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Voorzitter 

 

 

Secretatis/ 

Ledenadministratie 

 

Penningmeester 

 

 

Algemeen lid/ 

Barcommissie,inkoop 

 

Algemeen lid 

 

 

Algemeen lid 

 

 

Algemeen lid/ 

SUP zaken 

 

 

Algemeen lid 

Wedstrijdcommissie 

 

Plankenberging/ 

Sleutelbeheer 

 

Redactie 

 

Clubhuis 

Herman van Leeuwen,   

 

  

Dieter van der Schilden,  

 

 

Arjan Zwanenburg,  

 

 

Jos Verweij,  

 

 

 Robert Looijen,  

 

 

Joost Pastoor,  

 

 

Essiena Uyttenbroek,  

 

 

 

Michel Stijnman,  

 

 

Ronald Giesen,  

 

 

Dieter van der Schilden,  info@wsvzegerplas.nl 

 

Verlengde Aarkade 30, 2406 LB Alphen a/d Rijn 

tel. 0172-476066  (indien clubhuis geopend is) 

( let op: buiten geen brievenbus aanwezig! 

Brievenbus bestuur: in de hal ) 

 

Clubblad 4-2020, jaargang 41 

Algemene informatie 

Windsurf Vereniging Zegerplas

Correspondentie adres    :  Postbus 2029 

   2400 CA Alphen aan den  Rijn 

 

Rabobank nr.            : NL85RABO0301602565  

KNWV nr.             : 0364 

Kamer van Koophandel : 40446470 
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Adverteerders !!! 

Jachtwerf Daniël 

Funsport Van Vliet 

Euro  Fun Center 

Kaashandel Den Hartogh 

MdB financiële en fiscale dienstverlening 

TechnoFarm ICT Shop 

Levering en montage van Project  Keukens 

 

www.kientzkitchens.nl 

 

Sterk in serie werk! 
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Homepage WSV Zegerplas 

www.zegerplas.nl 

 
E-mail: info@wsvzegerplas.nl 

Twitter: @wsvzegerplas 

Facebook: wsvzegerplas 

 

Commissie Watersport Opleidingen KNWVen HISWA 

Erkende CWO locatie voor kader-, consumenten- en 

instructeursopleidingen voor windsurfen en suppen 

 

Museumpark Archeon 

Sponsor van de windsurfmarathon 

De Twee Uren van Alphen 
Onderneming van het jaar 2007 en 2018 

Geregistreerd museum 2016 

Gratis toegang met museumkaart 

Clubwedstrijden 

Deelname is gratis 

Contributie 

 
Jeugdleden (tot 16 jaar)  € 35 per jaar 

Senior leden    € 50 per jaar 

(Gezins)donateurschap   € 25  per jaar 

Plankenberging 

 Alleen beschikbaar voor leden € 60 per jaar 

Aanmelding:  Dieter van der Schilden  

   info@wsvzegerplas.nl 

Opzegging: Dient schriftelijk of per e-mail te geschieden 

   vóór 1 december 



 6 

 



 7 

Abrupt seizoenseinde 
 
 
Helaas, als ik dit type is onze kantine 
weer gesloten, voor hoelang ???? 
De kleedkamers zijn nog wel open.  
De voorspelling is drie weken (20-10).  
Wat waren we blij dat alles weer redelijk 
“normaal” draaide binnen de club. 
  
Drukbezochte trainingsavonden  en vele 
mooie zomerse dagen met een gezellig 
gevuld terras en een vol grasveld.  

Vele mooie dagen met zon en wind en veel surfers op het water en als 
de wind wat minder was, werd er veel gebruik gemaakt van de sup 
planken. Zowel door leden of voorbijgangers die een  sup huurden.  
 
Mede mogelijk gemaakt door M.E., die in plaats van vakantie elders, 
deze bij ons clubgebouw hield. Hij was er al vroeg op de dag  en zette 
iedere dag tafeltjes en stoelen op het terras buiten en leegde de vuilnis 
bakken.  
Er is op de mooie dagen veel gegeten en gedronken wat mogelijk onze 
begroting een klein beetje positief houdt. 
Zonder andere leden te kort te doen bedank ik alvast alle medewerkers 
van onze mooie club hartelijk om ondanks deze vreemde tijden en 
ondanks alle genomen maatregelen de club draaiende te houden. 
 
Gelukkig hebben we alsnog een goed bezochte clubwedstrijd kunnen 
houden en hopen dat de tweede ook nog door kan gaan ondanks een 
gesloten kantine.  
Helaas was er dit jaar geen finale van de Holland Windsurfing Serie. 
Deze serie is dit seizoen helemaal niet gevaren. 
 
Als alles doorgaat dan zal de laatste avond training  zijn op 28 Oktober 
en laten we hopen dat de kantine dan weer open is en we met z’n allen 
een drankje kunnen doen na afloop. En… dat er deze avond een lint van 
lichtjes over de Zegerplas gaat. 
 
Tot ziens in of rond ons clubhuis, 
Herman van Leeuwen  
Voorzitter 

 

Deadline clubblad 2020-5 : 1 december 2020 
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Vanaf het begin, zo’n 40 jaar geleden, hebben wij leden (en donateurs) van onze 

vereniging in ons clubblad met hun verjaardag gefeliciteerd. 

 

Als gevolg van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) mogen wij de 

verjaardagen van diegenen die daartoe niet uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven 

niet meer op de Verjaardagenlijst opnemen. Ga je wel alsnog akkoord, meld dit dan 

even via info@wsvzegerplas.nl 

 

Wij feliciteren langs deze weg allen in deze periode, ook degenen die geen 

toestemming hebben gegeven!! 

Cyntha Clasquin 8-okt-1967 

Yamuna van Zonneveld 14-okt-1999 

Taco IJsselmuiden 17-okt-1976 

Nick Stijnman 20-okt-2010 

Thijmen Uithol 21-okt-2007 

Linde Stroes 24-okt-1994 

Mischa de Blaauw 28-okt-1975 

Job Schellingerhout 1-nov-2007 

Albert Esveldt 2-nov-1961 

Sonja Duijvesteijn 3-nov-1981 

Guus de Jong 10-nov-2019 

Leon Pastoor 15-nov-2019 

Mees Mulder 18-nov-2007 

Sanne Esveldt 22-nov-1996 

Marcel van Wijk 27-nov-1964 

Milou Edel 1-dec-2005 

Linda Telder 2-dec-1980 

Jeroen Giesen 3-dec-1994 

Wessel van Tessel 8-dec-2008 

Sven Uitendaal 9-dec-1997 
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 HWS HollandWindsurfing Serie 2020  

  Alle wedstrijden afgelast  

4 okt Aalsmeer Grote prijs van Aalsmeer  

  afgelast  

10 okt Zegerplas Suppen met de hond  

11 okt Zegerplas Clubwedstrijd (2)  

  Gaan vooralsnog door  

    

    

    

    

    

JAARKALENDER 2020R 

 

Foto door Dieter genomen vanaf de Saffierflat, ca 1977 

Toen bestonden China Palace en Park Zegersloot nog niet 

Er waren wel héél, héél veel surfers 
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  Parcours AVV waaronder Suppen. 

Ida Milatz 

Deze zomer zijn er best wat mensen komen 
suppen. Mensen die individueel of in kleine 
groepjes kwamen maar ook grotere groepen, een 
groep van de gemeente, Electrolux maar ook een 

grote groep van de Atletiek Vereniging AAV.  
 
Een stuk of 40 deelnemers van de AVV legden een parcours af 
voor bij de surfclub. Iets met water en rennen, iets met pionnetjes 
en rennen, iets met hoepels en rennen maar ook een onderdeel 
suppen waarbij een keer niet gerend werd.  
 
Voor de rest weet ik het niet zo daar ik op de kant niet  echt 
opgelet heb. Mijn taak was immers samen met Maaike de 
veiligheid bij het suppen op het water in de gaten houden.  
Nou dat was ons toevertrouwd, we hadden alles onder controle.  
 
Arjan regelde de zaakjes aan de kant en wij zorgden ervoor dat 
iedereen heelhuids, niet perse droog, weer op de kant kwam. 
 
De bedoeling was eerst naar de gele en dan naar de witte boei te 
suppen om vervolgens zo snel mogelijk weer terug te keren naar 
de kant. 
Men moest staan, maar dat is eigenlijk best saai, bijna iedereen 
lukte dat. Dat is echt niet leuk meer dus daar gingen we 
verandering in brengen.  
 
Michel ging met de boot vlak langs iedereen en probeerde flink 
wat golven te maken. Voor de meesten maakte het helaas niet uit 
want zij hadden een behoorlijk goed evenwichtsgevoel.  
Maar een enkeling viel er alsnog in. Ik moet zeggen petje af voor 
AAV, aan hun balans ligt het niet. 
Na een zeer inspannende en vermoeiende avond voor de 
deelnemers werd deze afgesloten met een water, annex 
zwemfestijn. Iedereen erin en wie er nog niet ingevallen was met 
het suppen werd er alsnog ingetrokken.  
 
De sfeer was goed en men was super enthousiast, naar ik begreep 
voor herhaling vatbaar . Misschien zelfs uitbreiding met een BBQ 
en een drankje. Wie weet, jullie zijn welkom.   
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Weekendje “Makkum” 

Ida Milatz 

Weekendje Makkum werd een onwijze leuke dag Aalsmeer 

en een goed georganiseerde BBQ bij onze club.   

Ton en Isa hebben hun best gedaan maar helaas durfde 

Makkum het niet aan met zo een enorm leuke maar grote groep.   

Iedereen was zo enthousiast en er kwamen zoveel aanmeldingen dat er ook 

meer veiligheidsrisico’s waren en dat was toch een te groot risico.  

Fijn dat zij ook aan onze veiligheid denken maar jammer voor ons.  

Maar niet getreurd, Ton en Isa zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en er is 

een alternatief programma gekomen “ Makkum in Aalsmeer”.  

 

Om 10.00uur moest verzameld worden wilde je een plekje op de aanhanger 

voor je board en evt. zeilen. Nadat alles verzameld was, op weg naar Aalsmeer. 

Surfclub Aalsmeer was op de hoogte gesteld dat er een leuke groep mensen 

kwam om te surfen.  

Onderweg wat oponthoud omdat de Oldtimers toch nog een rondje Alphen 

deden. 
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Er zijn wel heeeeel veel Oldtimers kwam ik achter. Dus Aike wist een 
alternatieve route, en ik er achter aan. Stil staan terwijl het water lonkt is er niet 
bij. Ergens door de weilanden, Nieuwkoop, Nieuwveen, Kudelstaart, 
Vrouwenakker, plaatsen waar ik nog nooit van gehoord had, maar we kwamen 
aan.  

De rest kwam even later ook. Optuigen, en hup het water op, af en toe hoorde 
je Auke gillen “Makkum”, was zeker nog niet helemaal bij gepraat dat we bij 
Aalsmeer waren, maar ach ‘t komt vast ooit nog wel goed. 

De wind loog er niet om. Heen en weer varen, dat ging voor mij nog wel, maar 
dan net buiten de kom, die golven zorgden ervoor dat ik toch met een zekere 
regelmaat in het water lag.  
Nu wilde ik ook al een keer zwemmen bij Aalsmeer dus dat kwam goed uit.  

Leuk om te zien dat iedereen zijn best bleef doen. Mees was goed bezig en 
ging als een raket, ook Job en Koen deden hun best maar het bleef lastig met 
die wind. Voordat je het wist lag je tegen de kade.  

De broer van Bart de elektricien niet te verwarren met Bart de zoon van 
Herman deed zijn best. Bart heeft zijn broer wel goed geholpen om weer bij de 
kade weg te komen. Voor iemand die pas een keer gesurft had was Aalsmeer 
toch wel een uitdaging. 

Anouska ging ook het water op, aangemoedigd door Herman en Mary die ook 
even langs kwamen met de boot. Ze hadden hun boot in de golven aangelegd 
en die ging wat heen en weer naar ik begreep, maar hij lag er nog toen ze weer 
weg gingen, immers ik zag ze niet meer. Bart (van Herman) gaf ook morele 
steun. 
De dames Isa, Sija en Yfke vermaakten zich ook prima. Voor de sups was er 
iets te veel wind dus werd er wat gewandeld en vooral aangemoedigd.  
De sfeer was goed en bleef goed.  

Ook leuk dat de surf vereniging van Aalsmeer in de avond nog een mail 
stuurde dat ze onze mail nu pas hadden gelezen, ach we maakten toch wel 
gebruik van de wc of ze er nou van af wisten of niet.  

Er waren nog vele anderen om te surfen en zelfs Michel kon het niet laten om 
even een rakje te varen, alles beter dan te moeten klussen toch. Weer anderen 
waren meer van het aanmoedigen. 

 
Terug bij de club alles weer opgeborgen en begonnen aan de voorbereidingen 
voor de BBQ, deze was ook door de organisatoren Ton en Isa goed voorbereid 
met ondersteuning van Sonja. Eten in overvloed en de sfeer super. We hadden 
dan ook wel enorm veel mazzel met het weer moet ik zeggen.  

De dag erna is er nog een kleine groep naar Oostvoorne gegaan, hierover kan ik 

niks vertellen daar ik er niet bij was maar naar ik begreep was Auke was nog 

steeds in veronderstelling dat hij in Makkum zat maar we laten hem maar in die 

waan. Ooit wordt hij wel weer een keertje wakker.  
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 Jeugd in actie 
 

 

 

 

Leon Pastoor 

(bijna 1 jaar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenna Stijnman 

(8 jaar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ian van Oosterom 

(13 jaar) 

Doet voor school zijn  

maatschappelijke stage bij 

onze vereniging 
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Eerste Clubwedstrijd 

Sjoerd de Vries 
 

Op zondag 27 september stond de eerste 
clubwedstrijd op het programma. Een beetje laat 
dit jaar maar de reden hiervan kennen we jammer 
genoeg.  

Voor het eerst moest je je deelname van te voren aanmelden, 
zodat je op de dag van de regatta niet verrast zou worden over 
wie jouw tegenstanders zouden zijn.  

Deze dag had alle ingrediënten die een clubwedstrijd nodig heeft 
zoals: verse koffie, een fotograaf, publiek, een 
wedstrijdcommissie, een behoorlijk deelnemersveld en er stond 
ondanks de slechte windverwachtingen toch nog een heerlijk 
windje en hoefden we onze pompen niet van thuis mee te nemen.  

Voor de Rookies onder ons was het een perfect windje om zo hun 
allereerste clubwedstrijd te varen. 

Het grasveld lag rond 10:00 uur bezaaid met zeilen; waardoor ik, 
voor het optuigen van mijn zeil, moest uitwijken naar een ver 
plekje. Ook Ida dacht er hier zo over en het scheelde niet veel of 
ik had haar als tegenstandster al uitgeschakeld voordat de 
wedstrijd begon. Nogmaals mijn excuus Ida, dat ik mijn tuigage 
niet onder controle had.  

Helemaal top dat er een enorme aanwas is in de Rookie klasse. 
Door de dagcursussen zijn er veel nieuwe leden bijgekomen en de 
trainingen op de woensdagavonden (ook de starttrainingen) 
hebben voor deze opkomst bijgedragen. Uiteindelijk waren er 22 
deelnemers in 3 verschillende klassen op het water aan het 
strijden voor de felbegeerde WSV bokaal. 

Het niveau in de A-klasse was schrikbarend hoog, steigers 
werden tijdens de regatta voor boeien aangezien en deze werden 
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Door een ander werd er zelfs een boot aangevaren.  

 

De organisatie had gekozen voor een korte startlijn, wat er voor 
zorgde dat het bij de start van elke manche een drukte van 
jewelste was.  

Zo ook tijdens de start van 
de tweede manche kwam de 
tweemaster in aanvaring met 
Jeroen die absoluut niet blij 
was en zo een achterstand 
opliep. Het was zijn eigen 
schuld dat hij in de 
problemen kwam, want ten 
eerste kun je de 
tandemsurfplank niet over 
het hoofd zien en ten tweede 

heeft een tandemsurfer altijd voorrang zoals ook beschreven staat 
in de regelementen. Overigens was Jeroen niet de enige die last 
had van deze tandemsurfers, maar gelukkig hebben de 
bestuurders ervan hun krediet weer ruimschoots opgebouwd door 
met zijn tweetjes snel na de 3 de manche de keuken in te gaan en 
de hongerige deelnemers te voorzien van heerlijke broodjes 

kroket 
en wat 
cola.  

Na de 
pauze 
gingen 
we weer 
het water 
op voor 
de 4de 
manche  

Die 

kenmerkte  zich met een valse start van Frank en van mij. De 
persoon in het midden ging vrijuit. Helaas beschikt de wedstrijd 
niet over een zogenoemde “Hawk Eye” dus moesten Frank en ik 
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Opmerkelijk was dat na het uitoefenen van onze straf wij koers zetten naar de 
eerste boei, wij het veld anders overstaken en daar als een van de eersten 
aankwamen.  
Eigenlijk had ik bij elke start problemen die of te vroeg of te laat was en zal ik 
bij de Algemene Leden Vergadering maar vragen of er budget is voor een 
grote stopwatch op de wedstrijdboot, want niet iedereen kan een waterdicht 
horloge van de Kijkshop betalen en tenslotte mag de club ook wel met hun tijd 
meegaan en de ouderwetse vlaggen maar eens doen vervangen door de 
digitalisering. In mijn optiek zou dat voor de starts allemaal veel leuker zijn. 
 

Ondertussen waren 
er wat kijkers op de 
club aangekomen. 
De meesten 
kwamen om in het 
clubhuis de 
formule 1 te kijken, 
maar Frenk stond 
ons langs de kant 
flink aan te 
moedigen.  
 

Het zal wel de laatste keer zijn geweest, 
want zoals jullie misschien gehoord 
hebben, mag er voorlopig geen publiek 
meer bij sportwedstrijden aanwezig zijn. 
Ik zal het dus bij de 2de clubwedstrijd 
zonder de 2de man moeten doen. Jammer 
Frenk, we zullen je missen. Hopelijk 
kunnen ze bij de volgende clubwedstrijd 
de webcam meer op het water richten, 
zodat iedereen de grote finale vanuit huis 
kan volgen. 
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Nagenoeg iedereen heeft alle manches uitgevaren, een super prestatie 
van iedereen.  
De uitslag was zeer opmerkelijk. 
Er waren maar liefst vijf 50+ers in 
de top 10 (2 in de top 3 zelfs) en 
Marcel moet volgende keer maar 
in de A meedoen. Met zijn talent 
zal die zeker hoge ogen gooien in 
de A-klasse. En voor Els lijkt het 
mij ook beter dat zij een klasse 
opschuift om zo wrijving thuis te 
voorkomen.  
 
Al met al was het een zeer geslaagde dag en deze werd gecompleteerd 
dankzij de catering van Erik, want die Duitse pilsjes gingen er perfect in 
na zo’n inspannende dag surfen. 
 
Gelukkig hebben we 2 weken de tijd om lichamelijk van deze dag te 
herstellen en zien we graag iedereen weer terug op de 2de clubwedstrijd 
op 11 oktober. 
 
 
 
 Wedstrijdklasse 

 

 1. Jeroen Giesen 

 2. Ben Boon 

 3. Frank Vermeer 

 4. T. Joost + Marco 

 5. Ardy Zwanenburg 

 6. Auke Laarmans 

 7. Sonja Duijvesteijn 

 8. Sjoerd de Vries 

 9. Ida Milatz 

10. Ton Veldhuyzen 

11. Bart Stegink 

Recreatie klasse 

 

1. Marcel Groen 

2. Evelien Roubroeks 

3. Ilona Zijlema 

4. Maartje Zant 

5. Isa Velhuyzen 

6. Ian van Oosterom 

Rookies 

 

1. Els Jongenburger 

2. Bas Jongenburger 

3.Bart van Tessel 

4. Nathalie Hahn 

5. Wessel van Tessel 

204 foto’s te vinden op de website www.zegerplas.nl 

Uitslagen clubwedstrijd (1) 
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Wingsurfen 

 

.Werd er in het vorige clubblad nog een stukje 
geschreven over het wingsurfen en werd er 
gehoopt er snel eentje te zien op de 
Zegerplas….. Nou de eerste is gespot en 
gebruikt op de Zegerplas!!  

 

Bart van Leeuwen heeft een complete set gekocht en zijn eerste 

wing is geleverd, een 7.0  van het merk Gong.  

De set bestaat uit een speciale wing, foil en board. De foil en wing 

zijn binnen en het board is als dit schrijf  onderweg.  

Natuurlijk wilde ik het ook proberen en op een mooie woensdag 

middag heb ik de eerste meters gemaakt. We gebruikten als board 

onze Gong sup zonder foil nog. Ook heb ik een les board van de 

club gebruikt. Het waaide behoorlijk en eigenlijk was de 7.0 wing 

te groot om het goed te leren. Ik heb daarom ook veel 

gezwommen en ben verschillende keren terug gelopen vanaf de T 

steiger. 

Voor het windje ging me goed af.  

Later in het begin van de avond ging de wind iets liggen en kon ik 

wat meer meters maken en bleef ik er langer op staan. Bart kon al 

redelijk halve wind varen en kwam zelf terug en ik ben twee keer 

met de club boot opgehaald.  

Sorry Michel en Corstiaan dat beloofde biertje komt als de 

kantine weer open is.  

Als de andere 5.0 wing er is ga ik het zeker nog eens doen en zal 

het dan ook gaan proberen met het foilboard.  

Krijgt vervolg dus en hoop op nog wat mooie dagen in Oktober.  

Mooi om te zien dat ook de laatste trends op surf gebied 

plaatshebben op onze thuisplas de Zegerplas. Er worden steeds 

meer mooie trucs uitgehaald door de club foilers en laten we 

hopen dat ik er ook eentje van ga worden. 

Hang loose,    
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 Wist u dat: 
 
Ida nu echt geslaagd is; 

ook Herman geslaagd is; 

ook Joost geslaagd is; 

hij nu formeel als stuurman met onze rubberboot mag varen; 

Ida nu echt een Chihuaha heeft, genaamd Binkie; 

Auke iets heeft met MAKKUM; 

Bart van L. een Wingsurfer heeft aangeschaft; 

zelfs Herman hiermee op het water is geweest; 

Ton op Engelse les gaat; 

Ed een beetje van koers is afgeweken; 

er een surfmiddag in Aalsmeer aan de Westeinderplas is afgesproken en hij in 

Almere is gestrand; 

hij ook niet aan de start van de eerste clubwedstrijd is verschenen; 

wij benieuwd zijn waar hij wel is gestart; 

er al druk hierover wordt gespeculeerd van Zeeland tot aan IJsselmeer; 

de uitslag van de clubkampioenschappen 2019 bijna bekend is; 

Martin E. gek is op elektrisch rodeorijden; 

hij ook al gek is op puzzels en raadsels; 

Kevin al op bijna 600 verschillen staat; 

Erik daar goed aan meewerkt; 

wij hem heel graag heen en weer zien rijden; 

die Klosters mit Bügel zijn de lekkerste; 

de club helaas weer dicht is; 

hopelijk dit de laatste keer zal zijn; 

Jos succesvol aan zijn oog is geopereerd; 

hij weer bitterballen mag bakken van de dokter; 

Bart van T. trek had in een lekker visje; 

de Vin hiervan niet zo lekker was; 

Joost zijn surfpak vergat mee te nemen naar de clubwedstrijd; 

hij gelukkig het nummer van Mirelle niet was vergeten; 

zij hem dus weer uit de brand hielp; 

bij afwezigheid van DJ Frenkie  de playlist van Martin werelds is; 

Dieter enorm veel foto’s heeft gemaakt tijdens de clubwedstrijd; 

de functie sportfotograaf bij deze is ingevuld; 

Isa het zo naar haar zin had in de wedstrijdboot, dat zij nu haar vaarbewijs wil 

halen; 

Roland de Jong van WSV Reeuwijk tezamen met de Nederlandse 

Kitesurfvereniging het kitesurfen op de Reeuwijkse plassen mogelijk wil 

maken; 

wij benieuwd zijn naar de ontwikkelingen hiervan en wie weet zal er begin 
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De series Open Nederlandse Kampioenschappen 
Dieter van der Schilden 

NK Foil en Raceboard  

Op 30 augustus was dit coronajaar de eerste wedstrijd in de serie in Medemblik 

gepland. De weersvoorspelling was een zeer gunstig raceweer. Toen ik van 

huis weg reed ( ik sta op de  wedstrijdbepalingen als voorzitter van de jury) 

vroeg ik mij zelfs af  of er wel voldoende wind zou staan.  

Er hadden 36 foilers en 18 raceborders ingeschreven. 

Al voor de eerste start veranderde het weer van het ene op het andere moment 

dramatisch (26-28 knopen met nog hardere vlagen en een enorme golfslag) en 

moest de wedstrijd na de start toch worden afgebroken. 

De volgende wedstrijd op 13 september in Aalsmeer telde 42 foilers, 8 

raceboarders (waaronder één jeugd BIC Techno dame), en 22 Windsurfers LT. 

Clubgenoot Peter Dannenburg (woont in Nieuwegein)  won in de 

Raceboardklasse 2 races en boekte nog een 2de en 3de plaats en nam daarmee 

de leiding in het Raceboard klassement, gevolgd door Amsterdammer Fred 

Hastman. Beiden zijn winnaars van de marathon  de 2 Uur van Alphen! 

 

NK Slalom 

Op 19 en 20 september werden op het Amstelmeer (in de kop van Noord-

Holland) de eerste slalom wedstrijden gevaren. 

18 heren voeren 3 eliminaties met als winnaar de internationaal dit jaar zeer 

succesvolle Jordi Vonk. 5 dames voeren  6 eliminaties (directe finales). 

13 jeugd surfers voeren eveneens 3 eliminaties. 

Eliminatie: Circa 8 deelnemers (of minder) starten een race, de 4 besten van 

elke race gaan door tot een finale van circa 8 (of minder) finalisten. 

Onze clubgenoot Mac Koeleman (18 jaar) behaalde in de 3 eliminaties een 

6de, 5de en 6de plaats en eindigde op een verdienstelijke 6de plaats jeugd. 
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BARROOSTER 
Periode 14 oktober -  

(Onder voorbehoud) 

 

Bij verhindering graag onderling ruilen! 

Openingstijden: woensdag  19.30  -  23.00 uur 

   zondag 14.00  -  18.00 uur 

Aanmelden bij:  Sjoerd de Vries 

Zon 4 okt Ardy Zwanenburg   

Woe 7 okt Martin Elling   

Zon 11 okt Herman van Leeuwen Clubwedstrijd 

Woe 14 okt Kevin de Ruiter   

Zon 18 okt Joost Pastoor   

Woe 21 okt Jacco   

Zon 25 okt Bart Stegink   

Woe 28 okt Erik Prins   

Zon 1 nov Vrijwilliger(s) gezocht   

Woe 4 nov Jacco   

Zon 8 nov Vrijwilliger(s) gezocht   

Woe 11 nov Ton   

Zon 15 nov Vrijwilliger(s) gezocht   

Woe 18 nov Maurice Brancart   

Zon 22 nov Marco van der Laan   

Woe 25 nov Sjoerd de Vries   

Zon 29 nov Ardy Zwanenburg   

Woe 2 dec Martin Elling   

Zon 6 dec Herman van Leeuwen   

Woe 9 dec Kevin de Ruiter   

Zon 13 dec Joost Pastoor   

Woe 16 dec Jacco   

Zon 20 dec Bart Stegink   

Woe 23 dec Erik Prins   

Zon 27 dec Vrijwilliger(s) gezocht   
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Vele handen maken licht werk! 

 

Zoals reeds eerder vermeld, is de clubhard op zoek naar vrijwilligers om mee te 

draaien bij de bardienst en in het schoonmaakrooster e.d. 

 

Iedereen vindt het eigenlijk vanzelfsprekend om als lid van de WSV Zegerplas 

gebruik te kunnen maken van de faciliteiten die onze club te bieden heeft. Een 

drankje aan de bar, een warme douche nadat je op het water bent geweest. 

 

Echter: de bar draait niet van zelf en het clubgebouw wordt ook niet van zelf 

schoon. Maak wat tijd vrij en zet je in voor je vereniging. 

Aanmelden kan bij het bestuur of Ida (schoonmaakrooster) 

 
SCHOONMAAKROOSTER 

Schoonmaken op maandagavond 19.30 of  in overleg. 
Vervanging of datum wijziging graag onderling regelen. 

Data onder voorbehoud! 

Ida 

Annet 

Silvia 

Marjan 

 

 27 okt (dinsdag) 

22 dec (dinsdag) 

Robert 

Anja 

Esther D 

Peter 

 

 09 nov 

04 jan 2021 

Roland 

Maja 

Joost K 

Loes 

 23 nov 

18 jan (2021) 

Esther dL 

 Marcel vW 

Chris 

Rob/Ingeborg 

 

 12 okt 

07 dec 

01 feb 2021 
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Aanmeldingsformulier Windsurfvereniging Zegerplas 

 

* Invullen met blokletters 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 

* Het formulier inleveren bij: Dieter van der Schilden 

    E-mail:  info@wsvzegerplas.nl 

    Brievenbus bestuur in het clubgebouw    

 

Ondergetekende, 

 

Naam …………………………………..Voornaam……………….………man/vrouw 

 

Adres……………………………………………………………………………………. 

 

Postcode………………….Woonplaats…………………………………………. 

 

Geboortedatum………………………...Telefoonnr…………………………………… 

 

E-mailadres……………………………………………………………………………… 

 

Wenst lid / donateur te worden van de WSV Zegerplas. 

Heeft u bezwaar tegen opnemen van uw verjaardag in ons clubblad  nee / ja 

Bent u bezit van kennis/kunde waarmee u onze vereniging kunt helpen? ja / nee 

Bent u bereid mee te helpen bij werkzaamheden t.b.v. onze vereniging? Ja / nee 

 

Betaling dient te geschieden na ontvangt van een factuur . 

Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de secretar is vóór 1 december. 

Bij te late en/of verkeerde opzegging verplicht u zich door ondertekening van dit 

aanmeldingsformulier tot verlenging van het lidmaatschap/donateurschap tot het eind 

van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid 

niet kan worden gevergd het lidmaatschap/donateurschap te laten voortduren. 

Stalling van surfmater iaal geschiedt voor  eigen r isico. De plankenberging is niet 

verzekerd! 

Bovendien verklaart u uitdrukkelijk afstand te doen van surfmateriaal, dat niet wordt 

afgehaald na beëindiging van de huur van de plankenstalling. 

 

Alphen aan den Rijn, dd……………………. 

 

 

…………………………………………….. 

(handtekening) 

 

 

 

…………………………………………... 

(handtekening ouder of voogd, bij personen jonger dan 18 jaar is mede ondertekening door ouder 

of voogd verplicht) 

Privacy verklaring 
Met uw ondertekening gaat u akkoord 

met onze Privacy Policy en de 

voorwaarden die wij hiervoor hebben 

opgenomen in: 

 

Het Privacy Beleid WSV Zegerplas 

Gepubliceerd op onze website 

www.zegerplas.nl 

onder “clubinformatie” 
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