was het nu weer hard nodig. Diverse leden liepen met 
hun schip in de haven zelfs aan de grond. 
Bij de voorbereidingen werd het bestuur plotseling geconfronteerd met de 
nieuwe milieustof PFAS waar landelijk veel om te doen is. Omdat er nog 
een oude vergunning lag die tot 20 december 2019 geldig is, moest - om 
hoge extra kosten te voorkomen - snel gehandeld worden. Door de werk-
zaamheden onder de oude vergunning te laten vallen, is zo’n 40 á € 
50.000 aan uitgaven bespaart. 
Deze snelle handelwijze van het bestuur heeft een bezwaar van een 
WSV lid opgeleverd omdat het bestuur een verplichting is aangegaan die 
het statutair vastgestelde bedrag van fl. 20.000 te boven gaat. Officieel 
had eerst de ledenvergadering hiervoor toestemming moeten geven. 
Het bezwaar makende lid is helaas niet in deze ALV aanwezig om zijn 
bezwaar nader toe te lichten. Ondanks dat het bezwaar op terechte gron-
den is gemaakt, gaat de ledenvergadering unaniem akkoord met de wijze 
waarop het bestuur nu heeft gehandeld. 
Het baggeren verloopt voorspoedig. 
Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld wie eigenlijk verantwoorde-
lijk is voor het op diepte houden van de WSV-haven. >> Dat is de eige-
naar van de haven. Eén en ander staat ook in de overeenkomst van de 
overdracht van de haven. 
Nu de haven leeg is, valt op hoeveel rommel er op de steigers staat. 
Daarom stelt het bestuur voor om op de Werkdag 2020 alle trapjes te 
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vervangen door eenheidstrapjes (2 soorten; hoog en iets lager). Niet alle 
leden zijn blij met dit voorstel omdat zij menen een knappe trap te heb-
ben die aan de gestelde eisen voldoet. Bestuurslid Techniek René Jager 
stelt voor in het voorjaar een inspectieronde te maken en daarbij te be-
oordelen wat kan blijven staan en wat moet worden vervangen. 
 
Steigers 
Ook hier geeft Willem een toelichting. Omdat het onderhoud aan de stei-
gers fors toeneemt, moet nagedacht gaan worden over het investeren in 
nieuwe steigers. Dit moet zo langzamerhand opgestart worden met een 
commissie via de Technische Dienst. 
Met de vernieuwing van de steigers, kan mogelijk - door een slimme in-
deling - ook het probleem van het ligplaatsen tekort worden aangepakt. 
Er staan momenteel al 12 leden op de wachtlijst en 2 leden hebben een 
ligplaats in de WHT-haven. Met het weghalen van het hijsbokje is enige 
extra ruimte gecreëerd. 
Havencommissaris (HC) Albert Meijer geeft aan dat hij voor 2020 weer 
een nieuwe ligplaatsindeling maakt. Hierbij zullen verschuivingen plaats-
vinden. 
Op een vraag of er ook leden zijn die een ligplaats claimen maar deze 
vervolgens niet gebruiken, antwoordt de HC dat dit het geval is. Maar 
deze boxen worden dan wel als wisselplaats ingezet. Verder meldt hij dat 
er maar één liggeldtarief is en dat dit per kalenderjaar loopt. Ook als je er 
maar een paar maanden ligt, betaal je het jaartarief. Daarnaast geldt; 
Niet betaald, dan het volgende jaar geen ligplaats! 
Vanuit de vergadering worden verschillende suggesties aangedragen om 
het aantal ligplaatsen te verhogen. 
 

8. Verslag van verenigingsactiviteiten 
Landje; Bij afwezigheid van iemand van de Landjescie. doet bestuurslid 
René Jager verslag van het Landje. Het loopt daar goed en de elektrici-
teit is ook weer veilig. Morgen is de laatste hijs-dag. De Landjescie. is te-
vreden over de gang van zaken. Er is zoveel animo om op het Landje te 
staan dat - ondanks dat de schepen strak worden geplaatst - er inmiddels 
een wachtlijst is ontstaan. 
Jeugdzeilen. Ook hierover doet René verslag. In het voorjaar werd ge-
dacht dat het Jeugdzeilen niet meer zo goed liep maar het is een erg suc-
cesvol seizoen geworden. Zeker toen er via de Jeugdpas zomaar 14 á 15 
zeilertjes bijkwamen. Dat was voor Frans Prins op de woensdagavond 
een hele kluif. Gelukkig kreeg hij hulp. Met zoveel leerlingen moeten er 
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eigenlijk een paar bootjes bij. Er zijn nu 10 Optie’s en 2 Leukothea’s. Ge-
zocht wordt naar mensen die de maandagavondinstructie voor hun reke-
ning willen nemen, minimaal 2 personen. 
Kanovaren. Willem Brons meldt dat er het afgelopen seizoen actief is ge-
varen. Een trend is dat men zich meer specialiseert in één van de kano-
onderdelen. Ook wil men zo lang mogelijk in het jaar doorvaren. Een in-
troductiecursus blijft moeilijk omdat er geen instructeurs beschikbaar zijn. 
Ook in 2020 is er géén nieuwe introductiecursus gepland. 
Zeilen. Helaas is er nog steeds geen zeilcoördinator maar Rob Arensman 
werpt zicht ter plekke op om de Sluitingstocht 2020 te organiseren. 
WaterTesselaar. Vooraf geeft voorzitter Willem de complimenten aan de 
redactie voor het wederom uitbrengen van deze fraaie najaarseditie. Bep 
meldt dat het lekker gaat! 
De Kajuit. Albert Meijer verwijst kortheidshalve naar zijn stukjes in de Wa-
terTesselaar. Ook oppert hij om erover na te denken om in het komende 
najaar weer een mosselfestijn te organiseren. 
 

9. Rondvraag 
Martin Warnaar heeft een brief aan de WHT - met afschrift aan de WSV - 
geschreven over het gemis van een goede trailerhelling op Texel. Trailers 
die over de weg gaan, kan je niet het zoute water inrijden. De helling 
moet dus zo zijn dat alleen je banden nat worden maar de trailer droog 
blijft. Hij pleit voor de aanleg van een dergelijke helling op Texel. De hel-
ling bij het NIOZ zou een alternatief kunnen zijn. Mogelijk kan de WSV-
afspraken over het gebruik daarvan maken. 
Martin Brouwer heeft bij het leeghalen van de haven geholpen met het 
wegsnijden van de touwen tussen de palen en de steiger. Hij doet de 
suggestie om eenheid in deze touwen te brengen door de lijnen vanwege 
de WSV aan te brengen. 
Willen Brons vraagt hoe het is gesteld met de verzekering van de inhoud 
van Het Ruim. >> Verzekeringsdeskundige Ab de Wijn geeft aan dat ie-
dereen zelf voor zijn of haar spullen moet zijn verzekerd. Dat is bij de lig-
plaatsen in de haven ook zo. 
Daan Schilling hoopt dat zijn stevige trap op de steiger die al 10 jaar staat 
wegens kwaliteit mag blijven staan. Daarnaast doet hij de suggestie om 
de poort van het Landje op slot te doen en elk lid dat daar een plaatsje 
huurt, een sleutel te geven. Een dergelijke regeling komt ook bij de rech-
ter goed over. >> De voorzitter geeft aan dat hij deze suggestie aan de 
Landjescie. voorlegt. 
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Wouter de Waal geeft aan dat als bij de nieuwbouw van het multifunctio-
nele havengebouw de nieuwe sanitaire voorzieningen worden meegeno-
men, de herinrichting van het bestaande WSV-toiletgebouw niet nodig is. 
>> René Jager licht toe dat een aantal WSV-leden (nu ca. 15) die in de 
zomer veel op de haven verblijven, liever gebruik blijft maken van de 
WSV-voorziening. Deze leden houden het gebouwtje ook zelf schoon. 
Alex Cofino wil graag weten wat de functie van het nieuwe multifunctio-
nele havengebouw wordt. >> Daar het een gebouw van de WHT betreft, 
geeft Jook Nauta (vz. WHT) een toelichting op het bouwwerk. Het is de 
bedoeling dat hiermee het havenbeeld wordt opgevijzeld. Op de begane 
grond komt naast het nieuwe Ruim en de sanitaire voorziening een ver-
gaderlokaal voor het WHT-bestuur alsmede een kantoorvoorziening en 
een technische ruimte. Boven komt een dienstwoning zodat er altijd 
WHT-toezicht is en twee appartementen. Daarnaast is er nog een onbe-
stemde ruimte. Om een duidelijk beeld te krijgen, wordt afgesproken dat 
in de voorjaars-ALV een presentatie van het gebouw wordt gegeven. 
Het idee dat de WSV in de nieuwbouw mee zou kunnen gaan, heeft het 
bestuur afgewogen maar is daarbij tot de conclusie gekomen dat De Ka-
juit nog steeds aan de eisen voldoet en dat nieuwbouw onevenredig duur 
zou worden. 
Geconstateerd wordt dat de vier nu nog resterende parkeerplaatsen (wa-
ren er acht) ten noorden van de nieuwe sanitaire voorziening, bij de 
nieuwbouw ook verloren gaan. 
 
HC Albert Meijer geeft aan dat hij één keer per jaar een WSV-vlaggetje 
mag uitreiken. Dit jaar gaat het vlaggetje naar Sieme Smit, die er erg blij 
mee is. 
 
Voorzitter Willem Oosterhaven constateert dat de notulen van de vorige 
ALV niet compleet zijn. Met veel genoegen maakt hij bekend dat in de vo-
rige ALV besloten is Jook Nauta het erelidmaatschap toe te kennen en 
dat was om verrassingsredenen niet vermeld. 
Na de nodige loftuitingen aan het adres van Jook, overhandigd Willem 
hem een fraaie oorkonde. 
Jook zegt aangenaam verrast te zijn met deze huldeblijk. Zijn hart ligt ook 
bij de WSV en het is bijzonder prettig dat hij vanuit de WHT de WSV po-
sitief kan meenemen. Hij hoopt één en ander nog jaren voort te zetten. 
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10. Sluiting officiële gedeelte Algemene Ledenvergadering 
Tegen de klok van tien uur sluit voorzitter Willem Oosterhaven het offici-
ele gedeelte van de Ledenvergadering met de mededeling dat er na de 
pauze een lezing is over de poolreizen die Suze Kuehn heeft gemaakt. 
 

11. Pauze 
Traditiegetrouw zijn de drankjes én hapjes voor rekening van de penning-
meester. 
 

12. Het “na de pauze programma” 
Suze heeft als waarneemster zowel een Noord- alsook een Zuidpoolreis 
op een Duits schip met wetenschappers gemaakt. Aan de hand van licht-
beelden vertelt ze zeer geanimeerd wat ze allemaal heeft gezien en be-
leefd. 
Haar lezing wordt beloond met een applaus van de leden en een kruik 
Jutter met WSV-vaantje van de voorzitter. 
 

Foto: Susanne Kuehn 
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VAN DE HAVENCOMMISSARIS 
 
2020, wat een jaar. Wat een bizar jaar. Iedereen heeft het er natuurlijk 
over, maar ook ik kan er niet aan ontkomen te benoemen wat de Corona 
voor ons heeft betekent binnen de WSV. Ik zag net een tekst voorbijko-
men waarin stond: “over ruim een week gaat de klok een uur achteruit. Ik 
wou dat we hem een jaar vooruit konden zetten”. Hopelijk ziet alles er 
dan wat rooskleuriger uit. Maar op het moment dat ik dit schrijf lijkt het 
erop dat de maatregelen alleen maar weer strenger worden. Laten we 
hopen dat het geen lock down wordt, maar…. 
Ondanks dit negatief begin heb ik toch gemerkt dat de leden zich prima 
vermaakt hebben op hun boot en leuke tochtjes hebben gemaakt. Waar 
heb je meer ruimte om je heen dan op het water!  Met wat improvisatie 
konden we de anderhalve meter maatregel goed hanteren op de haven. 
Soms moesten we even op elkaar wachten en de ander voorrang verle-
nen, maar daar was begrip voor. Persoonlijk was ik daar erg alert op en 
sprak mensen er ook op aan, wat me de bijnaam “de anderhalve meter-
man” opleverde. Maar ja, als er dan krabbetjes gevangen worden op de 
toegangssteiger, moet men toch wel even ruimte maken.  
Door de overlast die we in het begin van het seizoen hadden van de 
jeugd, heeft het bestuur, ook naar aanleiding van de vele klachten van le-
den, moeten besluiten een toegangshek, dat afgesloten kan worden, aan 
te brengen. Erg jammer natuurlijk, want ik begrijp het wel. De jeugd 
mocht eindelijk weer wat en gingen helemaal los. En wat is er dan leuker 
dan met warm/heet weer te zwemmen in de haven. Maar als dit leidt tot 
overlast, wordt het een probleem. Geen respect voor andermans eigen-
dommen, een grote mond als men op gedrag aangesproken wordt, dan 
moet er wat gebeuren. Het hek is er inmiddels, zoals iedereen gemerkt 
zal hebben. 
Door de Corona heb ik ook gemerkt dat enkele enthousiaste leden nu 
veel minder tot niet op de haven waren. Begrijpelijk natuurlijk, want veel 
leden behoren tot de risicogroep. Wel heel jammer. Hopelijk is dit het vol-
gend seizoen opgelost. 
 
Wat de haven betreft kan ik nog melden dat er na het baggeren in het na-
jaar van 2019, ook enkele palen verplaatst zijn.  Dit heeft ons enkele ex-
tra ligplaatsen opgeleverd. Dit betekent wel dat sommige leden van lig-
plaats moesten veranderen. Dit is overigens nog steeds aan de orde, 
want de boten worden groter en zwaarder. Bovendien is er nog steeds 
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een wachtlijst. Er kan dan soms gebruik gemaakt worden van een wissel-
plek. Over het algemeen verloopt het verplaatsen van de boten goed en 
begrijpen de leden dat we deze klus met elkaar moeten klaren. Ik probeer 
ook de komende winter weer te werken aan het oplossen van de wacht-
lijst. Geef daarom alstublieft weer voor 1 december 2020 (en anders zo 
spoedig mogelijk) aan mij als havencommissaris door als je voor 2021 
geen ligplaats meer wenst. 
Het seizoen kwam natuurlijk wat laat op gang, maar desondanks hebben 
we toch ook weer een paar langliggers in onze haven mogen begroeten. 
Dit begon ergens in juli te lopen. Ik krijg vaak erg positieve reacties over 
het liggen in onze haven. Het systeem van afmelden was eerst niet zo 
noodzakelijk, omdat we in het begin niet zoveel passanten in onze haven 
hadden, maar later moest dit bijgesteld worden. Ook dit gaat steeds va-
ker goed.  
Waar ik heel blij van wordt is dat wanneer ik hulp of advies vraag aan le-
den, over ligplaatsen of wat dan ook, deze enthousiast en positief reage-
ren en altijd tot hulp bereid zijn. Dit geeft een goed verenigings-gevoel.  
Dan nog even iets over mezelf. Ook ik was minder op de haven. Dit had 
met de Corona te maken, maar ook met wat lichamelijke beperkingen die 
je er gratis bijkrijgt als je wat ouder wordt. Dit heeft erin geresulteerd dat 
wij onze boot te koop aangeboden hebben. Dit ging met de nodige emo-
ties gepaard, want we hebben ons hele leven een boot gehad en veel ge-
varen. Dit houdt niet in dat ik geen havencommissaris meer zou kunnen 
zijn. Ik stel me zo voor dat ik het komend seizoen veel op van tevoren af-
gesproken tijden op de haven aanwezig zal zijn. Zo kan ik dan wel het 
aanspreekpunt blijven. Overigens weten heel veel leden mij ook op een 
andere manier wel te vinden. Zo lang dit tot volle tevredenheid van jullie 
en mijn kant blijft verlopen, kunnen we op de “oude voet” doorgaan. Ik 
vind het nog steeds fijn jullie belangen te behartigen en te proberen met 
elkaar tot goede oplossingen in de haven te komen.  
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En dan nu weer de afspraken voor de komende winter: 
 

• De stroom gaat er per 1 november af. De winterstroom met 
meters gaan dan aan op de daarvoor aangegeven kasten. Op 
deze kasten staat een bordje met “winterstroom”. De voorkeur 
is om de nieuwe donkerblauwe stroomkasten te gebruiken. Ga 
zorgvuldig met de winterstroom om. Bij extreme kou loopt de 
teller hard door. De kosten worden in rekening gebracht, €0,35 
per KWh. 

• Het water gaat er eveneens af tussen half november en 1 de-
cember. Dit is afhankelijk van het weer. 

• Beide voorzieningen worden per 1 april weer aangesloten. Ho-
pelijk is dan ook het nieuwe gebouw van de WHT klaar, zodat 
daar de toiletten en douches in gebruik genomen kunnen wor-
den. 

• Verder is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle 
leden dat afgewerkte olie, accu’s en dergelijke ingeleverd wor-
den bij de Hamster. Wij hebben hier geen voorzieningen voor. 

• Gescheiden afval kan in de daarvoor bestemde ondergrondse 
containers bij de Waddenhaven. 

Gedurende de herfst en winter moet men rekening houden met harde 
wind, extreem hoog of laag water enz. Met wind uit West, Noordwest en 
Noord kracht 8 Bft of meer is extra hoog water te verwachten. Daarom 
enkele tips voor overwinteraars in de Verenigingshaven: 
 

• Controleer met regelmaat of uw schip nog goed ligt afge-
meerd, regelmatig hozen en doorslijten van lijnen voorkomen 
of deze vervangen. 

• Schepen in een box. Als er ruimte voor is, is het beter langszij 
een steiger te gaan liggen of dwars in een box. 

• Bij extreem hoog water kan de geleide-ring tot boven in de 
paalbeugel komen. Er kan dan schade aan boot, paalbeugel of 
paal ontstaan. Dit kan voorkomen worden door voldoende lijn 
te geven. 

 
                          

Beste watersporters, ik wens jullie allen een goede winter. Blijf gezond en 
monter, hou je aan de afspraken vanuit de overheid, dan zien we elkaar 
in het voorjaar van 2021 weer gezond en wel op de haven.  

Albert Meijer 
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VAN DE WADDENHAVEN  
 
Het jaar 2020 zal ongetwijfeld als een heel bijzon-
der (watersport) jaar de geschiedenis ingaan. 
Vanwege de coronacrisis ging de Waddenhaven 
pas op 15 mei open en dan nog zeer beperkt. Na-
derhand konden we binnen de voorschriften en 
richtlijnen de bezetting naar 200 schepen ophogen, maar nog altijd meer 
dan 20% onder onze normale bezetting. Van overloop naar de WSV-ha-
ven kon dan ook niet of nauwelijks sprake zijn; de gemeentehaven was in 
principe zelfs gesloten voor de recreatievaart. Bruine Vloot is er nauwe-
lijks geweest. Op de andere Waddeneilanden was de situatie vergelijk-
baar.  
Het mooie weer in september heeft ervoor gezorgd dat de financiële 
schade nog wat werd beperkt. De bezetting was toen ruim boven vorige 
jaren; heel veel watersporters trokken er dankzij de goede weersomstan-
digheden toch nog even op uit. Onze havenbemanning onder de bezie-
lende leiding van Willem Oosterhaven heeft niet alleen voor vele blije ge-
zichten gezorgd, maar eveneens voor een keurige uitstraling van haven 
en accommodaties. Ook heeft zijn zogenaamde dubbele pet zeker weer 
bijgedragen aan de goede sfeer van samenwerking tussen onze organi-
saties. 
Het jaar 2020 is ook het jaar van de reeds lang geplande realisering van 
ons nieuwe multifunctionele havengebouw, waarin ook Het Ruim wordt 
ondergebracht. De WSV mag zich straks verheugen op een prachtige en 
grotere accommodatie die kwalitatief niet vergelijkbaar is met het oude 
Ruim. Het kostte wat moeite maar in goede harmonie hebben onze be-
sturen overeenstemming bereikt over de voorwaarden van gebruik en fi-
nanciën. Daarvoor was al in 2003 de basis gelegd in de Samenwerkings-
overeenkomst tussen WSV en WHT. De WHT droeg toen om niet, de 
voormalige WHT-gebouwen plus de erfpacht van de ondergronden t/m ’t 
Ruim over aan de WSV. In 2005 zijn in verband met de toekomstige 
bouwplannen van de WHT de voorwaarden vastgelegd waaronder de 
WSV hieraan medewerking zou geven. Dat hield onder meer in dat de 
WSV de benodigde ondergrond om niet zou teruggeven en dat de WHT 
voor een tenminste gelijkwaardige vervanging van ’t Ruim zou zorgen. 
Dat gaat nu dus gebeuren en we hopen dat volgend vaarseizoen alles 
naar tevredenheid is gerealiseerd.  
Ondertussen moeten we maar afwachten wat het verdere verloop van de 
coronacrisis ons brengt. Gelukkig kan de WHT wel tegen een stootje en 
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zijn de vooruitzichten voor het binnenlandse toerisme, waaronder de re-
creatievaart zeker gunstig. We blijven dus positief gestemd en gaan met 
vertrouwen, ook samen met de WSV, de toekomst tegemoet. 

Jook Nauta, 
 voorzitter Stichting Waddenhaven Texel 

 
 
 
Van Ab de Wijn ontving de redactie het volgende 
bericht: 
“In het blad van de Ver. van Kustzeilers zag ik een 
paar artikeltjes die interessant zijn voor ons vereni-
gingsblad.” 
U vindt ze hierna in de gele kaders 
 

 
 

Weer een eiland in het IJsselmeer erbij 
 
Voor het windpark Frylân, dat in de zomer van volgend jaar 89 windmolens in 
bedrijf wil hebben, is een werkeiland aangelegd. 
Als het windpark klaar is en de molens staan, wordt het eiland omgebouwd tot 
natuureiland. 
Op Breezanddijk wordt het Station gebouwd waar de stroom van de windmo-
lens wordt omgezet. Er zijn veel protesten geweest tegen de windmolens. 
Ze moeten voor 500.000 huishoudens stroom op kunnen leveren.  
De ashoogte van de windmolens wordt 115 meter en de tipmeter 180 meter. 
(Bron: Zeepost.nl) 
 

 
  

Stremming sluis Den Oever 
De sluis van Den Oever gaat vanaf 26 oktober 2020 tot 26 april 2021 dicht. 
Dit in verband met de aanleg van een stormvloedkering van de Waddenzijde. 
Een keersluis ten noorden van de bestaande sluis met een dertig meter lange 
kolk moet bescherming gaan bieden aan extreem hoog water op zee, tot 7 me-
ter boven NAP. 
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Kustwacht gaat niet spoedeisende hulp scheiden van de spoedei-
sende noodoproepen 
Per 17 augustus 2020 hanteert Kustwacht Nederland een nieuwe 
werkwijze om bij een noodmelding onderscheid te kunnen maken tus-
sen Spoedeisende (Search And Rescue) en niet spoedeisende hulp. 
Dit betekent dat in het vervolg bij niet spoedeisende hulp niet meer  
automatisch een reddingboot van de KNRM wordt gealarmeerd door 
de Kustwacht, maar dat de hulpvrager zelf moet bepalen welke hulp-
verlener hij nodig heeft.  
Het kustwachtcentrum Den Helder krijgt jaarlijks gemiddeld 1600 nood-
oproepen van beroepsvaart of watersporters die hulp nodig hebben op 
het water. Een aantal daarvan verkeert in gevaarlijke omstandigheden 
en heeft direct hulp nodig. Een ander deel van de hulpvragers heeft 
bijv. motorpech onder veilige omstandigheden. Wanneer door de Kust-
wacht is vastgesteld dat het schip geen spoedeisende hulp nodig heeft, 
gaat het Kustwachtcentrum niet meer uitsluitend de KNRM alarmeren. 
De hulpvrager moet in dat geval zelf zijn hulp zoeken onder de diverse 
aanbieders van hulp. 
 
De kustwacht maakt nu een vergelijking met de situatie op de weg:  
“Bij autopech bel je een wegenwacht en niet het alarmnummer 112. 
De Kustwacht is een operationeel centrum voor noodsituaties. De wa-
tersporter is zelf verantwoordelijk voor een goede voorbereiding. 
Daar hoort nu dus ook de vraag bij: wat doe ik als ik pech heb? Wie bel 
ik dan?”. 
Het Kustwachtcentrum is daarbij behulpzaam door een lijst van (com-
merciële) hulpverleners, inclusief de KNRM, beschikbaar te stellen aan 
de hulpvrager om zelf een keuze te maken. De hulpvrager kan daar te-
lefonisch contact mee zoeken om de verdere assistentie mee af te 
spreken. 
Voorheen werd de KNRM voor alle incidenten op het water gealar-
meerd. Vaak reageerden ook commerciële bergers al op deze alarme-
ringen en dat leidde bij de hulpvrager af en toe tot onduidelijkheid en 
soms zelf tot onenigheid tussen hulpvrager, berger en KNRM. 
De KNRM is voorstander van een goede beoordeling van de situatie 
door de Kustwacht: “De vrijwilligers van de KNRM hoeven nu niet meer 
Hals over kop voor elke melding hun dagelijkse werk neer te leggen of 
vrije tijd op te offeren. De nieuwe triage moet ook meer rust brengen op  
het water. Natuurlijk blijft de Kustwacht in spoedeisende gevallen de 
KNRM direct alarmeren”. 
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De KNRM garandeert als enige organisatie in Nederland 24 uur per 
dag hulpverleningsinzet op het water. Onder alle weersomstandighe-
den en zonder onderscheid te maken in het soort incidenten.  
De KNRM blijft ook voor niet spoedeisende hulpverlening inzetbaar, 
maar dan zal de hulpvrager zelf de KNRM moeten bellen of via de 
KNRM Help-app assistentie aanvragen. In dergelijke gevallen maakt 
de KNRM  afspraken over het tijdstip en de aard van de hulpverlening, 
zodat de KNRM-vrijwilligers enige keuze hebben in het tijdstip van ver-
trekken. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.knrm.nl/hulp 
De informatie van de Kustwacht is te vinden op: www.kustwacht.nl/hulp  
 

Foto: Bep Broere 
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VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 
 
Het klinkt afgezaagd om mee te beginnen, maar toch het was een héél 
bijzonder jaar. Vol goede moed begonnen we in het voorjaar aan de voor-
bereidingen voor de werkdag, klussen lijstjes gemaakt, taken verdeeld, 
materiaal en gereedschap verzameld. We hadden zelfs een reserveda-
tum bedacht, omdat het tijdens de werkdag in 2019 halverwege begon te 
sneeuwen en iedereen dus ‘s middags plotseling iets heel anders te doen 
had. Er werd door diverse leden beloofd om de toebedeelde klus later af 
te maken, maar zoals vaker met goede bedoelingen, daar kwam niks van.  
Half maart werd het hele land op slot gezet, en dus gingen ook onze klus 
dagen niet door.  
Er stond in het voorjaar nog wel een baggerklus op de agenda, en die 
ging gewoon door, om ruimte te maken voor het baggerschip moesten er 
eerst palen verwijderd worden. Onze havencommissaris Albert kreeg 
hartkloppingen van de enorme wachtlijst van al die nieuwe, steeds groter 
wordende jachten, dus moesten er meer plekken gecreëerd worden.  We 
hebben afscheid genomen van de hijsponton, palen verplaatst en terug-
geplaatst. Zo was de haven klaar voor de start van de zomer van 2020.  
In 2019 is het nieuwe sanitair gebouw geplaatst op de haven, we hebben 
vorige zomer en deze zomer gebruikt om te kijken of er nog wel behoefte 
was aan een eigen sanitair. En hoewel het niet heel intensief gebruikt 
wordt, voorziet het wel degelijk in een behoefte. De kanoërs willen graag 
in de winter ook blijven varen, dus gaat ook het sanitair op de schop.  
De afgelopen weken zijn er nog een heel stel steigerplanken vervangen, 
en de laatste nieuwe stroomkasten zijn geplaatst. O ja er zijn ook nog 
nieuwe zonnepanelen op de kajuit gekomen, en dat zullen we behoorlijk 
merken in de energiekosten de komende jaren. 
Alles bij elkaar is er hard gewerkt door de technische commissie, Her-
man, Albert, Erwin, Martin, Marcel; bedankt! Op naar 2021, hopen dat we 
dan weer “normaal” aan de slag kunnen. Voor nu blijf gezond en hou je 
taai.  

René Jager,  
bestuurslid technische commissie  
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DE KAJUIT 
Voor ons verenigingsgebouw “De Kajuit” verliep alles anders dan ge-
pland. Bijzonder jammer, want het kan een mooie ontmoetingsplaats zijn 
voor ons als leden. We hadden grootse plannen. Er zouden weer eens 
bitterballen gebakken worden. Er zouden mosselen gegeten worden. 
Kortom, gewoon gezellige dingen met elkaar organiseren en de nieuwe 
activiteiten-commissie had er zin in. Maar al snel in het voorjaar werd dui-
delijk dat dit allemaal geen doorgang kon vinden. 
Af en toe was er eens een bouwvergadering en de technische commissie 
moest er nog wel eens zijn. De sleutels voor het toegangshek werden er 
uitgereikt. Zelfs de maandelijkse vergaderingen van het bestuur van de 
WSV zijn er maar een paar keer geweest. Verder werd dit virtueel ge-
daan. Ik realiseer me hierbij wel dat dit een hele mooie oplossing is, want 
hoe moest het anders? Het is even wennen, maar we hebben onze weg 
erin gevonden.  
Maar activiteiten zoals het jeugdzeilen, de KNRM met bijvoorbeeld de 
reddingboot dag, de palavers van de zwemmers, rondje Texel, palaver 
eindejaar tocht, BBQ van besturen van de WSV en WHT, het ging alle-
maal niet door. Jammer ook dat de beide ledenvergaderingen, zowel in 
het voorjaar als nu in het najaar niet in de Kajuit kunnen plaatsvinden. 
Maar onze gezondheid staat voorop en als we even doorbijten met el-
kaar, hopen we elkaar in het voorjaar van 2021 weer gezond en wel te 
kunnen ontmoeten, zowel op de haven als in de Kajuit. 
Ik wens iedereen een goede gezondheid en veel doorzettingsvermogen. 
Tot in 2021. 

Albert Meijer  
 

OPROEP VAN ROB 
 
Ik heb geprobeerd erachter te komen hoe lang ik al met de Watertes-
selaar bezig ben… ik weet het niet. Maar met rondbrengen, stukjes 
schrijven, distribueren, redigeren en zo bij elkaar opgeteld zou dat zo-
maar al 30 jaar kunnen zijn. En ik vind eigenlijk dat ik daarmee wel 
eens aan mijn uiterste houdbaarheidsdatum als WT’er ben gekomen. 
Tijd om het (adjunct-hoofd) redacteurschap van de Watertesselaar 
over te geven. Ik zie steeds meer nieuwe leden over de steigers 
scharrelen. Daar zit vast wel iemand tussen die het leuk lijkt om twee 
keer per jaar, samen met Bep het clubblad samen te stellen. Ik doe 
dus een oproep aan een enthousiasteling om het voortbestaan van 
het clubblad veilig te helpen stellen. Je hoeft geen letterkundige te 
zijn, maar enig creatief talent is welkom.  
Aanmelden en inlichtingen bij Bep Broere tel: 0622120126  
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BERICHT VAN DE ZOUTERIK 
Voor wie zich afvroeg waar ze gebleven zijn…. 
Tjaart en Mariska zijn met hun kinderen Linde en Berber met de Zouterik vertrokken 
voor hun wereldreis.  Wie het leuk vindt om ze te volgen; Dat kan via: 
 hun website: www.zouterik.com,  Op Facebook: Zouterik Tjaart-Mariska,  
Op Instagram: mariskawoertman, Op YouTube: Linde around the world 
Zij sturen een hartelijke groet voor al onze verenigingsleden en Mariska schreef weer 
een stukje, speciaal voor onze vereniging 
 
Van Texel tot Tahiti 
Bijna twee en een half jaar geleden is het alweer dat we in Oudeschild de 
lijnen van de Zouterik losgooiden. Uitge-
zwaaid door een paar vrienden verlieten 
we doodop maar met goede zin ons ver-
trouwde Texel voor een onbekende toe-
komst. Inmiddels zijn we bijna 20.000 zee-
mijlen varen verder in Frans-Polynesië 
aangekomen. Het is het tropische paradijs 
waarover alle boeken verhalen. Wuivende 
palmen op witte zandstranden, groene 
bergen met toppen gehuld in mysterieuze 
wolkformaties en rotsen steil omhoogste-
kend vanuit de verre diepten van de Grote Oceaan. Alle omschrijvingen 
zijn waar, en het nu eindelijk met eigen ogen kunnen zien voegt nog een 
extra dimensie toe. Zeker nadat we onze quarantaineperiode in Panama 
overwonnen hebben. Want we kunnen het niet ontkennen, Covid-19 
voegt ook aan ons leven extra uitdagingen toe waar we ons vooraf niet op 
hadden kunnen voorbereiden. 

Toen we in maart voor het 
laatst aan jullie schreven 
dat we vol goede moed de 
oversteek naar Frans-Poly-
nesië gingen maken, had-
den we geen idee hoe de 
wereld er bij onze aan-
komst uit zou zien. Sterker 
nog, we moesten eerst die 
ruim 4.000 mijl tot aan de 
Marquesas maar eens zien 
te overwinnen. Het werd 
geen gemakkelijke tocht. 
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Waar het begrip ‘Stille Oceaan’ vandaan komt, hebben wij nog niet echt 
mogen ervaren. Het heeft ons in totaal 42 dagen gekost om Nuku Hiva te 
bereiken. De eerste 1000 mijl tot aan Galapagos kostte ons al 12 dagen. 
Negen daarvan hebben we stampend op de motor doorgebracht, tegen 
wind en stroom in. Als we al een stukje konden zeilen, kruisend hoog aan 
de wind, werden we door de stroming net zo hard weer teruggezet. Toen 
we nog maar amper 1 knoop per uur vooruitkwamen, besloten we de mo-
tor maar bij te zetten en pal zuid te gaan varen om gunstiger stroming op 
te pikken. Zo aan een Pacific oversteek beginnen, was niet de beste start.  
 
Gelukkig hadden we een noodstop op Galapagos aangevraagd en dat 
verzoek werd toegewezen, want na 450 liter diesel erdoor gejaagd te 
hebben, was onze tank aardig leeg. Ook onze vers voorraad kon wel wat 
aanvulling gebruiken. En voor de moraal van de bemanning was de toe-
gestane 24-uursstop ook gezond. Het werd nog mooier dan we al dach-
ten want we werden verwelkomd door de bemanning van een Neder-
landse sleper met zowaar een Texelaar aan boord, Ronald Keijser. Na 
een hele gezellige barbecue aan boord van de Koole 42, vertrokken we 
de volgende ochtend bij het eerste daglicht een beetje katterig maar vol 
opgeladen goede moed aan het 2e deel van onze Pacific Passage. 
 
Er volgden dagen van amper wind, waarin we met moeite een daggemid-
delde van 60 mijl haalden. Welke zeilen we ook bovendeks sleepten, 
meer dan dat werd het gewoon niet.  
 
Maar we hebben ook momenten meegemaakt dat we met wel 12 knopen 
snelheid van een golf af surften met 45 knopen wind in de rug. Soms met 
een bakstagwindje afkruisend, soms lekker voor de wind weglopend met 
twee uitgeboomde fokken, het koersje waar Zouterik zich eigenlijk het 
fijnst bij voelt. We hebben alle weersomstandigheden, golfpatronen, wind-
situaties en lekkende luiken wel zo’n beetje meegemaakt. Op 1 juli kon-
den we eindelijk ons anker laten vallen in de prachtige baai van Nuku 
Hiva op de eilandengroep Marquesas. Verwelkomd door vrienden met 
vers fruit, Franse kaas en zelfs ijs, proostten wij met champagne en kin-
derlimonade op de 4296 overwonnen zeemijlen. 
 
Inmiddels varen we drie en een halve maand rond in Frans-Polynesië en 
hebben we de Marquesas en Tuamotu’s alweer achter ons liggen. Uitda-
gende vaargebieden die we soms in dagtochten, soms in tochten van en-
kele dagen en nachten hebben doorkruist. Door onze door Covid-19 re-
stricties noodgedwongen aankomst op Nuku Hiva, noordwestelijk in de 
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archipel, moesten we steeds goede weervensters uitzoeken om naar de 
andere eilanden meer zuidoostelijk te varen. Elke noordelijke component 
in de wind werd door ons benut om eerst Ua Pou, daarna Fatu Hiva, ge-
volgd door Hiva Oa en tot slot Tahuata te bezeilen. 
 
Noot van de redactie: ik heb geprobeerd een kaart van deze eilanden hier op te 
nemen, maar dat lukte niet. De afstanden zijn zo enorm. Ik kan het iedereen aan-
raden: neem een kijkje op Google maps, of pak die goede oude atlas erbij en ver-
baas je!  

 
Ons vertrek van Tahuata naar Raroia in het riffengebied van de Tua-
motu’s was veelbewogen. Al dagen lagen we te wachten op een goed 
weervenster. Elke dag zag de voorspelling er anders uit. Toen de weer-
goden een enigszins stabiel beeld voorspelden, zijn we vertrokken, sa-
men met twee Zweedse boten. Na enkele uren waarin de wind steeds 
verder aantrok tot tussen de 25 en 30 knopen schijnbare wind op een aan 
de windse koers, riep de Hakuna Matata ons via de radio op. Zij lagen en-
kele mijlen voor ons, hadden een nog scherpere hoek gekozen met hun 
veel lichtere bootje en kregen bakken met water over zich heen. Ze ver-
dwenen echt met de totale opbouw in het water. Ze overwogen rechtsom-
keert te maken en het op een later tijdstip nog eens te proberen. Ook de 
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Bengt overwoog om te keren. En niet vanwege het vele water maar om-
dat ze met hun zware stalen schip te weinig zeil voerden, te veel speelbal 
werden van de golven en daardoor erg zeeziek waren. Wij overlegden 
met z’n vieren. Erg comfortabel was het niet, dus we besloten wat zeil te 
minderen. Een 2e rif in het grootzeil en de genua wat ingerold voelden al 
een stuk rustiger en comfortabeler. De kinderen hielden zich goed dus wij 
besloten door te varen. Gelukkig werd het na de 1e nacht een stuk rusti-
ger en nog eens twee nachten later kwamen we zelfs bijna zonder wind 
en golven aan op het atol Raroia. 
 
Inmiddels liggen we alweer drie weken op Tahiti, de eerste en grootste 
van de Society eilanden. Onze Zouterik ligt midden in de Frans Polynesi-
sche hoofdstad Papeete geparkeerd met haar boeg naar de boulevard en 
de stad. Onze aankomst hier was overweldigend. Voor het eerst in ruim 
een half jaar zagen we weer auto’s en verkeer, hoorden we stadslawaai 
en zagen we een enorme hoeveelheid mensen bij elkaar met mondkopjes 
op. Ook zagen we sinds lange tijd weer een goed gevulde supermarkt. 
Sterker nog: de Carrefour heeft alles waar we het afgelopen half jaar al-
leen maar van durfden te dromen. Het is allemaal wel soms drie keer zo 
duur dan in Nederland, maar gelukkig zijn de Franse producten stok-
brood, brie en paté goedkoop geprijsd. De wijn helaas niet, maar daarvan 
resteert nog een aantal flesjes uit Panama. Dus met in Panama aange-
schafte witte wijn, geïmporteerd uit Frankrijk en met een stokbroodje be-
legd met Franse kaas en paté genieten wij in de kuip van het goede Poly-
nesische leven. Ook hier heeft Corona het dagelijks leven weer in haar 
greep en heeft het onze reisplannen danig in de war geschopt, maar 
daarover meer in de volgende Watertesselaar. In het voorjaar weten we 
immers wel hoe de route naar huis eruit komt te zien. Voorlopig maken wij 
ons maar niet al te druk, klussen we er naar hartenlust op los en genieten 
we nog maar een paar maanden van het leven hier. We zijn immers al 
van Texel naar Tahiti gevaren. Proost! 

Mariska Woertman 
 
De foto’s bij dit artikel werden door de redactie (met instemming van Mariska) van de sociale 
media “geplukt”  
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DE BOOT VAN………………… BEP EN GIJS BROERE 
 
De Branta kwam in 2001 min of meer bij toeval in ons leven. 
Lopend over de kade van de Compagnieshaven in Enkhuizen zag Gijs dit 
schip liggen. “Kijk, dat vind ik nou een mooi schip, met zo’n dekhuis. Lek-
ker licht, je kunt naar buiten kijken. Mooi hoor, als je dan in Noorwegen in 
de kou en regen zit ”.  Dichterbij gekomen zien we een tamelijk klein, met 
de hand beschreven bordje: te koop, met een 06 nummer. Ik zie het 
bordje nog zo voor me: in rood geschreven, niet eens zo heel netjes, 
beetje nonchalant. Wij keken elkaar aan. We hadden al vaker zitten dag-
dromen over een ander schip, hoezeer we ook gehecht waren aan onze 
Tadorna (een Sweden Yacht 34, waar zo langzamerhand na 20 jaar ook 
e.e.a. aan gedaan zou moeten worden). Een dekhuis trok ons erg aan, 
gezien de reizen die we in de toekomst wilden maken als Gijs gepensio-
neerd zou zijn. Graag naar het Noorden en hoe fijn als je dan bij slecht 
weer toch een beetje uit kon kijken! We besloten te bellen. Kijken kon ten-
slotte geen kwaad.  
 
Enfin om een lang verhaal kort te maken: Wij werden verliefd en ze werd 
van ons, deze Endurance 38. Gebouwd in 1998 in Nijkerk door Klaas 
Bood. In Woodcore, d.w.z. van cederhout, met aan binnen- en buitenkant 
een laag epoxy. Het ontwerp, van Peter Ibold was al eerder in Engeland, 
in Polyester gebouwd, dit was de 2e in Woodcore. De eerste eigenaar 
was zeer betrokken geweest bij de bouw van het schip, zo vond hij dat ze 
een mooie klipper boeg moest krijgen. Hij bedacht dat de keuken over-
dwars achter in de kajuit geplaatst moest worden en hij verplaatste de 
oorspronkelijk in het midden geplaatste ingang meer naar opzij. Ook heeft 
hij veel zelf gedaan in de afbouwfase. Hij moest met bloedend hart af-
scheid nemen van zijn “Blue Snapper” zoals ze toen nog heette. Twee 
heupoperaties en nog steeds belette de pijn hem om aan boord van zijn 
schip te komen en zo werd zijn levenswerk onze Branta. 
Waarom deze naam? Tot nu hadden onze voorgaande schepen een (wa-
ter)vogel naam: Sterna, Tadorna (bergeend) en dus nu Branta (gans) 
 
Na 19 jaar hebben wij nog steeds geen spijt van de overstap naar de 
Branta. Het dekhuis bleek inderdaad een heerlijke kajuit vol licht op te le-
veren. De dwars geplaatste keuken maakt dat je tijdens het koken voort-
duren in contact kunt blijven met degene aan het roer. Haar lichte gewicht 
en relatief groot zeiloppervlak maken haar tot een snellere zeiler dan je 
op grond van haar uiterlijk zou verwachten.  
 
  



31 
 

De lange reizen zijn er gekomen: De eerste in 2003, naar de oostkust van 
Zweden, eilandhoppend tot Mem. Het Götakanaal door van Oost naar 
west. Wat een belevenis, al die sluizen! Hard werken ook. Anderzijds de 
rust van niet te hoeven stressen om op tijd weer thuis te zijn, de tijd om 
rustig een gunstig gaatje af te wachten om veilig de Elbe af te varen en 
terug te komen naar huis. Gijs had 2 maanden onbetaald verlof genomen 
om eens uit te proberen hoe dat voelt: 3 maanden vrijheid, en het 
smaakte naar meer want in 2004 hij definitief met pensioen. 
 
In 2004 varen we via de zuidkust van Engeland en het eiland Wight naar 
de Kanaaleilanden. Gedenkwaardig is die nacht in de prachtige baai Lul-
worth Cove. Na een heerlijk relaxte windstille middag dachten wij daar 
veilig voor anker te liggen. Om 2 uur ’s nachts begon het spoken: heftig 
deinen, krakende ankers, geschreeuw over het water: buurman op drift. 
Nou ja om 4 uur, bij het eerste licht voeren we uit. Koers op Alderney. 
Eenmaal buiten de baai: niets aan de hand! Alleen wat deining 
We varen de beroemde races bij Alderney. Wat een ervaring. 
 
In 2005 een rondje Engeland met vrienden Dick 
en Denise, die samen met ons opvaren in hun 
Koopmans. Voor het eerst 4 nachten op zee en 
voor het eerst zien we dolfijnen naast ons schip 
zwemmen! 
 
We steken het Caledonisch kanaal door van Inverness aan de Schotse 
Oostkust naar Fort William aan de Westkust. We ankeren op Loch Ness, 
maar zien nergens een monster.  
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We doen de vele sluizen met gemak, dankzij de in Zweden opgedane er-
varing. Aan het eind van het Caledonisch kanaal, vanuit Fort Williams be-
klimt Gijs de Ben Nevis. 
Via een aantal schotse eilanden, waar we de geneugten van het whisky 
proeven leren kennen, gaan we over de Ierse zee naar het zuiden. Doen 
Dublin en de Scilly eilanden aan en gaan via de Engelse zuidkust en nog-
maals het eiland Wight weer terug naar huis. 
 
In 2006, wederom samen met vrienden D&D naar de Noorse zuid- en 
westkust. Via de Deense wateren tot Skagen, van waar we op een mooie 
dag de oversteek naar Arendal maken. Kronkelend op de motor door de 
Blind Leya.  

 
Genieten van al die eilandjes, de mooie ankerplaatsen en aanlegplaatsen 
aan de rotsen. Onze favoriet nog altijd de ankerbaai achter Skogerøja bij 
Lillesand. We beleven de langste dag in de Lysefjord en beklimmen de 
Prekestolen. We zeilen tot Bergen en genieten daar van de warmste zo-
merdagen die Bergen ooit beleefde en dat terwijl wij ons hadden voorbe-
reid op een nat verblijf in de stad met de meeste regen van Noorwegen! 
 
Er volgen nog vele mooie reizen, altijd naar het noorden, want dat blijft 
ons het meeste trekken. De Deense wateren, de Zweedse Oostkust, de 
Ǻlands met hun prachtige rode rotsen.  
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In 2015 zijn we voor het laatst aan de Noorse zuidkust en varen met oud-
ste kleindochter Sophie via de Zweedse westkust terug.  
Ook daar prachtige rotspartijen en zo veel plaatsen om je boot aan de rot-
sen vast te maken. 

 
Ik zal u niet vermoeien met een verslag van al onze vakanties. Het vol-
staat misschien wel met te zeggen dat we nog steeds heel blij zijn met 
Branta. De lange reizen hebben inmiddels plaatsgemaakt voor kortere 
trips dichterbij. Vlieland, Terschelling, Friesland, Zeeland, maar ook een 
paar dagen Sixhaven in Amsterdam brengen ons veel plezier.  
Baby Branta zorgt voor een extra stukje zeilplezier op de Friese wateren, 
daar waar wij met onze diepgang van 1.85m 
niet uit de voeten kunnen. 
Nu, alweer bijna 20 jaar later lonken wij ook 
weer naar andere schepen. Het dilemma van 
bijna elke oudere zeiler: hoe lang gaan we 
hier nog mee door? Hoe lang kunnen we het 
nog en zou een motorboot niet vreselijk saai 
zijn, waar we altijd zo kunnen genieten van 
dat “zeilgevoel”. 
We zijn er nog niet uit, maar wat zeker is, is 
dat wij met Branta een prachtig archief aan 
dierbare herinneringen hebben opgebouwd 

Bep Broere  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Druk: Gerrit van Strien 


