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Binnenzijde, Gerrie zwaait victorie op groot water, en Peter van Dijk
op koers achter het dammetje op Herkingen, mooi de chop op de
achtergrond !
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VAN DE REDACTIE
Beste lezer,
In je handen heb je de 2019 editie van het WSB clubblad.
2019 is een speciaal jaar voor onze vereniging, we vieren dit jaar namelijk ons 25-jarig jubileum.
En dit is bijzonder te noemen, dat een binnenwatervereniging zo lang stabiel blijft en nog steeds
bloeit terwijl het windsurfen al lang geen mainstream bezigheid meer is.
We verwelkomen nog steeds nieuwe leden en ook herintreders op de plas en in de vereniging en
daar zijn we heel blij mee.
Dit seizoen is de opzet van de lessen en cursussen veranderd ten opzichte van de voorgaande.
Het CWO wordt los gelaten en hierdoor ontstaan er mogelijkheden om clubleden individueel op
een hoger niveau te brengen. We hopen allemaal dat dit ertoe bijdraagt dat het aantal leden dat
regelmatig blijft surfen stijgt. Want hiermee hopen we ook te bereiken dat het aantal leden dat zich
vrijwillig inzet voor onze vereniging nog wat verder toeneemt. Want WSB staat voor Windsurfing
Berkendonk, Windsurfen Samen Beleven, maar hopelijk ook voor Windsurfvereniging Samen
Bemensen (geheel genderneutraal bedoeld natuurlijk) want de vereniging dat zijn we samen !!
Onze sport ontwikkeld zich nog steeds volop en stijgt letterlijk tot grotere hoogte. Het foilen was tot
voor een paar jaar geleden voorbehouden aan de kiters. Maar nu wordt ook de onderste planeergrens voor de windsurfers verder naar beneden gebracht door het gebruik van deze onderwater
draagvleugels. Binnen onze club zijn al verschillende mensen met een foil actief.
Als ik de aanmeldingen voor het weekend Hindenlopen mag geloven gaat ook een van de
steunpilaren binnen de commissie Berkendonk
zich weer op het water begeven. Bij deze Eric,
van harte terug…..
Er is in dit jubileum jaar weer van alles te beleven
bij, en met onze vereniging en daarom van mij
alvast de groet ...tot op het water.
Victor
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VAN DE VOORZITTER
Beste clubleden,
Het jaar 2018 is net achter de rug en voor WSB was dit een betrekkelijk rustig jaar, dat wil zeggen CWO
en evenementen waren een beetje “business as usual” wat alleen maar betekent dat iedereen van de
commissies opleidingen, Berkendonk, zondagsurfen en evenementen weet wat er moet gebeuren.
Bijzonder was wel de week naar Leucate in April wat we jaren niet meer hadden gedaan.
Het was een erg geslaagde week met bijna elke dag genoeg wind om te kunnen planeren.
Voor mij persoonlijk was de trip naar Maui zeer bijzonder. Je kan er meer over lezen elders in dit clubblad.
Wat ook vermeldenswaardig is is mijn progressie met gijpen bij harde wind en op volle zee. Het laat zien
dat als je je een doel stelt en je oefent gericht, dan komt het resultaat er uiteindelijk.
Het thema voor dit jubileumjaar is WSB: Windsurfen Samen Beleven.

Het draait er vooral om samen de schouders er onder te zetten. In je eentje het water op is veel minder
leuk dan samen. En bovendien leer je veel sneller als je samen met meer ervaren surfers op pad gaat.
We gaan dit jaar ons 25 jarig bestaan tegemoet, dat we zullen vieren met een aantal speciale evenementen, maar ook met een experimentele opzet van de opleidingen, waarbij de aandacht (eenmalig ?) verschoven wordt van beginners naar het verder helpen van onze leden, van dobberen naar planeren in
voetbanden en powergijp, of nog een stukje verder.
De nieuwe opzet is minder klassikaal / groepsgewijs, maar gaat uit van je individuele behoefte van dat
moment, waar ben jij aan toe, wat wil je leren, daar wordt op geoefend.
Ook zullen deze “trainingen” vaker op groot water plaatsvinden omdat planeren nou eenmaal minimaal
14 knoop wind vereist en dat is helaas redelijk zeldzaam op onze homespot.
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De belangrijkste jubileumevenementen zijn de clubdag op 22 juni, en het grote jubileum feest op 28 september.
Bij de clubdag van 22 juni ligt het accent op de belevenis het water: wedstrijden (oa met oude deuren),
foilen, freestyledemo en clinic en misschien flyboarden.
Afsluiting met eten en drinken, iedereen is welkom die belangstelling heeft (had) voor onze club: (oud) leden, familie, vrienden, relaties.
Het grote feest op 28 september wordt ondersteund door DJ David (eveneens clublid) en
de band Headache, met front vrouw Maartje (ook clublid!). We zetten een grote feesttent neer en al onze
leden, partners, familie en relaties zijn welkom om het feest mee te vieren.
De club bestaat 25 jaar, dat betekent dat de oprichters die nu nog bij onze club zijn ook een jubileum hebben. Het zijn René, Tiny, John en Jeroen van der Donk. Zij zijn nog steeds actief voor onze club wat aantoont dat hun hart ligt bij WSB en bij het windsurfen. Bij deze heel erg bedankt voor jullie inzet !
Als voorzitter wil ik graag iedereen bedanken voor zijn of haar inzet van het afgelopen jaar, en iedereen een
gezond en fijn windsurf jubileumjaar toe te wensen.
Sipke Bijlsma
4.01.2019
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Wil Baas lekker in planee tijdens het surfweekeinde
op de Kabbelaarsbank

Peter, Harry, en Maartje op de Kabbelaarsbank
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SEIZOENSOPENING 2018
Afgelopen jaar hadden we bij de seizoen opening begin mei prachtig weer.
De Seizoen opening viel samen met de eerste lesdag en zodoende was het een lekkere dag aan het water.
Helaas was er weinig wind, te weinig om succesvol te planeren in ieder geval.
En dat was jammer want onze voorzitter had een van onze hofleveranciers uit Duitsland gevraagd naar de
plas te komen.
En omdat we trouwe klanten zijn kwam Wolfgang Schumacher, vergezeld van zijn vrouw, 507 kilometer
rijden vanuit Nürtingen. Hij had in zijn gele VW busje wat spullen geladen zodat de aanwezigen eventueel
wat konden uitproberen of kopen.
Rechts achter staat het busje, al het surfmateriaal behalve de groen blauwe GUN zeilen kwam er uit…..
Tijdens de seizoensopening bezoek van huisdealer Wolfgang Schumacher
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Aan het einde van de middag, werd de uitslag van het WSB GPS klassement weer bekend gemaakt.
Het resultaat daarvan is niet heel verrassend, maar het is natuurlijk wel bijzonder dat de top 2 de kopposities ook dit jaar met succes heeft weten te veroveren. Hierbij is het helaas een gegeven dat de nummer 1
nagenoeg onbedreigd nummer 1 blijft. Maar voor Sipke wordt de concurrentie langzaam aan sterker met
Peter van de Ven en een aantal aanstormende jonge talenten.

De inmiddels vertrouwde top 2 van de WSB GPS ranking, Sipke en Peter
en thuis Mark (Kaaiman)
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BEZOEK BOOT 2019
Das Boot
Es war einmal ein junge, sehr schöne Frau, die möchte gerne Windsurfen auf Ihr eigenes Brett.
Zij ging daarom met de dappere zeelui mee helemaal naar Boot. Deze zeelui waren daar namelijk al
eens eerder geweest en wisten de gevaren te omzeilen.
Ze gingen met verschillende vaartuigen de snelle vaargeulen over en kwamen heelhuids en gezond
aan. Gelukkig hadden ze al bericht gestuurd dat ze zouden komen, en konden dus zonder problemen
das grote Boot in.
Niet gehinderd door piraten of zeemonsters.
Eenmaal binnen keek de jonge, knappe vrouw haar ogen uit. Het was véééél groter dan ze gedacht had.
En er was zoveel te zien. Alle handelslui hadden hun waren uitgestald en je kon het zo gek niet bedenken of het was er.
Eerst ging het gezelschap naar hun vaste handelskraam, alwaar er meteen onderhandeld werd over
zeilen, gieken en aanverwante artikelen. Ook onze dame keek haar ogen uit, maar aangezien ze nog
een surfmaagd was, wist ze niet zo goed wat geschikt was voor haar.
Een dubieuze, maar charmante zeeman nam haar onder haar hoede en bracht haar naar een plank,
waar ook zijn vrienden waren. Ze ging op de plank staan. En plotsklaps joegen deze mannen, die piraten bleken te zijn, haar over de plank bijna het water in. Ze kon nog net gered worden door haar gezelschap zeelui, voordat ze gekielhaald werd.
Toen ze bekomen was van de schrik werd ze door een paar zeer ervaren zeelui, John en kapitein Sipke,
geholpen om de juiste plank voor haar te vinden. Aangezien ze wel een knappe, maar geen rijke dame
was, werd er gekozen voor een plank die al gebruikt was.
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Wat ze geen probleem vond, als het maar goed voor haar was.
Er werd nog onderhandeld over de prijs, en ze kwam een goede prijs overeen met de Duitse handelsman.
En zij was niet de enige die daar geslaagd was voor hun waren. Een aardig groepje, oa Harry, Jack, ging
naar huis met zeilen, giek, tas en aanverwante artikelen. Er waren goede zaken gedaan.

De zeelui met de verzamelde buit van dit jaar
Maar niemand wilde al naar huis, dus werd er besloten de waren in bewaring te geven en verder rond te
kijken. Er was nog zoveel te zien en te handelen.
Dat bleek ook wel want er werd door Kevin nog een compleet zeil met mast en giek besteld. Ook gelukkig
voor hem werd hem het kielhalen op het laatst bespaard, doordat zijn mede mannen hem beschermde voor
de verkeerde keuze.
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We hebben met een groepje onze zeeman Tiny ook nog opgezocht die luxe rondvaartboten probeerde te
verkopen. Je kunt ze ook huren voor een aantal uur en dan lekker een boottochtje maken vanuit Roermond.
Er zijn vast wel enkele mede surfers die dit ook wel leuk zouden vinden als activiteit van de club. Deze
knappe dame ziet het ook wel zitten, drankje en hapje op de boot, zwempartijtje onderweg.

Er waren ook prachtige zeil- en motorboten te zien, waarvan bij sommige het kwijl uit hun mond liep. Natuurlijk ook zéééér gróóóóte luxe boten. Deze jonge, knappe dame dacht daar ook eens een kijkje te kunnen nemen. Maar nee, het gaat niet om de looks, maar om de duiten. En die had ik niet genoeg. Ik ga toch
liever surfen, is véééél leuker.

Het was een gezellige, leuke, productieve dag. En heel fijn om te doen. Zeker met wat ervaren mensen
erbij die je advies kunnen geven, zodat je niet gekielhaald wordt.
Ook de terug vaart ging over rustige vaarwegen. En iedereen kwam weer heelhuids aan.
Volgend jaar nog meer nieuwe mensen mee?
Groetjes Gerrie
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Kevin test een zeil op het droge :).

Sarah Quita Offringa (meervoudig wereldkampioen
freestyle) mag met Marek op de foto
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2019
De opening van het seizoen was op 19 januari in de surfhut.
Onder het genot van een hapje en een drankje werd het jubileum jaar ingeluid.
Sipke trok een tipje van de sluier op en maakte bekend wat er dit seizoen allemaal te gebeuren
staat.
Na zijn toespraak gingen drie echte BIKKELS te water voor een nieuwjaarsduik in de koude plas.

Laten we hopen dat het in ieder geval heel goed voor de bloedsomloop is.
Ook werden 2 van de jubilarissen van de club in het zonnetje gezet door de voorzitter.
John de Greef en Rene Wijnaerts, leden van het eerste uur kregen een onderscheiding in toepasselijke vorm als dank voor hun lidmaatschap en nog veel meer vanwege hun enorme bijdrage aan
de vereniging al jaren lang.

2 van de leden van het eerste uur in het zonnetje, Eric Weijnaarts en John
de Greef beiden 25-jarig jubilaris.
Clubmagazine “Berkendonk”
Jaargang 23-2019

3 BIKKELS tijdens de nieuwjaarsborrel.
Een echte duik van Jules, Thure en
Gerrie.
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2019

Altijd in de weer als er gegeten of gedronken moet worden, Eric schenkt in, Eric bakt en braad
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BOVEN: De nieuwe WSB website is tot stand gekomen door de inzet van de bovenstaande kerels.
BENEDEN: Berkendonk in de vrieskou
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OPLEIDINGEN 2019
Trainingen voor niveau 2, 2+, 3 & 4 speciaal vanwege ons Jubileumjaar 2019.
Dit jubileum jaar hebben we de opleidingen binnen de vereniging anders ingericht. Het doel is zoveel mogelijk leden individueel op een hoger niveau te krijgen en langduriger te kunnen laten surfen en zich te verbeteren.
We hebben hiervoor het CWO lesprogramma losgelaten en zodoende kunnen we hierdoor makkelijker op
groot water training geven.
Wat moet je doen als je training wil volgen?
Stuur een mail naar opleidingen@windsurfingberkendonk.nl met je naam en het niveau waarop je insteekt.
Je krijgt dan toegang tot de Googledrive van de vereniging.
Voor jouw niveau, vind je op de Googledrive documentatie en filmpjes met instructies, en kun je een plan
van aanpak invullen om jouw doelstelling te bereiken.
De trainingen worden gegeven op volgende niveau’s:
N2, N2+, N3 en N4.
Vanwege deze aanpak wordt er dit jaar niet op CWO-1 niveau les gegeven
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De geslaagde cursisten van de CWO-I opleiding 2018
N2, is voor leden met CWO 1 diploma en met gebruikmaking van clubmateriaal. Doel van deze trainingen
wordt om na de zomervakantie op grootwater zelfstandig te varen met aanwijzingen tot 12 knopen. Wind.
De kosten voor N2 bedragen €80,00 inclusief gebruik van clubmateriaal. Voor vervoer en specifieke activiteiten kunnen er wat kosten bijkomen dit wordt vooraf nader afgestemd.
Wat wordt er tijdens de trainingsprogramma’s N2 behandeld?
Voor N2 is het vooral belangrijk het leuk te vinden op het water, met je plank uit de voeten te kunnen en te
ontdekken wat een heerlijke sport het windsurfen is.
Voor niveau N2 wordt vanaf 18 mei het vaste programma gedraaid overgenomen van de cursus CWO 2. Er
vindt aan het einde van het seizoen een ‘Proeve van Bekwaamheid’ plaats waarbij het CWO-2 diploma
wordt uitgereikt, indien het niveau voldoende is.
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De geslaagde deelnemers van de CWO-2 opleiding 2018, aangevuld met de instructeurs, Tiny, Jasper,
Marcel, Rene, en John.

Bij N2+ willen we je van alles leren, om meer vertrouwd te raken met het clubmateriaal en de weersomstandigheden, met als doel je genoeg zelfvertrouwen te geven je om eigen materiaal aan te schaffen. Voor N2+
vinden er trainingen met een thema plaats op Berkendonk en op ‘groot water’.
N3, is voor leden met een CWO 2 niveau of diploma en eigen materiaal. Zij kunnen met eigen materiaal op
groot water zelfstandig varen met aanwijzingen tot 20 knopen. Voor N3 vinden er trainingen plaats op een
diversiteit van veilige spots onder begeleiding van een instructeur. De activiteiten zijn staan in de agenda en
bestaan vooral uit het met elkaar gaan surfen, evt. met persoonlijke doelstellingen a.d.h.v. je Plan van Aanpak.
N3 training is gratis voor leden. Indien gewenst kan het ‘CWO Rookie Boek III’ á €17,50 aangeschaft worden.
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Eventueel bijkomende kosten betreffen specifieke kosten voor de activiteiten of vervoerskosten, welke
nader afgestemd worden.
Wat wordt er tijdens de trainingsprogramma’s behandeld?
Alles wat je moet weten om met je eigen materiaal veilig, zeker en met zelfvertrouwen en plezier het water
op te kunnen. N3 vinden er trainingen met een thema plaats op Berkendonk en op ‘groot water’. Ook worden en lesavonden georganiseerd waar belangrijke theorie wordt behandeld o.a. over verschillende surfmaterialen, materiaal reparatie en onderhoud en over meteorologie.
N4 trainingen vinden plaats vanaf 1 februari vanaf 12 graden en indien er voldoende wind staat. Last minute
wordt in overleg bepaald waar de training plaatsvindt en wat het thema gaat worden.
N4, is voor leden met niveau 3, zij kunnen met eigen materiaal op een diversiteit van surfspots zelfstandig
varen boven 27 knopen. Voor N4 vinden er trainingen plaats op een diversiteit van spots waarbij wij veel
van elkaar kunnen leren, dit kan variëren van wave tot speed tot het fijn trimmen van je zeil. De activiteiten
zijn meestal ‘last minute’ ofwel met name als er een goede harde wind staat en ze bestaan vooral uit het
met elkaar gaan surfen, evt. met persoonlijke doelstellingen. Maar ook IJssurfen en een clinic speed en
gijpen staan op het programma.
N4 training is gratis, indien gewenst ‘CWO Rookie Boek III’ á €17,50 of Tricktionary 3 á €49,95.
Eventueel bijkomende kosten betreffen specifieke kosten voor de activiteiten of vervoerskosten, welke
nader afgestemd worden.

John de Greef geeft instructie over onder het zeil uitkomen met trapeze bij
een les op groot water (Herkingen in dit geval).
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ACTIVITEITEN 2019
Welke onderdelen worden er tijdens de trainingsprogramma’s behandeld? Wat je gaat leren ligt aan
jezelf, hoe vaak sta je op het water, welke materialen heb je tot je beschikking, hoe staat het met je conditie, hoe leergierig ben je en wat is je motivatie.
Wil je de datums van alle trainingen en lesavonden weten, kijk dan op de agenda op de website windsurfingberkendonk.nl.

Er zijn een aantal informatie avonden en clinics in onze surfhut dit seizoen.
Na afloop van een clinic is er mogelijkheid om je vorderingen of problemen te bespreken a.d.h.v. je Plan
van Aanpak. Opgave voor de clinins is verplicht om inzicht te houden in het aantal deelnemers. Om de
instructeurs niet onnodig te laten komen opdraven voor een activiteit is het mogelijk dat deze bij te weinig
aanmeldingen komt te vervallen.
2 Mei - Clubavond "Persoonlijke Doelstellingen 2019"
Speciaal voor onze N3 en N4 leden hebben wij op 2 mei om 19.00 uur in de Surfhut een clubavond georganiseerd, waar je kan aangeven en bespreken wat je persoonlijke doelstellingen het aankomend seizoen gaan worden. Op deze manier hopen wij je te kunnen begeleiden naar een hoger vaarniveau. Leden kunnen dit jaar een persoonlijke begeleiding krijgen om deze doelstellingen te verwezenlijken.
Tijdens deze clubavond, gaan wij je proberen te helpen deze persoonlijke doelstellingen in kaart te brengen. Dit doen we door een Plan van Aanpak te maken. Met dit PvA kan jezelf aan de slag tijdens de
surfdagen die de club organiseert (Grootwaterdagen) maar natuurlijk ook tijdens de dagen die je zelfstandig gaat varen.
10-13 mei 2019 - Surfweekend Friesland
De inschrijving voor het weekend naar Friesland is geopend, in het weekend van 10, 11 en 12 Mei organiseren wij voor leden op vaarniveau N2+, N3 & 4 een surfweekend waarin er tijdens het weekend een
paar uur les per dag wordt gegeven. We hebben 24 slaapplekken geregeld, op dit moment (2 februari)
zijn er 21 ingevuld.
We gaan naar Hindeloopen, waar we op de camping in stacaravans verblijven. Je kan ook zelf je slaapplaats meenemen en op de camping gaan staan. In dat geval neem je zelf contact op met de camping
(Camping Hindeloopen).
Er is beperkt plek voor N2+ nivo, we kunnen 3 boards / sets van de club meenemen.
Vrijdag starten we voor de vroege vogels aan de dijk om 13.00 uur, en gaan we om 17.00 naar de hutten
om ons voor te bereiden op het eten. Zaterdag en zondag is het surfen geblazen, zaterdag avond uit
eten. Voor de diehards is er de optie om gratis te overnachten tot maandag, en deze dag er aan vast te
plakken !
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Kosten voor de slapers zijn 60 euro, voor de eigen slapers rekenen we alleen zo'n 15 euro voor ontbijten en
lunches.
Opgave via evenementen@windsurfingberkendonk.nl en geef aan of je een slaapplaats wilt hebben die
door ons geregeld is of dat je zelf op de camping gaat staan.

18 Mei – Seizoensopening
Tijdens de seizoensopening aan de Berkendonk wordt een start gemaakt aan de trainingen op Berkendonk.
Daarnaast wordt er deze dag een clinic optuigen met trim gegeven.
Let op de uitslag van de WSB GPS cup wordt dit seizoen op 22 juni bekend gemaakt.
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ZONDAGSURFEN 2019
19 Mei - Start zondagsurfen
Op zondag 19 mei starten we met het zondag surfen op Berkendonk o.l.v Jack en Harry.
Het zondag surfen is bedoeld voor de clubleden die de N2 en N2+ trainingen volgen en graag gebruik
willen maken van clubmateriaal om te surfen en oefenen. Deze leden kunnen vanaf 19 mei zondags terecht op Berkendonk.
De surfhut zal tijdens de zondag surfdagen geopend zijn van 13.00 tot 16.30 uur. Zorg er wel voor dat je je
tijdig aanmeld via de WhatsApp groep "WSB zondag Groep". Ben je in bezit van CWO II diploma en nog
niet toegevoegd aan deze groep en je hebt belangstelling stuur dan een PB met je naam en telefoonnummer.
Uiteraard zijn de leden die op eigen materiaal komen surfen ook van harte welkom. Via de App en de
website, zullen we laten weten wanneer het zondag surfen niet door kan gaan als gevolg van de weersomstandigheden of gebrek aan belangstelling. De data die op dit moment ingepland staan op de evenementenkalender.
DEELNAME AAN HET ZONDAGSURFEN IS ALLEEN VOOR LEDEN VAN DE SURFCLUB.
Er is geen gelegenheid om surfmateriaal te huren. Voor het Zondag Surfen zijn we nog op zoek naar leden
die de beheergroep willen komen versterken. Heb je zin en tijd om af en toe om ons op de zondag mee te
helpen laat het ons dan weten. Beheer: Harry en Jack

ACTIVITEITEN 2019
23 & 30 Mei – Clubavond “Materialen”
23 &30 Mei houden wij onze clubavond van 18.45 uur zal de surfhut geopend zijn en staat de koffie klaar.
Om 19.00 uur starten we met een clinic over de verschillen in zeilen, boards en materialen. Bij slecht weer
houden wij de clinic binnen. Bij mooi weer doen we het buiten en worden jullie gevraagd een eigen compleet rigg mee te nemen om op te tuigen.
De clinic duurt tot circa 20.45 uur.
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ACTIVITEITEN 2019
25 Mei, 8 en 15 juni – Grootwaterdag (N2+, N3 en N4)
24 & 31 Augustus – Grootwaterdag (N2, N2+, N3 & N4)
Deze grootwaterdag is bedoeld voor leden die in bezit zijn van een CWO 2 diploma en al ervaring hebben
op groot water. Op de lesdag wordt er om 07.00 uur verzameld aan de Berkendonk zodat we om 07.30 uur
kunnen vertrekken. Als we aankomen bij het water wordt er opgetuigd. Hierna vindt de training plaats in
twee blokken van 1 1/2 uur met een door de opleider gekozen thema. Tussendoor wordt er gezamenlijk
geluncht (lunch zelf meenemen). Aan het einde van de dag wordt er gezamenlijk naar de Berkendonk gereden en moeten de materialen opgeruimd worden.
De grootwater dagen vinden alleen plaats indien wij de veiligheid van de cursisten kunnen garanderen en
cursisten en / of ouders bereid zijn om te rijden met de clubaanhanger.
De clubaanhanger moet op de lesdag voorafgaande aan de lesdag op groot water worden beladen door de
cursisten onder toeziend oog van de instructeur welke er op toeziet dat iedereen is voorzien van een pak /
drijfvest en schoentjes, er voldoende materiaal wordt meegenomen voor de les. Hierbij moeten vinnen en
baseplates worden verzameld, zeillatten uit de zeilen die meegaan worden gehaald enz.
6 Juni – Clubavond “meteorologie”
Donderdagavond 6 juni is er een clubavond met als thema meteorologie, om 18.45 uur zal de surfhut geopend zijn en staat de koffie klaar. Om 19.00 uur starten we met een clinic.
De clinic duurt tot circa 20.45 uur.

John de Greef geeft motorboot instructie voor de leden van de commissie
Berkendonk en het zondag surfen
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ACTIVITEITEN 2019
22 Juni - Jubileum clubdag Berkendonk
Op deze dag vieren we ons 25 jarig jubileum op het water.
In de middag organiseren we allerlei windsurfactiviteiten en we sluiten af met een BBQ.
De activiteiten op het water:



wedstrijden met oude deuren uit de vorige eeuw



wedstrijden met fatsoenlijk spul, afhankelijk van wind met clubboards met zwaard of eigen
board met alleen een vin



freestyle clinic van Nils en Finn



flyboarding (indien we vergunning krijgen)



suppen



windfoil demo en clinic

Aan de kant:



Firma Schumacher zal veel mooie spullen te koop aanbieden



Beachvolley



Bazaar voor leuke spullen tegen een klein prijsje



GPS cup prijsuitreiking



Huldiging van 2 jubilarissen



Tegen de avond: BBQ !!

Op deze dag is iedereen die iets met de club heeft welkom. Oud leden, vrienden, belangstellenden, familie,
herintreders, buren.
Voor de BBQ zullen we een eigen bijdrage vragen.
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Sipke lekker hop hop over de chop

Hansie draait een gijpje op Herkingen
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EEN ZOMER IN ZEELAND
Een hele zomer lang surfen; klinkt als een droom, toch? Elke dag met je koppie in de zon, altijd de zee in
de buurt, je haren zo zout dat je het opgeeft om er elke dag shampoo in te smeren. Iedere dag zoveel bewegen dat je wel tien boterhammen per dag naar binnen werkt. En daarnaast samen leven met andere
enthousiaste surfers, samen surfen en andere mensen de liefde voor de sport bijbrengen.
Deze plek is geen droom, maar bestaat echt: hij heet Surfschool Veerse Dam en ligt aan het Veerse Meer
in Zeeland.
Afgelopen zomer heb ik daar, samen met mijn broer Jasper, anderhalve maand gewerkt als windsurfinstructeur. Om instructeur te worden moest er wel eerst wat werk verricht worden.
Zo was er eerst een intensieve opleidingsweek waarin we de lesgeefmethode leerden, aan onze didactische skills werkten en onze eigen vaardigheid verbeterden. Daarop volgde een periode van stage, waar we
bij zowel theorie- als praktijklessen meeliepen met ervaren instructeurs. Als ‘examen’ volgde er een videoles en als je daarvoor was geslaagd mocht je aan de slag als échte instructeur.
Zoals velen van jullie zullen weten wordt Zeeland in de zomer overspoeld door Duitsers en dus zijn ongeveer de helft van de cursisten Duits. Na een tijdje leer je aardig doen alsof je goed Duits spreekt, dit heet
ook wel ‘surfschoolduits’. Al snel bleek dat kinderen het leuk vonden om met mij te leren surfen (volledig
wederzijds) en er waren een aantal dagen dat ik acht uur lang met alleen maar zevenjarigen op het water
stond. Dit was wel eens uitdagend, als ze kwallen naar je gooien bijvoorbeeld, of huilend op de plank staan
met ‘bauchschmerz’ (wat overigens altijd weer over is als ze samen met ‘meine Mutti’ veilig op de wal
staan).
Dat vergeet je echter allemaal als je het gezicht van een kind ziet dat voor het eerst planeert. Het is heel
bijzonder om dat van zo dichtbij mee te maken; de liefde voor het surfen voor je ogen zien ontstaan. Sommige kinderen hadden echt talent en met anderen had ik echt een speciale band, zo kreeg ik zelfs een
aantal tekeningen (zie foto).

Een brief van een cursist van
8 jaar oud
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Wat er voor en na de lessen gebeurde was misschien nog wel het allerleukste. We verbleven met de hele
surfcrew in een groot huis vlak bij Oostkapelle. We sliepen samen, we aten samen, en we leefden samen
voor anderhalve maand. Als je zolang bij elkaar bent, word je heel snel goed bevriend met de mensen om je
heen, en al helemaal als deze mensen surfers zijn (surfers zijn om een of andere reden altijd leuke mensen).
Elke ochtend werden we om zeven uur wakker gemaakt en na het ontbijt stapten we in de grote, ietwat
krakkemikkige, O’Neillbus en reden we naar het Veerse Meer. Daar sjouwden we alle planken en zeilen uit
de containers en na een kopje koffie (om net zoveel energie te hebben als de enthousiaste kinderen) gingen we het water op.
Om een uur of zeven ’s avonds was de laatste les afgelopen en sjouwden we alles weer terug de containers
in. Als het hard waaide, volgde er een avondsessie met zonsondergang. Eén dag werd er een wind voorspelt met vlagen tot 56 knopen, alle lessen werden afgeblazen (letterlijk) en we brachten in hoog tempo de
zeiltjes naar binnen voordat ze de kans hadden om weg te waaien.
De kiters gingen als eerste de dijk over en de zee op, maar eenmaal op het water viel de wind erg tegen.
De storm trok aan ons voorbij. Aan de andere kant van de dijk, op het meer, was er zo weinig wind dat de
planken meer op onderzeeërs leken. Ik greep mijn kans om nog even een rakje te varen met het setje van
Jasper. Na een rustige halve rak naar het midden van het meer begon het uit het niets ongelofelijk hard te
regenen, het water kwam zo hard naar beneden dat ik de surfschool niet meer kon zien. En toen kwam de
wind.
ijn uitbundige geschreeuw ging verloren in het geluid van de wind en de regen. Ik was ongeveer de enige
die nog op het water stond, de kiters waren hun spullen al aan het inpakken en de rest was in het water aan
het chillen. Ik voer zo hard terug dat de regen pijn deed op mijn gezicht. Toen ik bij de kant kwam en bijna
van mijn plank was afgewaaid, was iedereen bezig om zo snel mogelijk hun setje het water in te krijgen
(met een grote lach op hun gezichten). Een kiter besloot zelfs om zijn kite weer op te laten en op het binnenmeer een paar rakjes te maken. Op de terugweg in de bus was het inmiddels al donker geworden, we
vergaten dat we nog geen avondeten hadden gehad en vertelden honderduit over deze vette surfsessie.
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Er zijn nog honderd andere dingen waarover ik zou kunnen vertellen.
Over de keren dat we ’s avonds naar het strand zijn gefietst om naar de zonsondergang te kijken bijvoorbeeld. Of over het barbecueën op de Dam, over de avond met de supermoon SUPyoga, over het wedstrijdje windsurfen met alle instructeurs, het slapen op de Dam, de keer dat we gingen poolen, het meevaren op
de catamaran, het zwemmen in de zee.
Uiteindelijk komt het erop neer dat ik deze zomer de beste surf-ervaring tot nu toe heb gehad en dat ik daar
niet was geweest als ik niet had leren windsurfen op Berkendonk :). Als je deze zomer in Zeeland bent, kom
gerust eens langs! En als je nou enthousiast bent geworden door dit stukje en misschien ook wel wil komen
werken bij de surfschool, neem dan gerust contact met me op (maaikebijlsma00@gmail.com).

Tot snel, of tot surfs! Maaike Bijlsma

De locatie van de surfschool

Een van de mooie zonsondergangen
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De surf crew boven, onder Maaike vol gas in de storm in maart op Herkingen
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ACTIVITEITEN 2019
20 Juni – Clubavond “Board kapot en wat nu”
20 Juni houden wij onze clubavond van 18.45 uur zal de surfhut geopend zijn en staat de koffie klaar, om
19.00 uur starten we met een clinic die zal gaan over wat je moet doen als je board kapot is. De clinic duurt
tot circa 20.45 uur, hierna is het nog mogelijk om je vorderingen of problemen te bespreken a.d.h.v. je Plan
van Aanpak. Opgave is verplicht.
14 & 15 September – Surfweekend Brouwersdam
In dit weekend wordt het 2e surfweekend van dit seizoen georganiseerd. In dit weekend zal de PVB voor de
CWO2 worden afgenomen. De clubaanhanger wordt meegenomen om lesboards mee te nemen. Voor het
laden van de aanhanger worden afspraken gemaakt tijdens de laatste training voorafgaand aan dit evenement.
De overnachtingsgelegenheid is vastgelegd voor 25 personen, we hebben 5 beachlodges gereserveerd.
De kosten voor dit weekend bedragen 60,00 per persoon, graag overmaken voor 1 juli 2018 (IBAN
NL02RABO0121029344 t.n.v. WSB Helmond).
Hiervan wordt betaald: 2x overnachting, 2x ontbijt (zaterdag + zondag) en lunch op zaterdag en zondag.
Parkeren is gratis voor de overnachters.
Kosten voor het diner op zaterdag en de friet op zondag komen voor eigen rekening. Je dient zelf vervoer te
regelen maar is er is altijd wel plaats bij iemand om mee te rijden en het is redelijk als je dan ook meebetaalt in de vervoerskosten.
Normaal hanteren wij een prijs van 15:00 voor het meerijden naar Brouwersdam. Wat je beslist moet hebben en mee moet nemen: surfschoenen met stevige zool i.v.m. de mosselbanken, surfkleding, surfspullen,
slaapzak en zakgeld (voor eten, drinken).
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SURFWEEKEINDE 2019
De planning voor het weekeinde:
Vrijdag 13 september surfen voor wie vrij kan krijgen
Accommodatie open vanaf 16.00 uur
Vrijdagavond eten op eigen rekening, locatie samen te bepalen

Zaterdag 14 september ontbijt 8.00 uur
Surfen op Brouwersdam
Gezamenlijk diner 19.00 uur; na het diner een gezellige nazit
Zondag 15 september 08.00 uur ontbijt
Surfen tot 16:00, daarna voor de liefhebbers frietje eten bij Hetty
Rond 18.00 uur rijden we terug naar Helmond waar we circa 20:00 aankomen

Eten tijdens het surfweekeinde 2018
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Optuigen tijdens een grootwaterdag met de CWO-2 op
Herkingen

Als het even niet waait tijdens het surfweekeinde is er mooi gelegenheid je camera uit te proberen. Die onder je drone hangt.
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CWO-2 cursus op Berkendonk in het begin van het Seizoen.
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BESTEMMING MAUI
Je mag van je baas naar een grote conferentie, en wel in Honolulu op het eiland Oahu. Dat is het dichtstbevolkte eiland van Hawaii. Dat weten jullie allemaal wel ongeveer aan te wijzen (ongeveer precies in het
midden van de Stille Oceaan) maar om het te spellen is geen sinecure. In het Nederlands is het Hawaï. In
de USA gebruiken ze Hawaii, en de Hawaitianen zelf spellen Hawaii. Er is ook een eigen Polynesische
taal, het Hawaïaans. Daarvan kennen jullie vast wel de woorden Aloha (hallo) en Mahalo (bedankt). Het
bijzonder van deze taal is dat ze maar 12 letters telt: a, e, h, i, k, l, m, n, o, p, u, w. En daar doen ze het
mee ! Een fantastisch klimaat en omgeving maken al het onnodige overbodig, inclusief 14 letters blijkbaar.
Natuurlijk heb ik er een weekje Maui aan vastgeplakt, een windsurf paradijs. Eerst iets over het eerste
eiland waar ik ben geweest.
Oahu
De conferentie was in een Disney achtig hotel van eigenaresse Paris Hilton. Heel erg Amerikaans dus
maar wel gelegen aan het strand Waikiki, hieronder een foto.
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Waikiki Beach

Windsurfen wordt op dit eiland nauwelijks beoefend vanwege een gebrek aan wind. Daarentegen is golfsurfen en SUPpen super populair. Het dagritme van de werkende bevolking (althans, dat deel dat een
normaal gewicht heeft) is 6 uur ’s ochtends het water op, 8 uur er af, werken, 5 uur ’s middags weer naar
het water, ’s avonds aan de bbq. Een willekeurig straatje naar het strand ziet er als volgt uit.

Golf en SUP opslag

Tijdens de conferentieweek heb ik 1 uitstapje kunnen maken: de beklimming van de oude vulkaan Diamond Head. Volgens de Amerikanen een pittige wandeling maar het viel mee, je parkeert in de krater en
dan wandel je in een half uurtje naar boven.
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Maui
Na die week een binnenlandse vlucht naar Maui genomen, is 3 kwartier vliegen. Maui is wel voor de
windsurfers, en dit is geheel te danken aan de vorm van het landschap. Maui bestaat namelijk uit 2
vulkanen die door een landbrug zijn verbonden. De passaatwind uit het noordoosten tunnelt fantastisch
tussen die 2 vulkanen door, het gevolg is 10-15 knopen meer wind aan de noordkust dan Windfinder
voorspelt. Nadeel van die situatie in de zomer is dat de golven niet erg hoog zijn, denk aan iets van 2 –
2.5 meter. Wat overigens genoeg is voor mij als beginnende wavesurfer. De epische golven aan de
noordkust (Hookipa bv) die je kent van allerlei filmpjes komen er alleen voor in de winter, als windvelden van depressies op de noordelijke oceaan lange tsunami achtige golven naar het zuiden sturen. Aan
de zuidkust staan wel altijd golven, aangezien er op de zuidelijke oceaan altijd flinke westenwinden zijn
die golven naar het noorden sturen. Een paradijs voor golfsurfers dus aan de zuidkust. Als je beide
sporten doet kan je dat op 1 dag doen, het is maar een halfuurtje rijden over de lage landbrug.
Tijdens de landing kon je Kanaha beach al goed zien, de landingsbaan ligt er maar 500m vandaan.
Toch merk je er aan het strand weinig van omdat de wind uit zee komt.
Eenmaal uit het vliegtuig stap je in een huurauto, zonder dat kun je niks (het is Amerika…). Maar welke
huurauto ? Hertz of Avis willen geen zand in de auto of krassen op het dak vinden. Daarvoor heet de
oplossing Kimo of Mauivans. Zij verhuren oude bakken waar je best een krasje op mag maken. Hieronder de bak die ik kreeg (ik had een station gevraagd, maar die waren blijkbaar op…)
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Een Dodge Dakota met “slechts” een V6. Maar wel voorzien van ehhh… bakdragers.
Een niet op alle fronten handige auto, daarover later meer.
De dag van aankomst op Maui besloten om eerst maar eens het eiland te bekijken, de windvoorspelling gaf
toch elke dag dezelfde wind aan (15 knoop voorspeld = werkelijk tegen de 30). Volgens velen waaronder
wavesurfer Jurjen is de road to Hana een niet te missen trip. Hana ligt op de oostkant van het eiland, achter
de grote vulkaan en de weg er naar toe telt 83 km, 54 bruggen en 620 bochten. Daar zou je een Topgear
gevoel van kunnen krijgen maar helaas, de vele toeristen en de overvloedige regenval beperken het tempo,
evenals de aardverschuivingen. Op 1 plek lag de helft van de weg beneden….
Het huurbedrijf had gewaarschuwd voor risico’s van een lege tank, so what dacht ik, 83 km x2 kan toch
makkelijk op een halve tank ? Nee dus. Gelukkig was er in Hana toch 1 benzinepomp die dan wel de hoofdprijs vroeg. Althans, voor Amerikaanse begrippen, 4 dollar voor een gallon is nog steeds niet schokkend.
Voor liefhebbers van bochten rijden door tropisch regenwoud is deze weg het paradijs. Voor mij niet, ik zie
graag wat landschap om me heen. Het eindpunt was wel erg mooi, ruig vulkanisch landschap steil oprijzend uit zee. Ook zijn er onderweg een aantal prachtige stops waar je naar een waterval kan lopen. Die
dag was dat niet mijn keuze door tropische regen en geen parkeerruimte.
Terug langs het huis van Robby Naish gereden en bij Hookipa gestopt. Daar waren windsurfers en golfsurfers bezig. Voor het eerst golfsurfers op foils gezien, eentje presteerde het om met de golven mee en tegen
de golven in op de foil te blijven door te pompen. Dan 2 minuutjes doorgereden naar Paia, waar ik een
“lodge” had gehuurd. Dat is een “goedkope” optie op Maui (140 dollar/nacht), in de zomer zijn de prijzen erg
hoog omdat Maui de #1 populaire bestemming is van Amerikaanse toeristen. Het kamertje was dan niet
groot, alles wat je nodig hebt was wel op 1 minuut loopafstand (zeer bijzonder voor Amerika) en de sfeer
daar is hippie achtig. En ook erg leuk was de uitgebreide binnenplaats, je leeft toch meest buiten, er waren
een hoop andere watersporters met dezelfde missie dus alleen hoefde ik me niet te voelen…
Ook heeft 1 op de 2 auto’s in Paia een (wind)surf plank op het dak of in de bak. Je zit op 10 minuten van
Kanaha beach (bij de windsurf verhuur) en op 2 minuten van het bekende Hookipa. Helemaal top!
Het klimaat is er eentonig, altijd rond de 27 graden en elke dag wind. Airco heeft niet zoveel zin, 27 graden
is prima te doen en je garderobe is al heel compleet met T-shirt, shorts en slippers. Voor het surfen volstaan zwembroek en een lycra. Ramen zoals wij die kennen hebben ze er niet, ze hebben dit.
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De ruit is in lange stroken gesneden die als een luxaflex in het kozijn hangen. Met de aanwezige wind kan
je zelf de luchtstroom in je kamer instellen. Mooi bedacht.
De volgende dag moest er natuurlijk gewindsurft worden. De verhuurders zitten niet aan het strand, maar
wel op het enige industrieterrein van Maui, aan het begin van de weg naar Kanaha beach. Iedereen heeft
toch een auto…
Mijn keus viel op Kanaha Kai waar ze Starboard en Hot Sails Maui verhuren. Onder het motto je moet doen
wat ze lokaal ook doen… . De verhuur zit in een oude asbest loods met gaten, maar dat boeit niemand.
Weet je dat je niet veel betaalt voor de huur, en inderdaad de huur van surfspullen is er goedkoop. In dezelfde loods zit het “hoofdkwartier” van HSM bestaande uit 40 m2 achter een halfhoog wandje, en Jeff Henderson liep er rond, even een praatje mee gemaakt.
Mijn keus viel op een SB Kode 94l, eerst maar eens met single fin vanwege de verwachte bump en jump
condities. Een 4.7 en 5.4 Firelights meegenomen.
Bij Kanaha beach zijn uitgebreide parkings aanwezig, alles gratis, WC’s, afvalbakken, afspuitslang. Je parkeert onder de bomen (schaduw) tuigt op het gras op onder de bomen (schaduw), je wandelt naar het
strand (40 meter) en daar is een vlakke zee tot het rif op 200 meter. De wind is 28 knoop constant. De lucht
is 27 graden, het water 26… Bij het rif staan brekers waar je een leuke golfrit kan maken. Het uitzicht vanaf
het kristalheldere water op de blauwe lucht, de palmbomen en de vulkanen is ….. schitterend. Overduidelijk,
beter kan bijna niet ! Alle parameters zijn perfect om te windsurfen.
Windsurfen is op Maui op de dagen dat ik er was was duidelijk een sport voor ouderen (60+) en jongeren,
de werkende klasse was…aan het werk blijkbaar. Gesproken met een man van 70+, die met een rollator
naar zijn setje ging… en gewoon op een waveboardje gaat knallen. Net zoals een dame van 60+, met nogal
overgewicht maar wel gewoon met 95l boardje het water op ! Deze mensen lieten zien dat je kan blijven
windsurfen tot ver in je pensioen…
Een ander dingetje zijn de windfoils. Met masten van 140 cm en zeilen van 2.5 m2 in 30 knoop wind de
oceaan op, bijzonder gezicht. Ik zou denken, deze mensen doen beide (windfoil en windsurf) maar nee, na
30 jaar of zo elke dag kunnen windsurfen willen deze mensen wat anders , een nieuwe uitdaging.
En het is een stuk vriendelijker voor de knieën.
Er gelden wel een paar regels. Voor 11 uur ’s ochtends is het water er voor de zwemmers, duikers en SUPpers. Daarna tot 6 uur mag je windsurfen. Dat window valt precies samen met de wind…..
De eerste windsurfdag ging lekker met een 4.7, hoewel het wel even wennen was aan het board (gebrek
aan grip met blote eeltvoeten op een wat versleten dek) en de single fin die ging af en toe te hard. Ook een
paar close encounters gehad met grote schildpadden, die zwemmen er rond wetende dat hun schild harder
is dan de vin van je board.
De volgende dag voelde ik me niet 100% fit en zwaar verkouden. Het resultaat van 12 uur jetlag, airco in en
uit (op Oahu) en een virus dat op de loer lag voor deze kans. Besloten om de westkant van het eiland te
verkennen. En mooi dat die is! Helemaal mijn stijl, geen oerwoud, prachtige vulkaan landschappen en kustlijn en een zogenaamde blowhole (Nakalele), dat is een gat in het dak van een overhangende rots boven
zee. Als een golf binnenkomt dan hoor je eerst een soort straalmotor geluid, daarna spuit het water 20-30
meter omhoog. Supermooi.
Tijdens de rondrit aan het noordwesten zie je prachtige landschappen, een voorbeeld hierbonder.
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Kahakuloa

Nakalele Blowhole
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De weg op de kaart ging rond terug naar Kahului, maar ja dat is theorie. Eerst viel op het nog 2-baans
brede stuk een rots van 2 m3 voor mijn neus op de weg, gelukkig niet op mijn dak en gelukkig besloot die
rots zijn weg te vervolgen naar beneden. Later werd de weg singletrack, onhandig met die grote bak van
mij. Nog onhandiger, 4 auto’s voor mij was iemand in paniek geraakt toen ie naar beneden keek (moet je
ook niet doen). Die wilde terug maar dat moest in zijn achteruit.
De weg op de kaart ging rond terug naar Kahului, maar ja dat is theorie. Eerst viel op het nog 2-baans
brede stuk een rots van 2 m3 voor mijn neus op de weg, gelukkig niet op mijn dak en gelukkig besloot die
rots zijn weg te vervolgen naar beneden. Later werd de weg singletrack, onhandig met die grote bak van
mij. Nog onhandiger, 4 auto’s voor mij was iemand in paniek geraakt toen ie naar beneden keek (moet je
ook niet doen). Die wilde terug maar dat moest in zijn achteruit. Oke dan, maar er staan nog 3 achter
mij….Dat was dus even overleggen en in kolonne achteruit 15% helling naar beneden met 20 cm ruimte
aan 1 kant en oneindig aan de andere kant zonder vangrail, met haarspeldbochten, ongeveer 1 km.
Onderaan besloten dat dit me te onzeker was en dus de beslissing genomen via het zuidwesten om het
eiland terug te rijden, 2 uurtjes….Later las ik in de verhuurvoorwaarden van de auto dat de verzekering
geen dekking biedt op dat stuk van de weg. Deze is legendarisch als dangerous road, google maar eens
op Kahekili road.
De volgende en laatste 2 dagen gewindsurfd vanaf Kanaha beach. Op andere plekken zoals Hookipa
ben je niet verzekerd, wil je daar varen dan moet je je eigen spullen meenemen. Deze dagen met 30
knoop wind met 4.7 gevaren en een SB Kode 93l trifin. Die beviel beter, door de betere antislip (nieuw
board) en de trifin setup die veel meer controle geeft. Hiermee een flink stuk de oceaan op gevaren tussen muren van water, maar wel lange golven. Je kon volgas blijven gaan. Op het rif een aantal mooie
golfritten gemaakt, echt kicken als je je naar beneden stort. Ik mag nog wel oefenen op een snellere
bottom turn…. Ook het springen is nog niet echt mijn ding, het gaat wel maar ook 1 keer niet, met de
neus naar beneden landen is pijnlijk. Samen met Paul en Becky uit Australie gevaren deze laatste 2
dagen. Zij zaten op dezelfde overnachtingsplaats en hadden spullen gehuurd bij Kevin Pritchard (Tabou
en Gaastra…).
Op de laatste dag waren ze ook bezig met slalomwedstrijden van de AWT. Echte mooi te zien hoe snel
die gasten over de golven gaan.

Tot slot nog een aantal plaatjes geschoten met de gopro, mezelf fotograferen op het water lukt natuurlijk
niet. Het zal jullie duidelijk zijn: krijg je de kans, ga naar Maui !!!
Sipke Bijlsma.
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Brekende golven op het rif
Schildpad in zicht
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Optuigen Kanaha beach
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Kanaha beach

ALV 13 JUNI 2019
13 Juni - Algemene ledenvergadering
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering komt er weer aan. Dit jaar vindt deze bijeenkomst weer plaats
aan de Berkendonk. Vanaf 19.30 uur zijn wij aan de plas en staat de koffie in de surfhut klaar. Om 20.00 uur
gaan we beginnen, zorg er dus voor dat je op tijd bent.
Ben je verhinderd meld je dan af via een berichtje of bij de secretaris
(secretaris@windsurfingberkendonk.nl).
Agenda:
- Opening en vaststellen agendapunten.
- Notulen ALV 2018
- Benoeming nieuw bestuur
- Benoeming vrijwilligers voor jubileum commissie en overige commissies
- Verslag Commissie opleidingen.
- Verslag Commissie Berkendonk.

- Verslag Commissie Evenementen.
- Verslag Secretariaat.
- Financieel verslag penningmeester.
- Verslag kascontrole.
- Benoeming nieuwe kascontrole commissie.
- Rondvraag.
- Sluiting ALV

De kascontrole commissie zal vroegtijdig door de penningmeester
worden geïnformeerd om de kas te controleren.
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VAKANTIE EN SURF TIPS
De vakantie komt er weer aan ( voor sommige dan ), hierbij tips voor je surfmateriaal om goed voorbereid
het water op te gaan.
Board : check voetbandpluggen, scheurtjes of deuken, de voetbanden zelf en de vin. Eventuele reparaties
zijn thuis makkelijker uit te voeren dan op een winderige lokatie.
Zeilen : kijk of er zwakke plekken of scheurtjes in je zeil zitten die je kunt afplakken met ducktape. (Altijd
meenemen) Controleer ook je zeillatten en kijk de spanmechanismes na, en zorg dat je je variotop bij je
hebt.
Mast : Een beetje zand er uithalen kan nooit kwaad, zodat je 2 delige mast na je eerste sessie niet meteen
een eendelige mast is. Tip : de mast aftapen met schilders tape op de verbinding.
Giek : kontroleer touwtjes en ophaalkoord, het sluitmechanisme, trapezetouwtjes en de verstelmechanismen. Aluminium en zout water is een slechte combinatie.
Mastvoet en verlenger : controle touwtjes en diabolo op haarscheurtjes.
Mast base : controle schroefdraad.
Surfpak : Besef dat je in de zomer vaak nog in je winterpak zal moeten surfen om warm te blijven. Al is de
lucht temperatuur 25 gr C, het water blijft vaak koud. Onderkoeling treed sneller op dan je denk.
Schoentjes : zelf als je normaal altijd op blote voeten vaart is het slim om schoentjes mee te nemen. Sommige spots hebben een rotsachtige ondergrond (of mosselen), dit kan het einde surfvakantie veroorzaken.
Trapeze : controle verstel mogelijkheden, want vaak is na de winter de trapeze gekrompen. (kerstdiners)
Reserve materiaal : het is goed om naast je basisspullen ook reserve materiaal mee te nemen. Altijd goed
om bij je te hebben :
Vinschroefjes en plaatjes.
Reserve voetbanden en bijbehorende schroeven
Reserve touwtjes, giek en neerhaler
Reserve trapeze touwtjes
Schroevendraaiers (kruis-en plat kop), waterpomptang.
Ducktape en schilderstape
Reparatie epoxy, kleine rep. aan board
Medicijnen : Ibuprofen, Aspirine, middel tegen diarree, en spierverrekkingen.
EHBO kit. Pet en zonnebril met touwtjes, zonnebrandcrème en aftersun
Voor reparatie op een ander gebied komt de EHBO kit aan bod. Waar surfers eerst aan hun materiaal denken en dan pas aan hun zelf, is het toch verstandig om een EHBO setje bij je te hebben. Wat ook goed
werkt is een spuitbus waarmee je een plastic laagje over een bloedende wond aanbrengt. Stelpt het bloeden.
Verder goed en gezond eten en voldoende drinken.
Fijne surf vakantie. Jisk Steensma
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CWO CURSUS 2017 en 2018
In de zomervakantie gaan wij vaak naar Italië, daar gaan we naar Lago di St. Croce een klein stuwmeer met
thermische wind. Er wordt daar veel gesurft en gekite .
In 2012 zei mijn vader “jullie gaan ook leren surfen!”. Mijn oudere zus begon.
Zij ging op de surfplank met een kinder zeil en een touw eraan. Hiermee kon papa ons terug naar de kant
trekken.

Ik probeerde het ook maar voor mij was het zeil te groot. Het lukte me niet en ik werd boos. Maar papa gaf
niet op en duwde me weer op het board en zo bleef ik toch doorgaan. Als mijn zus aan de beurt was keek ik
hoe ze het deed. Zij was toen beter dan ik. Ik keek tegen haar op omdat zij al zelfstandig kon varen.
De jaren daarop gingen we stug door en ook zonder touw proberen en dat ging best goed. In 2017 was ik
10 jaar en waren we beiden oud genoeg om aan de cwo 1 mee te doen. Deze cursus hebben we samen
succesvol afgerond.

2013, voor het 2e jaar op de plank 6 jaar oud,
met 1,5 meter zeil
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Bij de CWO 1 cursus hebben we van alles geleerd. Aan het einde kregen we een toets, en ik vond het wel
spannend maar het was me toch gelukt. Mijn zus had een betere score, maar dat maakte me niet veel uit.
In de zomervakantie van 2017 had papa had beloofd dat ik een andere plank zou krijgen als ik zelfstandig
zonder zwaard koersen kon varen. Nou na een paar middagen oefenen kwam ik papa al zelfstandig surfend
tegen, midden op het meer in Italië met al best wat wind. En natuurlijk zonder zwaard want dat had ik op de
kant gelaten. En ja, belofte maakt schuld. Zo kon ik aan het einde van 2017 jaar voor het eerst een kleiner
en lichter board proberen op Polsmaten. Dat ging al gelijk heel lekker.
Ik wilde daarna ook aan de CWO 2 curus mee doen. En dat heb ik in 2018 gedaan. Veel cursisten die
tegelijk aan de CWO 1 mee gedaan hadden deden afgelopen jaar ook aan de CWO 2 mee. En ook bij deze
cursus heb ik weer veel geleerd. Ik had niet de beste uitslag bij de theorie maar ik was wel geslaagd!
Daarna ben ik met papa nog een paar keer op Polsmaten gaan varen, tot in november maar toen werd het
toch wel behoorlijk fris hoor.
Nu ga ik verder met de N3 dit jaar en hoop nog veel te leren en sneller te worden want mijn PR max van 30
km/hr. mag nog verbeterd worden
Als je wilt leren surfen zijn de CWO 1 en 2 cursussen een ideale manier om dit te doen.
Marek Janssen
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2017 bijna in plane op het familie board, hier nog met
zwaard

Maartje draagt haar setje naar het water

En dan hier…..Bijlsma nummer vier.
Ook Michiel kan het windsurfen wel waarderen
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KAAIMAN 2 KITEMAN
“Kaaiman goes Kiteman”
Na meer dan 10 jaar “wachten” was het dan zo ver!
Oktober 2016 heb ik een board en twee vliegers gekocht. Investering in Kite en Windsurf zijn ongeveer
gelijk aan elkaar.
Juni 2017 ben ik begonnen met kiteboarden.
Na twee lessen op Brouwersdam en drie dagen zelf oefenen in Workum, kon ik op en neer varen.
Hoogte lopen en de eerste sprongetjes waren de volgende stap.
De leercurve is agressief, dat wil zeggen veel water in oren en neus, zoveel dat het pijn gaat doen.
Voor de oren heb je Surfers Ears 2.0. Voor de neus….. uitblazen voor het vallen.
Inmiddels is de verhouding Kite en Windsurf 50/50 en beide bevallen me goed.
Kiten lijkt veel voordelen te hebben maar realiseer je wel dat je, vanuit Helmond, minimaal 1,5 - 2 uur moet
rijden voordat je op een goede spot bent. Afspraken tussen de kiters worden via de app gemaakt. Vijftig
appjes op een dag is geen uitzondering!

Kaaiman, Mark

Clubmagazine “Berkendonk”
Jaargang 23-2019

Redactie clubblad WSB Helmond: Victor Janssen
Mail: redactie@windsurfingberkendonk.nl
Postadres WSB Helmond:
Dirigenthof 8, 5673 KD Nuenen
Adres surfhut en plas:
Raktweg 1, 5703 KE Helmond
Mail: secretaris@windsurfingberkendonk.nl
www.windsurfingberkendonk.nl
IBAN NL02RABO0121029344
t.n.v WSB Helmond

K.v.K 240397 Helmond

51

