Inhoudelijk Jaarverslag 2013
ALV van 23 april
Zoals de meeste jaren van de club was de eerste activiteit de Algemene Leden Vergadering in
het voorjaar. De clubavond op 23 april in Naarden was deze keer van een ongekend spannend
gehalte. Dat kwam door de presentatie van Christa ten Brink en Ysbrandt Endt.
Eerst echter was er het reguliere gedeelte met de goedkeuring van het financiële jaarverslag
en de jaarrekening van de club door de vergadering + goedkeuring van de begroting voor
2013. Zoals al eerder was aangekondigd trad Maarten Steinmann af als penningmeester. Op
dat moment hadden we nog geen vervanger, die kwam later in het jaar.
En toen was het tijd voor de presentatie van het echtpaar Christa en Ysbrandt die in 2011
samen, maar ieder in een eigen boot, de (mini) Transat 650 hebben gevaren van Frankrijk naar
Brazilië. Duizenden mijlen solo in een 6.5 meter bootje met alleen een GPS en een marifoon,
geen motor, niets. Christa en Ysbrandt hadden een plattegrond van hun (identieke) bootje bij
zich, zo dat goed te aanschouwen was wat een notendopje zo’n bootje is. Twee etappes, de
eerste naar Madeira en de tweede naar Salvador de Bahia in Brazilië, samen ruim 4000 mijl.
En wat bleek, deze editie was de zwaarste sedert jaren. Was ze voorgespiegeld dat ze wellicht
één of twee keer overstag zouden moeten gaan en eigenlijk redelijk relaxed de overkant
zouden moeten kunnen bereiken, de werkelijkheid bleek een andere, met meer dan 40 knopen
wind recht op de kop en meer dan 20 uitvallers in een peleton van zo’n 75 boten. Maar beide
hebben de overkant gehaald.
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Tocht naar Engeland
Zoals al een aantal jaren het geval is, ging ook de poging om in het voorjaar van 2013 een
Hansezeiltocht naar Engeland te organiseren niet door. Opnieuw bleek het te moeilijk om een
datum te vinden waarop voldoende deelnemers bijeen te krijgen waren.
Ronde om Noord-Holland juni 14 en 15 juni
Enkele van onze leden hebben buitengewoon goed gepresteerd in de Ronde om NoordHolland. Het betreft in beide gevallen bestuursleden, dus deze blijken naast een club, ook heel
goed een zeilboot te kunnen besturen.
Rainier de Groot werd samen met zijn vrouw Annette met hun 400 Temptation 3e in de klasse
short handed SW. En Nico Hoek, onze goednieuwe penningmeester, heeft met zijn 370 Celox
een prachtige prestatie neergezet door als 4e te eindigen in de Ronde in de ORC2 klasse.

het CELOX-team

de Tempation
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Hanse-weekend 6 t/m 8 september
Na een zomer waarin ieder zijns weegs ging, verzamelden zich vrijdag 6 en zaterdag 7
september weer 13 Hanse’s in de buitenhaven van Enkhuizen voor ons traditionele Hanseweekend. Dit keer werd het weekend gekenmerkt door ‘weinig wind, maar (als altijd)veel
plezier’. Traditioneel is het best goed weer en dat was deze keer ook het geval, toch zat er dit
keer geen barbecue in en wel omdat we het verenigingsgebouw niet konden huren. In plaats
daarvan uitstekend gegeten in De Proeftuin. En zowel voor als na de Proeftuin is er weer heel
wat afgeborreld en bijgepraat. Na de koffie in het Ankertje vertrok iedereen weer op
zondagmorgen met opnieuw een geslaagd weekend achter de rug. De deelnemers ontvingen
later, ook al weer haast een traditie, de DVD van het weekend, een film van Nico Hoek en
ondergetekende.

ALV van 19 november
Drie agendapunten telde de clubavond op 19 november:
- bestuurswisselingen,
- flyers, en
- ‘Over het weer en de weersverwachting’ door Tamme van der Wal
De bestuurswisselingen.
Zoals bij de meeste leden inmiddels bekend was stopte onze voorzitter Ben van der Meer
ermee. Ben had zijn Hanse 540 (eindelijk) verkocht (en inmiddels een Beneteau aangeschaft).
Bas de Jong verklaarde zich bereid de voorzittershamer van Ben over te nemen en zo werd
besloten. Nico Hoek draaide al enige maanden warm als de nieuwe penningmeester, als
opvolger van Maarten Steinmann. En ook Nico werd vervolgens door de vergadering formeel
benoemd.
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Flyers
Het bestuur heeft flyers laten drukken, opdat deze door de leden kunnen worden gebruikt om
nieuwe leden te werven. In de vergadering kon iedere aanwezige er een stapeltje meenemen.
'Over het weer en de weersverwachting'
Tamme van der Wal verzorgt o.a. de cursussen meteo voor de vertrekkers van de Toerzeilers
en van het blad Zeilen. Hij schotelde ons een uiterst interessant en interactief programma voor
over meteorologie. Het weer en vooral ook de weersverwachting is voor iedere zeiler van
enorm belang, of het nu op het IJsselmeer, de Wadden of verder op zee is. Het weer bepaalt in
belangrijke mate ons zeilplezier en onze veiligheid. Welnu, Tamme heeft onze kennis
m.b.t. meteorologie behoorlijk bijgespijkerd en/of actueel gehouden. Met als conclusie dat
we volgend jaar nog wel eens nog verder en nog dieper willen ingaan op het fenomeen weer.
Bezoek aan het Kustwacht Centrum in Den Helder op 3 december
Met maar liefst 22 deelnemers hebben we begin december een uniek en interessant bezoek
gebracht aan het Kustwacht Centrum in Den Helder. Uniek, omdat de Kustwacht in principe
nooit zeilclubs als de onze ontvangt. Echter dankzij de uitstekende relaties van onze oudvoorzitter Ben van der Meer werd voor onze club een uitzondering gemaakt. Eenmaal ter
plekke werden we hartelijk ontvangen door Sjaco Pas, hoofd nautisch beheer en operationele
zaken. Sjaco vertelde ons vervolgens aan de hand van een powerpointpresentatie uitgebreid
over de ontstaansgeschiedenis van de Kustwacht, over de handhaving- en reddingstaken en
over de samenwerking met ministeries, politie, brandweer, reddingsmaatschappijen enz.. Na
zijn presentatie werd het tijd om gesplitst in twee groepen het 'heilige der heiligen' te
betreden, het daadwerkelijke commandocentrum, waar de ‘duty officer’ samen met een aantal
‘watch officers’ waakt over onze kust en alles dat zich daar voordoet. Den Helder ligt niet
echt centraal en de meesten van ons moesten dan ook een behoorlijk eind rijden. Maar zo
bleek, uit de reacties, dat hadden we er graag voor over, want dit unieke avondje Kustwacht
had niemand willen missen.
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De Website
Al vele jaren verzorgt Rainier de Groot onze website en ook al vele jaren probeert het bestuur
de website meer populair te maken onder de leden. Dat blijkt een moeizame klus. Er zijn geen
leden die nu eens spontaan een bijdrage aan de site leveren door een stukje of wat foto’s aan
te leveren. Jammer. Nochtans hebben we ook dit jaar weer de nodige wijzigingen op de site
aangebracht om het bezoek aan de site te verhogen. In oktober hebben we de eerste video op
de site geplaats over het Hanse-weekend van september, opdat een ieder ook met bewegende
beelden een indruk van het weekend kan krijgen en dit hopelijk ook het bezoek aan de site
wat doet aantrekken.

Maart 2014, het bestuur
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