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NIEUWSBRIEF ‘KRUISRAK’
De Nieuwsbrief zal, per email, worden verstuurd aan leden die zich
hiervoor hebben aangemeld.
Om aan te melden, ga naar www.marinewatersport.nl en registreer!
Mocht u, nadat de nieuwsbrief is verstuurd, er geen belangstelling meer voor
hebben, dan kunt u zich afmelden en worden uw gegevens voor deze brief
verwijderd!
OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Opzeggen van het lidmaatschap door een lid kan slechts plaatsvinden tegen
het eind van het kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van
4 weken (kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december).
De opzegging dient schriftelijk te geschieden aan het Secretariaat Marine
Watersport Vereniging, Postbus 30, 1780AA DEN HELDER of per email
aan: bestuur@marinewatersport.nl
Zie tevens artikel 8 van het Statuut van de Vereniging.

VAN DE VOORZITTER
Van de voorzitter.
Dit is mijn laatste “van de voorzitter” voor de komende Algemene Leden
Vergadering, maar daarover straks meer. Er is de laatste tijd veel gebeurd.
Bij de ALV van oktober hebben we een krappe voldoende gehaald bij de
kascontrolecommissie en kregen we de aanbeveling om een financieel
adviseur aan te stellen. Wat is er gebeurd? Vorig jaar is de 2e
Penningmeester noodgedwongen moeten stoppen en hebben we besloten als
bestuur om tot de voorjaarsvergadering zonder 2e penningmeester verder te
gaan. Daarna is ook de financieel adviseur, Sjef van Opstal, hard aan het
werk gegaan. Sjef is met een aantal zware adviezen gekomen. Ten eerste was
zijn advies om over te stappen van boekhoudprogramma. De 1ste
Penningmeester was al bezig met een ander programma, maar dat voldeed
niet. Tweede advies was om de contributie-inning uit handen te geven.
Daarbij kwam, dat we administratief op achterstand waren gekomen onder
andere door voorgaande perikelen. De 1ste Penningmeester is en was niet
administratief onderlegd en deed zijn best, maar kon beide transities en de
achterstand niet alle drie oplossen. We hebben daarom een gesprek gehad
om te kijken hoe we dit op konden lossen. Conclusie was, dat we de beiden
oude Penningmeesters, Sjaak den Boer en Gerard van Duijn hebben
gevraagd om als interim penningmeesters aan te treden en de financiële
administratie in orde te brengen. Beiden hebben ruimschoots ervaring en
inzicht in de MWV boekhouding. Zij hebben gelukkig beiden volmondig ja
gezegd. Voor wat betreft de beide voorlaatste Penningmeesters, kan ik alleen
maar mijn dank uitspreken. Op het moment dat de vereniging hen nodig had,
stonden zij op en hebben ze getracht om de financiële boekhouding in goede
banen te leiden. We hebben alleen teveel van hen gevraagd en dat wreekte
zich uiteindelijk. Pallieter en Gerrit hartelijk dank, dat jullie er waren toen
we jullie nodig hadden. En voor de toekomstige Penningmeesters: tegen de
tijd dat u aantreedt is de boekhouding vereenvoudigd en de werkdruk is een
stuk minder geworden.
Ik heb het in voorgaande alinea al aangehaald, de vereniging beschikt over
een nieuw boekhoudprogramma en we hebben het innen van contributie en
gelden uit handen gegeven. Vooral dat laatste geeft een hoop rust en
zekerheid. Het bedrijf dat de contributie voor ons gaat innen, is ClubCollect,
voldoet aan de Europese regelgeving van financiële instellingen en voor wat
betreft de AVG. Tijdens de komende Algemene Leden Vergadering zal het
bestuur u verder inlichten en kunt u vragen stellen.

Dit is de tweede keer, dat ik een laatste voorwoord schrijf. De vorige keer
was in 2010 en nu dan in 2019. Het is met weemoed, dat ik dit schrijf. Zes
jaar geleden ben ik wederom begonnen. Ik overwinterde toen op mijn boot
bij het clubschip. Op een avond een biertje gedronken aan de bar met twee
andere hemelbestormers. Wij zagen toen een duidelijke taak voor ons, om de
vereniging de toekomst in te leiden. De problemen die we bij de horens
zouden vatten en de daarbij horende oplossingen duidelijk voor ons. We
gaven ons op als bestuurslid en we werden inderdaad gekozen. We hebben
niet alle drie de zes jaar volgemaakt. Begrijpelijk ook. Eén van beide
medebestuursleden zou 3 jaar zijn taak vervullen en heeft dat ook kunnen
doen. De ander liep tegen zoveel tijdbeperkende omstandigheden aan, dat hij
voortijdig de handdoek in de ring moest gooien. Zijn bestuurstaken vereisen
een regelmatige aanwezigheid en dat kon hij niet meer combineren. Ook ik
loop nu tegen dergelijke omstandigheden aan. Sinds 2013 in een nieuw huis
getrokken, een eigen jacht, in 2015 weer gaan werken voor meer uren dan in
eerste instantie de bedoeling was en sinds een jaar ook nog in Utrecht. Geen
optimale omstandigheden dus. Door mijn veelvuldige afwezigheid werden
mijn medebestuursleden af en toe belast met mijn taken en dat voelt niet
lekker. Niet voor mij in ieder geval. Vanaf deze plaats wil ik dan ook mijn
medebestuursleden hartelijk danken voor hun begrip en steun. Maar nu is het
tijd geworden om op te stappen. De vereniging weer over laten aan een
voltallig bestuur, die voldoende tijd kan steken in haar taken. Ik ben met heel
veel plezier voorzitter geweest van onze vereniging en zal ook in de
toekomst mij inzetten waar ik dat kan.
Graag tot ziens op het water of aan de bar en veel succes toegewenst aan het
nieuwe bestuur.
Hans Daams
NAMENS HET BESTUUR GRAAG UW AANDACHT
Wij zijn op zoek naar oude foto’s van de MWV.
Wie kan ons helpen aan oude foto’s van evenementen, verbouwingen, oud
leden etc.
Wij willen ze graag gebruiken voor het 70-jaar bestaan van onze vereniging.
Welke gevierd wordt op zaterdag 21 september 2019.
U kan de foto’s langsbrengen op de clubark Albatros, of
per post sturen aan MWV - Postbus 30 – 1780AA Den Helder of
inscannen en mailen aan bestuur@marinewatersport.nl

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VOORJAAR 2019
Datum
Tijd
Locatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

: Donderdag 28 maart 2019
: 20.00 uur
: Albatros
Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen bestuur
Vaststellen notulen van de op 25 oktober 2018 gehouden Algemene
Ledenvergadering
Ingekomen stukken
Beleid van het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar
Gecombineerd jaarverslag Secretaris/Commat over 2018
Jaarverslag van de Penningmeester over 2018
Verslag van de kascontrolecommissie
Decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid en bestuur
Verkiezing en (her) benoemen van de leden van het bestuur
Verkiezing kascontrolecommissie
Rondvraag
Vaststellen datum volgende vergadering
Sluiting

De eventuele documenten liggen 2 weken voor 28 maart op onze clubark
‘Albatros’ ter inzage aan de leden.
Leden kunnen de stukken ook digitaal ontvangen.
Daarvoor kan men een mail met verzoek daarom, sturen aan
bestuur@marinewatersport.nl
Afmelding via mail aan bestuur@marinewatersport.nl wordt door het bestuur
op prijs gesteld

TOELICHTING WERKWIJZE CLUBCOLLECT
Inning van de aan de vereniging verschuldigde betalingen
Mogelijk heeft u reeds ervaren dat de vereniging volop in beweging is. Er
wordt momenteel een aantal slagen gemaakt om de vereniging professioneler
te besturen.
Vandaar dat wij de onderstaande werkwijze willen toelichten.
Conform het Huishoudelijk reglement artikel 2, lid 1 dienen verschuldigde
betalingen aan de vereniging ten aanzien van contributie, liggeld en (indien
van toepassing) elektriciteit bij vooruitbetaling aan de penningmeester van
de vereniging voldaan.
Jaarnota’s van het verschuldigde bedrag voor het komende jaar zullen in het
algemeen door de penningmeester verzonden worden na de algemene
ledenvergadering van het lopende jaar, als bedoeld in artikel 12, lid 3, van de
statuten en dienen vóór 1 januari van het volgende jaar te zijn betaald.
Nieuwe (buitengewone) leden voldoen het verschuldigde bedrag voor
contributie (en indien van toepassing het liggeld) uiterlijk 14 dagen na de
datum van de toegezonden rekening.
Hoe werkt de inning van de aan de vereniging verschuldigde bedragen
via ClubCollect?
Uw betaalverzoek wordt in 1e instantie per e-mail verstuurd en in 2e instantie
per SMS:
- De e-mail zal worden verzonden naar het e-mailadres dat u heeft
opgegeven bij de ledenadministratie.
- De SMS zal worden verzonden naar het mobiele nummer dat u heeft
opgegeven bij de ledenadministratie.
Indien binnen uw gezin meerdere personen lid zijn van de MWV dient u per
persoon (lid) aan te geven:
- Welk e-mailadres dient te worden gebruikt voor het aanbieden van
de factuur (1e instantie).
- Welk mobiele telefoonnummer dient te worden gebruikt voor het
aanbieden van de factuur (2e instantie).

In uw betaalverzoek staat een link naar uw persoonlijke betaalpagina.
De facturen van ClubCollect zullen, tenzij u anders heeft aangegeven,
worden gekoppeld aan de bij de ledenadministratie bekende gegevens.
U kunt via uw persoonlijke betaalpagina kiezen voor de volgende
betaalmethodes, waarbij u kunt kiezen of u het aan de vereniging
verschuldigde bedrag in één keer wenst te betalen dan wel in termijnen:
- Automatische incasso
o Betaling in één keer dan wel in termijnen.
o Per gekozen termijn zal aan u € 0.70 in rekening worden
gebracht.
o Voorafgaand aan iedere afschrijving ontvangt u een
aankondiging.
o Bij een stornering zal aan u aan u € 1.00 in rekening worden
gebracht.
- iDEAL
o Betaling in één keer, betaling in termijnen is niet mogelijk.
- U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw betaling.
Indien u na verloop van bepaalde tijd uw e-mail nog niet heeft geopend zult
u nogmaals het betaalverzoek per SMS ontvangen:
- Termijn jaarrekeningen: 14 dagen na factuurdatum.
- Termijn eenmalige rekeningen: 7 dagen na factuurdatum.
Na het verloop van de eerste betaaltermijn zult u per brief een aanmaning
ontvangen.
Hierbij zullen de kosten van de brief (€ 1.45) conform het Huishoudelijk
regelement artikel 2, lid 3 aan u in rekening worden gebracht:
- Termijn jaarrekeningen: 1 januari van het lopende verenigingsjaar.
- Termijnbetalingen via incasso: 14 dagen na factuurdatum.
- Termijn eenmalige rekeningen: 14 dagen na factuurdatum.
Na het verloop van de tweede betaaltermijn (één maand na datum van de
aanmaning) zal conform het Huishoudelijk regelement artikel 2, lid 4 wordt
door het bestuur de vordering uit handen gegeven aan een deurwaarder en
zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van het in gebreke zijnde (buitengewoon) lid, in welk geval tevens het bepaalde bij artikel 8 lid 1
sub c van de statuten (schorsing en beëindiging van het lidmaatschap) van
toepassing is.

ZEILINSTRUCTEURS GEZOCHT
Op het moment van schrijven is de A-cursus weer in volle gang. Dit jaar
hebben 21 leden en donateurs de weg naar de Albatros gevonden om te gaan
varen in de Centaur. Elke maandagavond volgen zij de lessen om straks bij
aanvang van het zeilseizoen lekker het water op te kunnen en hopelijk in juni
zelfstandig te kunnen varen. Tijdens de lessen worden onderwerpen als
zeilstanden, gijpen en overstag gaan, zeiltermen, meteo, BPR en boeien
behandeld.
Om de cursisten het komende seizoen te kunnen laten genieten van het
plezier van Centaur varen, en om dit veilig te doen, hebben we dringend de
hulp van een aantal praktijkinstructeurs nodig. Ik doe een beroep op uw
verenigingshart en vraag om u op te geven als instructeur. Als u in het bezit
bent van een A-brevet van de vereniging, zelfstandig hebt gevaren met de
Centaur en het leuk vindt om anderen het zeilen bij te brengen, bent u
geschikt als praktijkinstructeur voor de vereniging. U krijgt dat 2 cursisten
toegewezen waarmee u afspraken maakt over wanneer u gaat zeilen. Dit kan
op elk moment in de week. Er zijn geen vaste dagen. Zo kunt u in de
avonduren gaan zeilen, in het weekend of als dat voor u allen mogelijk is,
overdag door-de-weeks. De Haukes is immers altijd open in het seizoen. Er
is een leidraad over wat u de cursisten bij dient te brengen. Dit is niet heel
moeilijk en van u wordt niet verwacht dat u zeilers aflevert die in alle
omstandigheden, onder alle mogelijke weerstypen de boot onder controle
hebben. Het is de bedoeling dat uw cursisten veilig, zelfverzekerd en met
plezier een centaur gaan varen. De ervaring en verdere behendigheid gaan ze
opdoen tijdens hun eigen vaartochtjes nadat zij het brevet van de vereniging
hebben ontvangen.
Eind maart doen de cursisten examen. Degenen die hiervoor slagen mogen
door met de praktijk. Op zaterdag 6 april ten 09:00 uur zullen we instructeurs
en cursisten aan elkaar voorstellen. Dit doen we in de Atjeh-loods. Daarna
gaan we gezamenlijk de masten plaatsen op de centaurs die dan inmiddels te
water liggen. Dit is een gezamenlijke effort van cursisten en hun instructeur.
Op zondag 7 april zullen we dan de boten over gaan varen richting de
Haukes. Hier kunt u uw eerste les zeilen met een Centaur geven. We
vertrekken dan om een uur of 10 en afhankelijk van weer en wind
verwachten we daar tussen 13:00 en 14:00 uur aan te komen. Daarna maakt

u met uw cursisten afspraken over wanneer te gaan zeilen. Het streven is om
iedereen af gezeild te hebben in juni.
Mocht u nog vragen hebben over het les geven, of zich op willen geven als
instructeur, kunt u contact met mij opnemen via de mail.
Ik hoop snel een hoop aanmeldingen te krijgen. Bedenk dat u ook het zeilen
heeft geleerd van iemand die zich destijds heeft ingezet om u het zeilen bij te
brengen.
Met enthousiaste zeilgroet
Eddy van Kesteren
Email: ee.van.kesteren@quicknet.nl

VAN DE BAR-COMMISSIE
Hier even wat informatie over de bar op de Albatros.
In het winterseizoen hebben we de openingstijden iets verruimd.
We zijn op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur geopend.
Als proef hebben we dit jaar de zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur toegevoegd.
Ik moet bekennen dat het nog niet erg druk is op de zaterdag maar als het
weer wat beter wordt hoop ik ook op de zaterdag gezellige mensen te
ontvangen.
Sinds vorig jaar kijken wij ook de Grand Prix op de haven. Iedereen aan de
ronde tafel met een hapje en een drankje. Meestal wordt er een pot gemaakt.
Dit jaar gaan we daar zeker mee door. De Grand Prix moet wel op
schappelijke tijden beginnen anders wordt het thuis kijken.
Ook is het mogelijk uw feestje te vieren op de Albatros, van verjaardag tot
afscheidsfeest of bruiloft tot personeelsfeest enz.. Kom vrijblijvend even
langs of bel mij even om te horen wat de mogelijkheden zijn.
Op 27 april vindt de openingsreceptie plaats in de Albatros. U bent van harte
welkom. Vanaf dat tijdstip gaat het zomerrooster weer van start en zijn wij
weer de hele week ‘s middags en ’s avonds geopend. Wij ontmoeten u daar
graag!
Ingrid Knikman
0651851228

WATERSPORT NIEUWS
De door velen van ons gebruikte ANWB waterkaarten ondergaan dit
jaar een grote verandering.
ANWB Vaarkaarten 2019
De ANWB Vaarkaarten voor de watersport in Nederland zijn met ingang
van het nieuwe seizoen 2019 geheel vernieuwd.
De nieuwe serie vaarkaarten van de ANWB bestaat uit 24 kaarten die het
gehele vaargebied van Nederland bedekken.
De kaarten zijn nu genummerd van 1 t/m 21 en er is een waterkaart
Nederland, een waterkaart Amsterdam en een atlas met de Staande masten
route.
De kaarten zijn voorzien van een geheel vernieuwde en verbeterde
achtergrond. Ze bevatten behalve jachthavens, bruggen, sluizen, betonning
en dieptes, ook gedetailleerde uitsneden van bepaalde gebieden en
havenplaatsen.
Ook de ANWB Water almanakken deel 1 en deel 2 zijn weer vernieuwd.
Deel 1 is vorig jaar vernieuwd en is geldig voor 2018/2019 (in 2020 komt er
dus weer een nieuwe editie.
De vernieuwde kaarten en almanakken zijn medio februari (Boot-Holland) te
koop in de winkels en webwinkels

BIJDRAGE JEUGDCOMMISSIE

Jeugdcursus en Paxweekend 2019
In vanaf zaterdag 9 maart begint de jeugdzeilcursus van het nieuwe seizoen
weer met de vier theorielessen op het clubschip Albatros. In de ochtenduren
wordt de jongste groep de eerste zeilbeginselen bijgebracht door twee jonge,
enthousiaste jeugdinstructeurs. In de middag krijgt de oudere jeugdgroep de
fijnere kneepjes van het zeilen voorgeschoteld.
Voordat de jeugd ‘echt’ gaat zeilen krijgen ze eerst in het Marine zwembad
een training in omslaan. Deze zwembad-les is altijd dolle pret en vindt plaats
op woensdagmiddag 10 april.
In het tweede weekend in april starten de praktijklessen vanuit onze
verenigingshaven op De Haukes aan het Amstelmeer. Tot en met de maand
juni zijn er elk weekend jeugdlessen.
Er is nog plek: De lesgroepen zijn op dit moment nog niet helemaal vol, dus
kinderen (leden of niet-leden, maakt niet uit) kunnen zich nog aanmelden via
de website, maar moeten dan wel snel zijn !
Voor meer informatie: Leo Kapiteijn (06-53929134) of Jos Laagland (0645212222)
De jeugdcursus wordt afgesloten met het traditionele Pax-weekend, dat
gepland staat voor het weekend 28 t/m 30 juni. Aan het eind van dit
jaarlijkse zeilkamp krijgen alle jeugdcursisten hun zeilpasje en kunnen
daarna, zo vaak als ze willen, zelf een jeugdboot van de vereniging
afschrijven.

Jeugdvloot
Onze zeiljeugd prijst zich gelukkig met een geweldige jeugdvloot. Maar
liefst 8 Optimisten, 3 RS-Feva’s en 4 Splashes zijn het hele seizoen op De
Haukes beschikbaar voor de jeugdlessen, de jeugdzeildagen en het
individueel gebruik door jeugdleden met een jeugdzeilpasje van de
vereniging.
In deze winter hebben alle jeugdboten onderhoud gekregen door onze
vrijwilligers in de Atjehloods, zodat ze straks weer spic-en-span naar De
Haukes kunnen. Aan het begin van dit nieuwe zeilseizoen worden alle
Optimisten voorzien van gloednieuwe zeilen. Op de foto hieronder worden
de nieuwe opti-zeilen voorzien van zeilnummers.

VAN HET “HAUKES-TEAM”
Vanochtend was ik op De Haukes omdat er een klep vervangen moest
worden voor de warmwater -toevoer naar de douches. Voor zulke klussen
kunnen we altijd een beroep doen op Theo Ooievaar. De hele haven was wit
van de sneeuw. Dan kan je je niet voorstellen we over 2 maanden weer
gezellig op het terras zitten, de zomeravondcompetitie weer start, de jeugd
ook weer begint met de zeillessen en er weer diverse evenementen gaan
plaatsvinden.
Maar voordat we weer open kunnen moet er weer een heleboel gebeuren.
Van een leeg, koud gebouw naar weer een warm en gezellig clubnest, met
complete bedrijfsvoering voor een half jaar. Alles moet opnieuw bevoorraad
worden, niet alleen op gebied van eten en drinken maar ook
schoonmaakmiddelen, toiletpapier, handdoeken etc. Gebouw, terrein en
omgeving moet weer onderhoud hebben en de haven moet gereed gemaakt
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worden om de vloot weer te kunnen ontvangen. Hiervoor hebben wij op
zaterdag 30 maart weer een Klusdag gepland, waarvoor je hieronder nog een
oproep vindt.
Dan wordt er ook een planning gemaakt van de beheerders die een week,
weekend of midweek beheerder willen zijn op de haven. Komend seizoen
hebben zich weer een aantal nieuwe mensen opgegeven, waar we heel blij
mee zijn. Maar er zitten helaas nog steeds een aantal gaten in onze planning,
ook daarvoor vind je hieronder een oproep.
Op 7 april wordt de hele centaurvloot weer overgevaren. Dan worden de
deelnemers die hieraan meewerken weer ontvangen met verse soep en
broodjes. Vanaf die datum ben je weer van harte welkom op De Haukes om
te zeilen, bij te praten of gewoon lekker te genieten van alle activiteiten op
het water en het uitzicht.
Het Haukesteam hoopt op een goed zeilseizoen en dat er weer veelvuldig
gebruik wordt gemaakt van onze unieke locatie.
Gevraagd enthousiaste mensen voor beheer De Haukes
Zoals jullie hieronder kunnen zien zijn er nog een aantal gaten in ons rooster.
Om De Haukes het komend seizoen geopend te houden, zoeken we nog
mensen om deze openstaande periodes te vullen
- midweek 22-26 april,
- midweek 12-17 mei,
- week 2-10 juni (incl. Pinkster),
- midweek 10-14 juni,
- week 23-30 juni (o.a. Pax),
- midweek 1-5 juli,
- week 28 juli-4 aug,
- midweek 4-9 aug,
- midweek11-16 aug, en
- midweek 15-2 sep
Mocht je je je willen opgeven kan dat via: haukes@marinewatersport.nl.
voor inlichtingen kan je bellen naar Willem Bos tel 06-47683218.
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Uitnodiging Klusdag zaterdag 30 maart
Op 30 maart houden wij weer onze jaarlijkse Klusdag. Je wordt om 10 uur
ontvangen met koffie met wat lekkers, daarna gaan we lekker aan de slag om
alles weer gereed te krijgen voor het nieuwe seizoen. Tussen de middag
zorgen wij voor lekkere broodjes met vers gemaakte soep. Rond 4 uur gaan
we onder het genot van een drankje en hapje de dag even doornemen. Wil je
ons helpen om alles weer gereed te maken voor een nieuw seizoen ?
Je kunt je opgeven per mail: haukes@marinewatersport.nl. Heb je vragen of
ideeën, bel dan met Willem Bos tel. 06-47683218. Wij willen graag weten
hoeveel mensen er komen zodat we de lunch daarop af kunnen stemmen.
Hopelijk tot ziens op zaterdag 30 maart !
Uitnodiging Koningsborrel De Haukes
Voor iedereen die De Haukes een warm hart toedraagt en gebruik maakt van
onze locatie als ligplaatshouder, zeiler of vrijwilliger en samen met ons de
opening van het nieuwe seizoen willen vieren, is op Koningsdag zaterdag 27
april van 11.00 uur tot 13.00 uur welkom op De Haukes. Dan brengen wij
samen met onze voorzitter een toost uit op onze Koning en op het nieuwe
watersportseizoen.
Dagje uit, teambuilding met uw afdeling of familie uitje?
Denk eens aan aan Nautische dag op De Haukes. Heerlijk sloepzeilen met
BBQ, een sportdag? Informeer naar de mogelijkheden. Email
haukes@marinewatersport.nl of bel Willem Bos, tel. 06-47683218.
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LENTE PUZZEL 2019
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11

12

13

14

15

16

17

18

A. Op dit schip ging in de Indische Oceaan onder leiding van de stuurman
de bemanning muiten. De kapitein werd met enkele getrouwen in een
sloep buitenboord gezet. De muitende mannen hebben zich ontspannen
met plaatselijke schonen op een naburig prachtig tropisch bewoond
eiland.
B. Een bol gebouwde Genua die alleen met de halshoek op de boeg vastzit.
C. Vooral bij het achteruit varen met een motorboot, heb je te maken met
het....?
D. Bijvoorbeeld een gauwdief, kent vast niet de betekenis van deze spreek
makende spreuk.
E. 5 September 1944 deed een gerucht de ronde dat elk moment Nederland
bevrijd kon worden door de Amerikanen, Canadezen of Engelsen.
Niets was minder waar, Nederland moest nog ruim een half jaar
wachten.
F. Als je dit ziet in je achteruitkijkspiegel, dan uiterst rechts rijden en de
snelheid handhaven.
G. Net als bij andere verenigingen, kan ook MWV niet zonder ...?
H. Toen de MLD op Nieuw-Guinea watervliegtuigen had, de Catalina en
de Martin Mariner, konden zij niet alleen op zoutwater landen en starten
maar ook op zoet water. Waar konden zij dat doen op Nieuw-Guinea?
I. Toch wel een rare naam voor zo'n leuke broek. De oudere mannen
onder ons hebben vast in hun jeugd zo'n plusfour gedragen.
J. Iemand die door werkzaamheden of wacht niet op normale tijd kan
schaften.
K. Als je van dat eiland in elke richting weg zeilt, kom je altijd dichter bij
Nederland.
L. Een zeil dat gebruikt wordt op voordewindse- tot halvewindse koersen.
M. Deze erotische romance komt vooral bij jongeren veelvuldig voor.
N. Je schip missen als het naar zee vertrekt.
O. De echtgenote van Koning Willem II.
P. Een wat langere gevechtspauze.
Q. Symbool voor perfecte eenheid, voorspoed, vertrouwen, liefde en geluk.
R. Een wat romantische naam voor de alom bekende schobbejak.

Gelijke cijfers, gelijke letters. Alle woorden zonder spatie.
In de asterisk-kolom de oplossing. Succes!! Ruud van Leerdam.
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FORMULIER – VERZOEK TOT AFSCHRIJVING
NAAM

: _________________________________________

LIDMAATSCHAPNUMMER

: _________________________________________

ADRES

: _________________________________________

POSTCODE EN WOONPLAATS: __________________________________________
TELEFOONNUMMER

: __________________________________________

VERZOEKT AFSCHRIJVING VAN
KAJUITZEILJACHTEN

: ADMIRAAL / DEBBIE (marifoon verplicht)

MOTORKRUISER

: DIEZE / DONGE

OPEN BOOT

: CENTAUR / FEVA / OPTIMIST

PERIODE BIJ VOORKEUR
1E KEUZE
: ________________________________________
2E KEUZE

: ________________________________________

Ik ben in het bezit van (verplichte opgave)

Zeilbrevet A
Zeilbrevet B
Zeilbrevet K (TPNO)
M brevet
TKN aantekening
(PRO)
Marifooncertificaat

: ja / nee
: ja / nee
: ja / nee
: ja / nee
: ja / nee
: ja / nee

Ik ben bekend en ga akkoord met de aan de toewijzing verbonden bepalingen.

DATUM : ____________
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HANDTEKENING : _________________________
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