Verslag rescuecommissie 2016
Ook het watersportjaar 2016 is voor het rescueteam weer succesvol verlopen.
Met genoegen kunnen wij constateren dat ook het afgelopen jaar bij alle wedstrijden (zaterdag,
zondag en dinsdagavond) voldoende rescue aanwezig was.
Op het gebied van hulpverlening werden zowel te water geraakte schippers of bemanning geholpen,
als ook boten met averij van materiaal of gereedschap voorzien. Bij ernstige problemen of zwaar
weer werden soms boten naar de haven gesleept. De hulp door ons team wordt door de zeilers zeer
gewaardeerd en dat houdt ons gaande.
Het weer was over het algemeen niet ongunstig. Maar het is goed om nog eens te benadrukken,
dat rescuemensen áltijd alert moeten zijn, veel of weinig wind, zon, regen of mist; het gevaar
schuilt in een klein hoekje.
Een grote uitdaging voor 2016 vormde het aantal teamleden weer op peil te krijgen. Met een
charme-offensief o.a. via de website en de Commissie Volwassen&Zeilen is dat gelukt. In het najaar
werd tevens een rescuecursus gegeven die waarschijnlijk zal uitmonden in de toename van het
team met 2 leden.
De rubberboten hebben het afgelopen jaar goed gefunctioneerd. Evenwel merkt het rescueteam,
dat andere gebruikers van de rubberboten niet altijd even zorgvuldig met de boten, sleutels en
beveiliging. Maar voor 2017 zijn wij hoopvol dat de afspraken uit 2015 daarover met betrokkenen
gerealiseerd gaan worden!
Het rescueteam dat ook in 2017 in weer en wind voor u het water op bestaat uit: Michel van den
Bogaert, Rik Boon, Richard Bouma, Erik Dams, Marnix van Dijk, Mark van Dijk, Hans Eijsink, André
Gerrits, Gerard Glazenburg, Mark Godlieb, Jouke Janze, Wiendelt Kammer, Jaap Kroon, Eelko Lam,
Bartel van ’t Lindenhout, Max Marselis, Lukas Minke, Jan Niewold, Ineke Rijpstra, Maurice de van
der Schueren, Bert Jan Valk, Cees Weis en Vincent Woldring.
Tot slot dient vermeld te worden dan wij Roel Looijenga en Bert Alberga, die beiden zijn getroffen
door een ernstige ziekte wij missen hen en wensen hen van harte beterschap!

Cees Weis en Vincent Woldring
Rescuecommissie VWDTP Januari 2017

Verslag Archiefcommissie

De archiefcommissie bestaat uit: Bert Noot, Peter Nannenberg en Jack van Boon.
Het fysieke archief ligt veilig en warm opgeslagen bij UTS. De stukken zijn geordend en te
benaderen.
Het digitale archief heeft de aandacht van de commissie. In eerste instantie zal aan bestuurs- en
commissieleden gevraagd worden de VWDTP-stukken via een USB-stick te overhandigen aan de
archiefcommissie. Er is dan tenminste zekerheid dat er geen VWDTP-informatie verloren gaat.
Hoe het vervolgens moet met de ordening en bereikbaarheid van deze informatie zijn vragen die
we in 2017 proberen op te lossen.
En verrast worden we wanneer er fraaie stukken worden aangeboden. Zo is onlangs een
jubileumbord van 1936 in ons bezit gekomen en binnenkort worden de jaargangen 1956 tot 1968
van ons Clubblad aan het archief toegevoegd. Twee geschenken van oud-leden. Wij zijn hen daar
erkentelijk voor.

Peter Nannenberg,
Jack van Boon
Bert Noot

Jaarverslag PR
Afgelopen jaar is de vereniging positief in het nieuws geweest. Er waren mooie evenementen en
gebeurtenissen waarmee we het nieuws gehaald hebben waaronder het 105 jarig jubileum,
eredivisiezeilen. Ook stond er een mooi artikel over onze vereniging in het Haren magazine.
De open dag stond in het thema van Oranje en heeft de nodige aanloop gehad.
De Koningsmarkt in Ter Borch was wederom een succes, als gevolg hier van hebben zich nieuwe
leden aangemeld. Er zijn rolbanners gemaakt om ons nog professioneler te presenteren.
Binnen de vereniging wordt gebruik gemaakt van diverse vormen van social media.
De website is up to date. Via FB en twitter zijn we steeds zichtbaarder voor watersporters.
Het aantal likes van de Facebookpagina is dit jaar gestegen van 454 naar 545. De berichten
die gepost worden hebben een groot bereik en worden met regelmaat door zo'n 4500 mensen
gezien.
Er is voor het eerst tijdens het jubileumweekend geëxperimenteerd met de verkoop van
clubkleding. Dit krijgt in 2017 een vervolg.
Ook is er promotiemateriaal gemaakt voor jeugd.

Verslag Wedstrijdcommissie VWDTP 2016
Het ‘oude’ zeilseizoen is nog maar nauwelijks afgerond, als de voorbereidingen voor het
‘nieuwe’ wedstrijdzeilseizoen aanvangen.
Vanzelfsprekend eerst het wedstrijdprogramma 2016. Aanvankelijk nog een flexibele
‘kladblok’ versie, waarin alles mogelijk is. Nadien wordt frequent overlegd met meerdere
gremia, zoals zeilers, commissies, bestuur, klasse-organisaties, stakeholders, zoals de
Stichting Oud Zeilend Hout, onze ‘buurman’ Mayday, de Verenigingscompetitie, andere
verenigingen en tot slot het Watersportverbond. Het valt waarempel niet mee om een uitdagend en
gevarieerd wedstrijdprogramma voor ‘elk wat wils’ samen te stellen. Maar na veel polderen staat
ook nu weer tijdig een solide wedstrijdprogramma op de website.
Voorts stond voor de zondagochtendcompetitie een actualisatie van de Lokale
Wedstrijdbepalingen op het programma. De wedstrijdcommissie wil tegemoet komen aan de wensen
van zeilers met de lastige bovenboei-ronding van ‘Niemeijer’, de regels met betrekking tot
uitslagverwerking, verhaal en beroep en tot slot de wens om vaker voor het Clubhuis VWDTP te
finishen. Welnu, na uitgebreide inventarisatie met zeilers en zorgvuldige beraadslagingen o.l.v. Peter
Nannenberg kon aan alle wensen worden voldaan. De wedstrijdbepalingen staan nu toe om een
vervangend merkteken aan te wijzen om heftige windshifts en windstiltes onder de hoge wal te
vermijden. Voorts is de redactie van de bepalingen voor een eenduidige en transparante
uitslagverwerking, verhaal en beroep gewijzigd. En tenslotte heeft het Wedstrijdcomité nu de
mogelijkheid om op elk gewenst moment te finishen voor het Clubhuis VWDTP met de
vlagcombinaties F/A (lees: finish via boei Arends) en F/H (lees: finish via boei Helder).
De zondagochtendcompetitie 2016 is wederom de ruggegraat van de wedstrijdprogrammering van
onze vereniging. Van de eerste zondag in april tot de laatste zondag van september meldden zich
telkens 50 à 60 boten in de eenheidsklassen Laser Radiaal, Laser Standaard, 16m2, Sailhorse en PolyValk aan de start voor een spannende onderlinge competitie.
Na afloop, op zondag 25 september jl streden de klasse-winnaars Martien Zegers (Laser Radiaal), Kim
Tan (Laser Standaard), Rob en Marcel Klein (16m2), Marcel de Roo en Frank de Kwant (Sailhorse) en
Gonnie Poelman (Poly-Valk) in twee spannende manches in een 2.4m in de Primus Inter Pares-finale,
met Kim Tan als verenigingswinnaar 2016.
Ook de Zomeravond Competitie is een succesvolle wedstrijdserie op de dinsdagavond in
de zomerperiode van juni tot en met augustus jl met een wedstrijd- en toerklasse op
boothandicap. Team Rob en Marcel Klein (16m2) won in de wedstrijd-klasse in een veld van
35 schepen en Team Klinkert (Ocean 22) won in de toer-klasse in een veld van 9 schepen.
De winnaars werden feestelijk gehuldigd tijdens de BBQ op dinsdag 30 augustus jl.
Met 52 deelnemers zat de Oranje Regatta op 1 mei jl weer iets in de lift.

De Midzomernacht Regatta (voorheen VWDTP en Crystal Clear Regatta) trok in een nieuw jasje met
o.a. avondwedstrijden, Captains Dinner en feest met muzikale omlijsting op 18 en 19 juni jl 41
deelnemers.
De 12-uurs Race op 2 juli jl trok 9 deelnemende teams. Team Bouma & Co won met royale
voorsprong overtuigend.
In de Rabenhaupt Sprint Regatta op 27 en 28 augustus jl streden ruim 50 schepen om de bokalen.
Met tien wedstrijden in twee dagen ook altijd een uitdaging voor het wedstrijdcomité!
De wedstrijdcomissie verleende voorts wederom haar coöperatieve medewerking aan het
faciliteren van de Verenigingscompetitie en de Teamwedstrijden Sailhorse op het Paterswoldsemeer,
de Dutch Youth Regatta’s in mei en september jl op het IJsselmeer en de tradionele Oliebollen Race
eind november jl op het Zuidlaardermeer.
Tenslotte bleek de animo om door te zeilen in de nacompetitie tot december groot. Inmiddels staat
het zeilseizoen 2017 in de stijgers. Kortom, werk aan de winkel!
Peter S. Van Heuveln
Voorzitter Wedstrijdcommissie VWDTP
Februari 2017

Jaarverslag 2016 Clubhuiscommissie
De CHC heeft een goed jaar achter de rug.
De CHC heeft jaren bestaan uit 5 leden. Het afgelopen jaar hebben we Koos van Dingen kunnen
verwelkomen als zesde lid. Koos heeft als enthousiaste hobby kok nieuw leven in de keuken van de
CHC geblazen.
17 december was er het pop-up restaurant, waar een meer gangen diner is gekookt door een flink
aantal leden van VWDTP.Koos heeft de daghap ingevoerd. Er wordt drie dagen in de week gekookt in
de zomermaanden. Eventueel ook nog op de vrijdag voorafgaand aan de themabijeenkomsten
tijdens de winterperiode.
Tijdens het seizoen is de clubburger ingevoerd, als aanvulling op de kaart. Daarnaast blijven we
natuurlijk verse maaltijden verzorgen tijdens de evenementen.Vooral in de nazomer was het
prachtig weer, wat heeft gezorgd voor volle terrassen met zeilers en andere gasten.
Dit jaar stond de vrijwilligersavond in het teken van Italië. Ongeveer 80 vrijwilligers met hun partner
hebben genoten van deze avond. Hans-Jurgen heeft weer voor een heerlijk buffet gezorgd.
Er is in het voorjaar een nieuwe koffiemachine geplaatst. Er kan nu eveneens latte macchiato
geserveerd worden.
Het barpersoneel werd uitbetaald via Huis van de Sport. De ervaringen zijn tot nu toe positief. Er
wordt momenteel wel gekeken naar alternatieven.
Zoals iedereen heeft kunnen zien, zijn er nieuwe tafelbladen geplaats op de oude tafels . Stapsgewijs
krijgt het terras een nieuwe aanblik.

Van de materiaalcommissie
De wekelijkse woensdag koffiemarathon loopt zo goed dat we in de winter
werktijdverkorting hebben doorgevoerd. Ook In 2016 hadden we weer geluk, geen enkele
woensdag viel op een feestdag dus hebben we 52 keer koffie gedronken en genoten van een
lunch met gezonde salade van Koos voor een deel en voor een ander deel een AOW
besparende hap.

2016
A Opnieuw genoemd mag worden het bijwerken van terras en steigers, een continue proces,
dat vooral door Rutger en Rob Klein werd uitgevoerd.
B Sophie met haar hulpen, Folkert, etc, hebben prachtige fotolijsten opgehangen waarregelmatig
nieuwe foto's in komen volgens een thema, bijv opties, laser, spinakers
C De resques zijn allemaal geverfd en kunnen weer een jaar mee
D In 2017 staat op de planning, een nieuwe 9,9 achter het stuurtje
E Voor het gebouw moeten Arjen, Hans, Folkert en Gerard stevig schoffelen om het gras een kans te
geven in de evolutionaire race tegen het onkruid.
Rob is meester met de grasmaaier en Arjen is de meester op de trimmer
F Slaapkamer drie van het HSP is brandwerend gemaakt en mag gebruikt worden om te slapen,
door maximaal 8 personen
G In het washok staat een brandnieuwe wasmachine van Expert in haren, een van onze sponsoren
H Rob K en Gerrit Jan hebben de motoren van de resques s nagekeken en een beurt in eigen beheer
gegeven
I Voor gebruik van de beamer zijn verduisteringsgordijnen gemaakt. Liggen in de lade in de kast
J In het werkstrijd lokaal een kast gemaakt voor de resque materialen.
K De starttoren blijft onderhanden:
- houtwerk behandelen
- bijwerken
- in 2017 verder mee gaan
L Het HSP gebouw bijwerken, met behulp van een steiger is een deel
van het houtwerk vervangen en of geverfd. Ook een klus die volgend jaar
afgemaakt moet worden.
M De centrale ruimte in het HSP wordt nu aangepakt. Een scheidingswand met schuifdeuren geeft
vorm aan twee ruimtes, een flinke vergaderzaal en een ruimte voor trainers en instructie
Daarnaast alles geschilderd en de verwarming aangepast.
N Daarnaast de wekelijkse werkzaamheden, afval, papier, motoren, een slot hier en een
sleutel
daar
een plankje zus en zo, een kwastje verf daar en hier, etc

O Opzetten van een takelcursus, veilig kranen, met te behalen diploma
Vooral Gert Jan en Rob hebben zich hiervoor ingezet en ca 120 leden hebben nu de
bevoegdheid
P Sophie met haar hulpen heeft de boeien weer keurig up to date gemaakt.
Q Alfred niet te vergeten die bijna iedere ochtend de vergaderkopjes en ook wel eens wat vergader
glazen opruimt en afwast. Daarna stofzuigt en eventueel dweilt.

2017
Het lopende jaar staan ook wat laatste klusje op de rol:
Snoeien , terrein in orde brengen
Terras, verder verbeteren
Bestuurskamer verbeteren
Energie besparen mbv studenten Hanze
Verven HSP afmaken
Bar foto's aanpassen
Starttoren bijwerken
HSP gebouw van binnen afmaken
Pad naar nieuwe kraan aanleggen
Startschip bijwerken
Steigers minder glad maken
Meer soort zwemtrappen aanleggen
Het terrein na de kap weer begaanbaar maken
Tuigloods opknappen of vervangen
Na aanleg beschoeiing, extra waterplaatsen etc alles weer even opruimen.
Verzoek aan alle gebruikers, ook in 2017:
A behandel het materiaal of het je eigen vrouw/vriendin of man/vriend is
B ruim na gebruik alles op, op de oude plaats, boten,kistjes,boeien
C gebruik de resques niet als afvalbak
D boeien terughangen en niet op de steiger laten liggen
E vergeet niet sleutels terug te hangen, kan enorme ophef geven
F indien je de laatste bent, de zaak afsluiten, dus niet andere kant opkijken en weggaan
( liever een keer extra openmaken dan dat de boel open blijft staan)
G na gebruik benzine controleren en bijvullen.
H ook HSP ruimtes opgeruimd achterlaten voor volgende gebruiker
I instructielokaal weer in goede opstelling zetten , de CHC heeft meer te doen.
J voor alle verbruikers geldt dat de laatste gebruiker het clubhuis afsluit en de cv laag
op 15 graden!
K ankers niet in boten laten vallen, geeft schade en lekkage
Werkzaterdagen
Doordat de matcom op woensdag de nodige mankracht heeft zijn de werkzaterdagen
iets minder urgent en nodig.
Wel zal er weer een takelcursus georganiseerd worden.
De materiaalcommissie
Regelmatig gezien op de woensdag: Albert,Leo, Daan ,Gert Jan, Rob, Garnt, Hans vd H,
Arjen , Gerard van G, Rutger en Hans N, Folkert. en niet te vergeten Alfred vd M , Sophie,
Paul,Rob B, Frans en Koos, net als Arjen behorend tot de late ploeg.
Daarnaast wel wat inloop en bestuurders die kwamen kijken hoe de vlaggen erbij hangen

Verslag varend materieel 2016

Varend materieel in gebruik in 2016
Eigen boten
Het Startschip
3 RIB's, voor afstandlessen van de zwaardbootopleidingen en als rescueboten tijdens de
zeilwedstrijden.
3 aluminium vletten, 2 oranje kunststof bakjes en 1 geelbakje met stuur, allen met hun eigen
buitenboord-motor voor zeilopleidingen en verschillende ander taken.
1 reserve geel kunststof bakje zonder buitenboordmotor.
4 speciaal, voor mensen met een beperking, uitgeruste 2.4's
9 Laser Pico's voor diverse zeilopleidingen.
20 Optimisten voor de jeugd zeilopleidingen.
6 Lasers voor jeugd en volwassenen zeilopleiding.
Gehuurde boten
Voor het hele seizoen 5 Polyvalken van Ottenhome Heeg. Speciaal uitgerust volgens de wensen
van de commissie volwassenen zeilen, zodat ze gebruikt kunnen worden voor zeillessen,
wedstrijdzeilen en verhuur voor recreatief zeilen.
Tijdens de zeillessen voor volwassenen zijn 10 weken lang 2 keer per week 7 Valken van de
studentenzeilvereniging Mayday gehuurd.
Tijdens de zeillessen voor volwassenen zijn 10 weken lang 6 Valken bij de Zuidwesthoek gehuurd.
Onderhoud en storingen
Het Startschip is in de winter op het droge gezet bij de firma Beuving in de Punt. Hier heeft ook het
motoronderhoud plaatsgevonden. Het Startschip heeft dit jaar zonder noemenswaardige problemen
gevaren, dit vooral dankzij de goede zorgen van Rob Bosch.
Het jaarlijks onderhoud aan de vletjes en de buitenboordmotoren werd uitstekend verzorgd door
Gerrit Jan Struyk en Esso.
De 3 RIB's en hun motoren zijn in onderhoud bij A28 Watersport. Dit bevalt gezien het intensieve
gebruik en de complexiteit van de motoren. De “Herman” heeft te kampen gehad met verscheidene
storingen en een brandje aan boord. Dit is allemaal verholpen, maar er kwam wel duidelijk aan het
licht dat de boot aan vervanging toe is.
De RIB-trailers voldeden niet aan de wettelijke eisen. Dit wordt verholpen, zodat we altijd met
2 RIB's op pad kunnen.
De 2.4's worden goed onderhouden door leden van de materiaalcommissie en Frouwke Breman. Er
zijn nieuwe zeilen nodig.
De Lasers worden onderhouden door Jaap Rugge en Hans van Heuveln. Dit is veel werk gezien het
intensieve gebruik. De boten zien er prima uit.

Kleine defecten aan de huurvalken van Ottenhome worden door de commissie volwassenen zeilen
uitgevoerd. Grotere problemen worden onmiddellijk door de verhuurder opgelost, zoals het
vervangen van beschadigde zeilen.
Vervanging en investering
Er zijn in 2016 3 Optimisten, 1 Laser Pico en 1 Laser vervangen. Dit geheel volgens het
vervangingsplan om kwaliteit van de vloot op niveau te houden. De vervangen Optimisten en Laser
Pico zijn verkocht.
Plannen voor 2017
Onderhandelingen zijn gaande om de vervanging van oudere Lasers, Laser Pico's en Optimsten
conform plan voort te zetten. Er wordt onderzocht of de investeringen voldoende zijn of dat er extra
maatregelen nodig zijn zodat we voldoende boten gereed hebben voor de vele zeilopleidingen.
Er is een nieuwe buitenboordmotor nodig ter vervanging van een oude 9.9 pk motor.
Het gele reserve bakje is aan vervanging toe, zodat er een volwaardige begeleidingsboot voor de
jeugdopleidingen bij komt.
Onderzocht wordt of het nodig is om de Laser Pico's van een waltrailer te voorzien, omdat er veel
beschadigingen optreden bij het te water laten en het uit het water halen van deze boten.
In 2017 worden weer 5 Polyvalken gehuurd bij Ottenhome voor de zeillessen voor volwassenen en
voor de verhuur.
Er is gepland om weer 7 Valken van Mayday te huren t.b.v. de zeillessen voor volwassenen. Er is
voorlopig niet gepland om nog extra Valken elders in te huren.
2 RIB's worden zo uitgerust dat zij aan de wettelijke eisen en de eisen van de gebruikers voldoen,
zodat zij landelijk inzetbaar blijven. De “Herman” krijgt alleen het onderhoud wat noodzakelijk is om
de boot op het meer nog te kunnen gebruiken. Een plan voor vervanging zal worden opgesteld.
Er wordt divers klein materiaal vervangen, zoals zwemvesten, wetsuits etc.

