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NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2019
Beste jeugdleden en ouders, leden, vrijwilligers en sympathisanten van onze vereniging,
Eerst maar eens kijken wat er dit seizoen allemaal al is gebeurd!
Website
Jullie hebben wel gezien dat onze nieuwe website er niet alleen heel mooi uitziet, maar
ook nog eens wekelijks wordt opgefrist met allerlei leuke verhaaltjes en plaatjes van wat
er allemaal bij de vereniging gebeurt. Bedankt, Siem!
Trainingen
Vrijdagavonds vinden de Optimist 1 en 2
trainingen plaats. Siem Sijs doet de CWO 1
trainingen en Wilco van der Lugt is de trainer
van de CWO 2 – 3 groep.
Het is volle bak: vrijdags zijn er wel 12 tot 15
Optimisten op het water. Een prachtig gezicht!
Wilco heeft een heel bijzondere manier van
lesgeven ontwikkeld. Hij combineert de training
met een persoonlijke workout, waarbij het vlot
als lanceerunit dient: "One Horse Power
Pulling".
Zaterdagochtends zijn de Laser trainingen; op dit moment krijgen 3 jeugdleden training
van Tijn Sijs. Het 'doorstromen' van de Optimist naar de Laser gaat heel goed en
daardoor weten we nu al dat in het seizoen 2020 alle Lasers op de vrijdagavond of
zaterdagochtend bezet zullen zijn!
Verschillende ouders van nieuw instromende jeugdleden hebben geïnformeerd naar de
mogelijkheid van zeilles voor volwassenen. Theo Inventariseert de belangstelling. Kijk
hiervoor ook bij "Wat er nog komen gaat".
Otterclub
In samenwerking met andere watersportverenigingen/surf- en supscholen laten wij kids
van 5 en 6 jaar breed kennismaken met de watersport. Iedere week is er een ander
thema. Met als rode draad: zeilen in een Optimist. De Otters varen 's-zaterdags van
12:30 – 14:30 uur. Dit seizoen zijn er al 7 Ottertjes en ze zijn allemaal laaiend
enthousiast! Kijk maar eens naar de verslagen op de site.
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ALV
Zaterdag 18 mei hebben we onze Algemene Leden Vergadering gehouden. Een volledig
verslag daarvan krijgen jullie apart gemaild.
Tijdens deze ALV is Siem Sijs met algemene stemmen benoemd tot secretaris van onze
vereniging. Gefeliciteerd, Siem!
Tijdens deze vergadering is ook besloten tot een contributieverhoging met 10%. Nadat
we meer dan 10 jaar lang geen aanpassing van de kosten van het lidmaatschap hebben
doorgevoerd vond de vergadering dat nu nodig en verantwoord.
Strijd om de Nunspeetse Keiler
Het is haast een traditie geworden dat
onze vereniging de "watersportproef" in
de Zandenplas organiseert als onderdeel
van de Strijd om de Nunspeetse Keiler.
Zo ook dit jaar op zaterdag 25 mei.
Doordat we de proef dit jaar in
samenwerking met Windy Waters hebben
uitgevoerd, die daarvoor twee megaSUPS
met begeleiding inbracht, konden we een
heel nieuwe proef maken. Zowel de
sporters als de Keilerorganisatie waren
enthousiast!
En we hebben er zelfs de regionale pers
mee gehaald!
Schoolprogramma's
Voor een groep van 16 leerlingen van het Nuborgh College, die buitensport hebben als
keuzevak, hebben we op 20 en 27 juni kennismakingsactiviteiten georganiseerd met de
watersport. Tijdens die activiteiten zijn de leerlingen geïnstrueerd over bootbehandeling
en veiligheid op het water. De eerste dag hebben de leerlingen geSUPt bij Windy
Waters, de tweede dag in Lasers gezeild bij onze vereniging. Dit project is mee
ondersteund door de Stichting Welzijn Nunspeet en we hebben hiervoor een subsidie
gekregen van de gemeente.
In juli hebben 60 leerlingen van het Van Kinsbergen College uit Elburg hun jaarlijkse
"Doe Dag" bij ons op de vereniging doorgebracht, waarbij ze op verschillende manieren
praktisch en "doend" bezig zijn geweest met de watersport. De begeleiding is verzorgd
door onze eigen trainers.
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Voor twee groepen van in totaal
maar liefst 112 leerlingen van het
Nuborg College hebben we op
vrijdag 5 juli een watersportdag
georganiseerd.
Het programma bestond uit de
volgende onderdelen:
- Mega-SUPpen
- Kanoën
- Beachvolleyballen
- Waterdropping
De instructie en training bij en op
het water is verzorgd door onze
eigen instructeurs en die van
Windy Waters. Ook hebben de
docenten van Nuborgh en medewerkers van Stichting Welzijn Nunspeet actief
meegeholpen bij de organisatie van dit programma. Ook voor dit programma hebben we
een subsidie gekregen van de gemeente.
Zomer zeilkampen
26 kids hebben verdeeld over de eerste 2 weken van de zomervakantie een top tijd
gehad! Ondanks dat de weersomstandigheden soms best lastig waren - van tropisch
heet, windstil tot stormachtig en regen - hebben ze hun vrouwtje en mannetje gestaan,
en zijn allemaal afgezwaaid met een CWO 1 of CWO 2 diploma. En velen hebben al
gezegd dat ze volgend jaar weer komen.
Kijk vooral op de homepage van onze website voor leuke filmpjes.
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Gevel clubhuis
Sander Gorter en Henk Slats hebben zich geweldig ingespannen om de gevel van ons
clubhuis van roest te ontdoen en van een nieuwe coating te voorzien. En dat niet alleen:
het is een waar kunstwerk geworden.
Binnenkort wordt dit nog afgerond met twee borden. De domeinnaam
www.watersportnunspeet.nl hebben we aangeschaft om onze vereniging beter vindbaar
te maken.

En wat er nog komen gaat!
Zeilen voor volwassenen
Verschillende ouders van nieuw instromende jeugdleden hebben geïnformeerd naar de
mogelijkheid van zeilles voor volwassenen. Theo is de belangstelling aan het
inventariseren.
Een mogelijkheid zou zijn om in de maand september op 4 zaterdagen van 12:30 15:00 uur 4 lessen te organiseren. Enige basis zeilvaardigheid is wel gewenst. Voor
meer informatie of aanmelden bel Theo Sijs 06 1148 1349 of stuur een mail naar
wvvinfo@gmail.com
Nunspeet Beweegt
Onze vereniging is uitgenodigd zich te presenteren tijdens "Nunspeet Beweegt" op 25
september op de Markt in Nunspeet. We hebben ons hiervoor aangemeld en denken
nog over de mogelijkheden hoe we dat het best vorm kunnen geven.
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Project "Vliegende Hollander"
Joris stuurde me indertijd dit filmpje uit Nieuw Zeeland. Briljant!
Samen met zeiler en techneut Herman Schipper ben ik nu bezig
hiervan een Nederlandse variant te maken. We willen daarvoor
zoveel mogelijk standaard componenten gebruiken. Van
Optiparts hebben we al een gloednieuw trailertje gekregen; we
werken nu aan de stuurinrichting. We streven ernaar dat de
Vliegende Hollander 25 september voor Nunspeet Beweegt klaar
is. Dan kunnen we zeilen op de Markt!
Zwembadtraining
We proberen half oktober onze oude traditie van de
zwembadtraining weer in ere te herstellen. Altijd heel leerzaam en
leuk. Nu niet als opening van het seizoen, maar als afsluiting. Maar daarbij mikken we er
wel degelijk op om die training ook te gebruiken om belangstellenden en nieuwe leden
kennis te laten maken met de zeilsport en onze vereniging. Bij Nunspeet Beweegt gaan
we hier ook promotie voor maken.
Zaterdag 21 september Q-cup wedstrijd in Nijkerk
De Q-cup is dé laagdrempelige wedstrijdserie van drie of vier wedstrijddagen op
verschillende locaties en één landelijke finaledag. Op een vriendschappelijke manier
maken kinderen tot circa 12 jaar oud die net hun CWO-2 niveau gehaald kennis met het
wedstrijdzeilen. Deze kinderen hebben nog geen wedstrijdervaring en daarom biedt de
Q-cup de mogelijkheid om op instapniveau te ervaren hoe het is om een wedstrijdje te
varen. De wedstrijden worden gevaren in polyethyleen Optimisten. De benodigde boten,
wetsuits en zwemvesten worden door de organiserende partijen met elkaar
aangeboden. Alle materialen staan voor je klaar, je hoeft alleen je sporttas mee te
nemen! Wij hebben als vereniging al verschillende keren aan de Q-cup in onze regio
meegedaan en iedere keer waren onze zeilers laaiend enthousiast. De eerstvolgende
Q-cup is 12 september in Nijkerk en we zijn van plan daar weer met een team naar toe
te gaan? Belangstelling? Neem dan even contact op met Theo of Siem.
Zeilwedstrijd EWSV Admiraal van Kinsbergen Elburg
We zijn in gesprek met onze collega's in Elburg over deelname aan een of meerdere van
hun wedstrijden. Meer informatie volgt.
Veluwemeer Regatta woensdag 28 augustus 16:00 - 21:00 uur.
De Veluwemeer Regatta is een wedstrijd in de Anton Bom 4+ roeiboot. De Regatta is een
project van de roeivereniging en de Lions Club, maar ook leden van onze vereniging zijn
welkom om mee te doen. Het zou leuk zijn als we een WVV-team kunnen maken!
Interesse? Neem dan even contact met me op: jhgus@me.com of 0650 282 482.
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Officiële opening van onze nieuwe steiger - vrijdag 27 september
Natuurlijk zijn we allemaal heel erg blij met onze nieuwe steiger. Ontstaan eigenlijk door
het ongeluk dat onze Opti steiger was verzakt als gevolg van het baggerwerk aan de
botenhelling van het Surfstrand, zijn we samen met de gemeente tot de conclusie
gekomen dat een grondige vernieuwing van de hele steiger de beste oplossing was. En
dat is ook gebeurd. Waardoor we nu een veel beter bruikbare, veiligere en
onderhoudsvrije steiger hebben. We zijn er erg gelukkig mee. En daar komt nog iets
anders bij.
17 september 2017 is ons lid Henk
Snitselaar overleden. Henk was een
gedreven zeiler, trainer, coach en
watermens. Daardoor was hij voor onze
vereniging zeer belangrijk. Uit gesprekken
daarna met zijn vrouw Liesbeth werd
duidelijk dat onze vereniging ook bij Henk
altijd een heel bijzondere plaats heeft
gehad. In zijn jeugd is dit zijn uitlaatklep
en houvast geweest en ook daarna heeft
het zeilen in Nunspeet een heel
belangrijke plaats in zijn leven
ingenomen. Emotioneel zat dat dieper
dan alleen een langdurig lidmaatschap.
Daarom wilden Liesbeth en dochter Eline
graag dat de nagedachtenis van Henk
met de vereniging verbonden blijft. In overleg hebben we besloten dat onze nieuwe
steiger gedoopt wordt tot "Henk Snitselaar Steiger". De 'officiële plechtigheid' zal plaats
vinden op vrijdag 27 september om 18:00 uur; in- en aanloop vanaf 17:00 uur.
BBQ op vrijdag 27 september
Aansluitend op de opening van de Henk Snitselaar Steiger is er een BBQ waarvoor alle
jeugdleden en hun ouders, leden, oud-leden en sympathisanten zijn uitgenodigd. Die
BBQ wordt ons aangeboden door de familie Snitselaar. Een unieke gelegenheid om
nader kennis te maken met elkaar, oude en nieuwe leden en iedereen voor wie onze
vereniging belangrijk is. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd!
Ook voor deelnemers zomerkampen en Otterclub!
Bij de deelname aan een zomerkamp en de Otterclub hoort ook het lidmaatschap van
onze vereniging voor het hele jaar 2019. Alles wat in deze nieuwsbrief staat, geldt dus
ook voor jullie! (En we hopen natuurlijk dat je in 2020 weer lid wordt!)
Namens het bestuur, trainers en alle vrijwilligers,
Jurrian te Gussinklo Ohmann
voorzitter
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