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Kort nieuws uit het bestuur
Jaarverslag 200 9
Bij het opstellen van het jaarverslag zijn er een aantal fouten ingeslopen. Het gaat om de volgende;
Pag 5; correcte spelling is; Richard Rijkers
Pag 9; Andere onderdelen
Er is een nieuwe mastvoet -mast combinatie geselecteerd omdat de oude serie niet meer verkrijgbaar was.
De mast en mastvoet zijn beiden van het merk Seldom. Deze combinatie zal worden toegepast in de eerste
nieuwbouw Efsix.
Pag 12; ook lid van het Stichtingsbestuur is; Peter Eekhof
Pag 14; correcte spelling is; Remko Schardam
Ledenlijst
Een update van de ledenlijst is op 18-01-2010 naar alle leden verstuurd.
Trainingsweekend
Een trainingsweekend vergt nog al wat organisatie. Graag aanmelden voor eind Februari. Op dit moment
werkt Jan Ligthart een trainingsschema uit. Voor meer informatie of gedetaileerde wensen kan je met hem
contact opnemen door te mailen naar bestuur@efsix.nl.
Derde geworden?
Mooi resultaat toch! Goed voornemen om een stukje te schrijven in het Efsixnieuws. Hiermee vereeuwig je de
roem!
Encyclopedie
In 2008 zijn we begonnen met de aanleg van een encyclopedie. Een tweede goed voornemen is om jouw
boot ook op de site te krijgen dankzij een mooie foto. Deze graag opsturen!
Voorjaarswedstrijden
Vorig jaar was er de mogelijkheid om voor een groepsovernachting in de accomodatie
www.heegermeer.com , als je hiervan gebruikt wilt maken, laat dit even weten aan het bestuur.
Nieuwe bestuursleden
Tijdens afgelopen ALV zijn Joop de Bruijn en Martijn van Waes herkozen in het bestuur. Vanwege extra
verwachte inspanninge n voor PR en de nieuwe bouwer is ook als nieuw bestuurslid toegetreden, Willem
Ottevanger.

Even voorstellen
Ik ben Willem Ottevanger en zeil in Efsix Tally Ho, 2054. Leren zeilen heb ik toen ik in
Utrecht kwam studeren en ik in Friesland een weekend op de polyvalk stapte.
Ik heb daarna een eigen polyvalk gekocht en daarin veel gevaren, ook met mijn
gezin toen de kinderen nog klein waren. Ongeveer 10 jaar geleden ben ik met
zeezeilen begonnen en heb inmiddels al vele zeemijlen in de benen, ondermeer
met de Zeezeilers van Marken, overgestoken vanaf Cork, naar en in Bretagne
veel gevaren en op de Oostzee. Ik combineer dit met het zeilen in mijn Efsix.
Ik ben de boot op het spoor gekomen omdat ie mijn polyvalk zo rap inhaalde,
er fantastisch uitziet, rank en snel is en omdat de kinderen niet met zijn allen
meer mee hoeven in de boot. Het leuke daaraan vind ik dat ie dicht bij huis ligt,
dat het gaat om het echte wedstrijdgevoel en dat het in feite een boot is waarmee je alles kunt. Mijn
thuishaven is Loosdrecht, Het Witte Huis. De sfeer bij deze vereniging vind ik relaxed en gezellig en je hebt
een gesprek met ervaren wedstrijdzeilers die je willen helpen.
Wat zou ik willen bereiken in het bestuur?
Ik zou willen dat de Efsix en de EKON een moderne uitstraling hebben die past bij de huidige tijd. Het gaat
volgens mij dan niet om de technische zaken, in de basis is de boot goed. Het gaat om het imago, de
eerste aanblik, de emoties die de boot losmaakt als je hem op het water ziet en herkent. Het moment 2010
is daarvoor zeer geschikt, een nieuwe bouwer is een prachtige impuls. Ik zou willen dat de Ekon een sterker
netwerk wordt waarin meer mensen betrokken dan de Efsix booteigenaren, ook de fokkematen en andere
vrienden van de Efsix.
Ik hoop dat ik met veel mensen in de EKON mag samenwerken om dit doel te bereiken. Tot ziens! Tally Ho!
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Boordlicht
Rubriek waarin algemene zeilnieuwtjes en zeilweetjes die actueel zijn, worden belicht.
Boot Dusseldorf
Van 23 tot 31 Januari in Dusseldorf Duitsla nd is geopend van 10h00 tot 18h00. Meer informatie op
www.boot.de
Belgian Boatshow
Van 6 tot 13 februari in Gent
Boot Holland
Van 12 tot 17 Februari is in Leeuwarden
Boot Holland. Een EFSIX zal op deze beurs aanwezig zijn.
HISWA
Dit jaar van 2 tot 7 M aart in de RAI in Amsterdam.
75ste Sneekweek in 2010
Van 7 t/m 12 augustus wordt de 75ste sneekweek door het KWS
georganiseerd. Toen 177 deelnemers en nu meer dan 1.000?
Vanwege het lustrum zijn er tal van speciale activiteiten
gepland. Dit jaar meedoen is dus een aanrader!
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Hoe ervaar je zeilen in een EFSIX?
EEN SPROOKJE:
Als een toekomstige prins ,
Op het water!

Jaarklassement 2009
W ie heeft wanneer waar gewonnen? W at is hierdoor de tussenstand van het jaarklassement ? Na elke wedstrijd
komt er een update op de website. Hieronder de eindst and 2009. Jeroen en Linda van harte proficiat met de
behaalde resultaten!

LEGENDA:
Nieuw in het klassement
Hoogste nieuwkomer
Trainingsweekend gevolgd (80% van de deelnemers heeft positie in het klassement verbeterd)
Snelste stijger 2009
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Prijzenkast 2010
Nu de agenda van 2010 bekend is, kunnen de plannen gemaakt worden waar je welke prijs wilt binnen slepen.
Hieronder een overzicht wie zich voor welke wedstrijd al heeft ingeschreven op www.efsix.nl ;

De volgende wedstrijden tellen niet mee voor het jaarklassement;
Duitse kampioenschappen
Evenement op de lek
Nederlandse Kampioenschappen
= ingeschreven voor deze wedstrijd op www.efsix.nl
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Boot schappen
Heb je onderdelen nodig of wi l j e iets aanbieden informeer de overige leden via deze nieuwsbrief of via de
website. Hieronder tref je een overzicht wat er momenteel via de site wordt aangeboden.
Gevraagd genuafok en dektent
Voor onze Efsix nr 1440 (Vrijbuiter, Loosdrecht) zoeken we een gebruikte Genua fok en dektent die nog in
goede staat verkeren. Prijs afhankelijk van de staat van de goederen.
Eric Sweerts - Bussum
06 2159 2247 of hrm@sweerts.nl
Diverse onderdelen
Giek ophouder (voor dektent metaal) st aand 9geen gat in de bodem) € 15,--

Vastroer geleverd / gemaakt J.ter Veen/Dusseldorp
Incl. Helmstok en verlenger € 450 ,--

Origineel RVS voetblok met klem € 2 5,--

Roerbeslag voor foacon EFSIX met versteviging € 45 ,--

FICO spiboomkop, ideaal voor schietboom € 35 ,-debruijn@home.nl

Het regelschrift
De belangrijkste regels voor wedstrijdzeilers
Te koop bij lokale boekhandel of via internet voor slechts 14 euro.

Bemanningspool
Ervaren Efsix Bemanning zoekt stuurman met boot(06-22441238) Vincent Klaver
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Voor de boeg!?!
Wanneer
12 – 17 feb

Waar
Leeuwarden

Activiteit
Boot Holland

Info
floris@efsix.nl

16 – 18 april

Vinkeveen

Trainingsweekend

floris@efsix.nl

24 – 25 april

Heeg

Voorjaarswedsrijden

floris@efsix.nl

8 – 9 mei

Kemnadersee

Duits Kampioenschap

floris@efsix.nl

21 – 24 mei

Scheveningen

North Sea Regatta

floris@efsix.nl

Bovenstaande is ook beschikbaar op de google kalender, kijk op http://www.google.com/calendar en
zoek naar “Efsix activiteiten kalender” voor meer details.

De bemanning van de EKON
De Efsix Nieuws Brief wordt uitgegeven door het bestuur van de EKON. Deze nieuwsbrief is naast de
website, het communicatie middel om op de hoogte te blijven van het reilen en vooral zeilen van de
vereniging. Wil je reageren op het nieuws of zelf kopij aanleveren, mail dan naar efsix-nieuws@efsix.nl. Het
bestuur en de diverse commissies zijn te bereiken op de volgende e -mail adressen:

Voorzitter

Joop de Bruijn

voorzitter@efsix.nl

Secretaris

Floris van Bentum

floris@efsix.nl

Penningmeester

Martijn van Waes

martijn@efsix.nl

Wedstrijdsecretaris

Matthijs Korving

matthijs@efsix.nl

PR EKON

Jan Ligthart

Pr.pieteneva@efsix.nl

Activiteiten commissaris
Algemene zaken

Eva Meijer
Piet Kulk

activiteiten@efsix.nl
algemenezaken@efsix.nl

PR EFSIX

Willem Ottevanger

willem@efsix.nl

Volledige bestuur
Technische commissie
Kas commissie 2010

PR commissie

Activiteiten commissie

bestuur@efsix.nl
Richard Rijkers
Stefan van Dijk

tc@efsix.nl

Michel van der Maas
Marc Meijer (reserve)
Willem Ottevanger
Bart Kaptein
Jan Ligthart
Richard Bakker
Nick van de Berg
Willem van de Meij
Eva Meijer
Esther Neiboer
Sebastiaan Dekkers

activiteiten@efsix.nl

Webmaster www.efsix.nl

webefsix@efsix.nl

Redactie Efsix Nieuws

Efsix-nieuws@efsix.nl

Hek licht
De EKON heeft voor haar leden een vochtmeter en een weegschaal beschikbaar. Indien u deze wilt lenen,
neem dan co ntact op met het bestuur.
Op het besloten gedeelte van de website staan trimtips, een gebruikers handleiding en eerdere uitgaves van
deze nieuwsbrief. Inlog vergeten, mail dan met de secretaris.
Secretariaat EKON:
Floris van Bentum
tel:
058-2650146
e-mail: floris@efsix.nl

Bankgegevens EKON:
ING Rekeningnummer 3213707
t.a.v. Efsix Klasse Organisatie Nederland
IBAN NL55 INGB 0003213707
BIC INGBNL2A

