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Kort nieuws uit het bestuur
Boot Holland / HISWA
Voor de promotie van de EFSIX hebben
we deze visitekaartjes laten drukken die
zijn uitgedeeld op de beurzen.
Bij Boot Holland heeft de vorst met de vele
schaatsmogelijkheden gezorgd voor een
mindere opkomst. De Hiswa is
goedbezocht, ook door EKON leden. Na
de open dag op 7 april houden we als
bestuur een evaluatie. Hiervoor hebben
alle vrijwilligers al input gegeven.
In ieder geval dank, aan alle vrijwilligers voor jullie steun, tijd en medew erking!

Clubdag
Op 7 april organiseren we een clubdag bij de Kloet. De gelegenheid om je boot te laten
controleren op technische mankementen, hem te laten trimmen door ervaren Efsix zeilers, of
kennis en ervaring uit te wisselen. Kortom een goed begin van het nieuwe zeil seizoen. Laat het
bestuur weten als je van plan bent om te komen, door een kort mailtje te sturen naar
bestuur@efsix.nl.
Bedankt.
Nieuwe leden
In de afgelopen periode hebben de volgende leden zich aangemeld voor het lidmaatschap
bij onze vereniging:
Naam

Peter Muller

Bootnaam
Stuif es uit

Zeilnr
1184

Vaargebied
Giesbeek

Email

penwmuller@hetnet.nl

Interview Peter Muller
Eind jaren 80 heb ik veel op mijn surfplank gezeild, maar die hobby ging over totdat ik in 2000 een
paar keer op de Rijn heb meegezeild op een kajuitbootje. Daarmee begon het te kriebbelen en
heb ik zeilles genomen bij WSV Giesbeek. Met heel veel lol heb ik daar drie jaar les in een polyvalk
gehad. Daarna heb ik regelmatig een boot gehuurd, maar uiteindelijk wilde ik toch zelf een open
zeilboot aanschaffen.
Een valk is op zich een ideale boot voor iemand met weinig ervaring, maar het moest voor mij wel
wat sportiever. Ik heb me toen in de verschillende mogelijkheden verdiept. Het moest een snelle
stabiele boot zijn die makkelijk hanteerbaar zou zijn. Daarmee kwam ik uit op een efsix. In die tijd
ontmoette ik toevallig iemand die altijd efsix had gevaren en hij bevestigde mijn beeld.
Vervolgens op internet zoeken en na een tijdje vond ik een efsix (nr. 1184 "Stui f es uit") waarmee
vooral wedstrijden werden gevaren. De eigenaar was al wat op leeftijd en beeindigde zijn hobby.
De boot was zeer compleet, met een trailer ed. en daarmee was ik in één keer goed uitgerust.
De efsix maakt zijn naam helemaal waar en is een ideale, sportieve boot en makkelijk in gebruik. Ik
zeil er nu al voor het vijfde jaar bijna wekelijks mee op de mooie zandplas Rhederlaag bij WSV
Giesbeek. Meestal zeil ik alleen en al doende ontdek ik steeds meer mogelijkheden. Zeilen is een
prachtige hobby waarbij ik prima kan ontspannen. Op Rhederlaag zeilen overigens nog een paar
efsixen.
Wedstrijden heb ik nog niet gevaren en de spinnaker die de vorige eigenaar net had aangeschaft,
heb ik nog nooit gebruikt. Mischien dat dat nog eens gebeurt, we zullen zien.
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Sail & Music 2012
Beste Efsixzeil(st)er,
Beginnen jouw zeilkriebels weer te ontwaken?
Ben je je boot al aan poetsen met dit mooie weer?
Heb je zin om weer het water op te gaan? Dat komt goed uit!!
Want…….
5 en 6 mei is in Giesbeek de eerste Efsix wedstrijd 2012 voor alle ervaren, minder ervaren en niet
ervaren wedstrijdzeilers en niet wedstrijdzeilers. Dit is je kans om een keer op een ongedwongen,
leuke manier mee te doen aan een wedstrijd. Geen meetbrief? Geen probleem? Geen spinaker?
Geen probleem!
Iedereen die wel eens een wedstrijd zou willen varen, nodigen we uit om naar Giesbeek te komen.
Je kunt je op de EKON-site inschrijven in de A klasse (met spinaker) of in de B klasse (zonder spinaker).
Meetbrief is niet verplicht. Wedstrijdervaring is niet nodig.
Kom gewoon en ervaar wat het is om met een heleboel Efsixen te genieten van een weekend zeilen
en gezelligheid op de ‘Rhederlaag’.
Giesbeek ligt vlakbij Arnhem, 5 minuten van de A12. Goede faciliteiten, een gigantische trailerhelling
en ruim water, omgeven door strandjes. De 1e start op zaterdag is om 13.00 uur en op zondag is de
1e start om 11.00 uur.
Voor de feestgangers onder ons is er ’s avonds een grote feesttent en livemuziek.
We zien je graag op 5 en 6 mei in
Giesbeek en hopen op heel veel
deelnemers!!
Groeten,
Anouk Huisman
PS
Op een grasveldje op het terrein van
WSV Giesbeek kan gratis gekampeerd
worden. Douches en toiletten zijn vlakbij.
Voor mensen aan de wal is er ook
genoeg te zien! Op het dakterras van de
kantine heb je een mooi uitzicht over het
wedstrijdgebied. In de directe
omgeving tref je het Openluchtmuseum,
Burgers Dierenpark met zijn uniek tropisch
woud, de Posbank en de Hoge Veluwe.
Op de website van Giesbeek (www.wsvgiesbeek.nl) zijn overigens een aantal praktische zaken te
vinden. Het wedstrijdreglement en de startprocedure staan beschreven. Mocht je de weg naar
Giesbeek niet kunnen vinden, kun je de website raadplegen voor een routebeschrijving.

Zeilvrienden, maak er eens nachtwerk van!
Watersportvereniging DEA te Breukelen nodigt u uit op zaterdagavond 30 juni 2012 deel te nemen
aan het zeilevenement:

6 uur van Loosdrecht

(met een knipoogj e naar de 24 uurs van het IJsselmeer).

Het is de ultieme wedstrijd voor schepen en bemanningen.
Doel: in 6 uur een zo groot mogelijke afstand afleggen.
Datum: zaterdag 30 juni 2012 om 17.30 uur
Start: Op de Derde Plas bij Het Witte Huis te Loosdrecht
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Finish: 6 uur later eveneens op de Derde Plas bij Het Witte Huis
Deelnemers: van grote kajuitschepen tot kleine open boten.
Uitleg: De 6 uur gaat langs boeien die van tevoren zijn opgegeven. Tussen deze boeien zijn de
rakken. Uw baan mag uitsluitend bestaan uit rakken die in het banenschema staan aangegeven.
Maar om het spannend te maken mag je elk rak maar twee
keer varen!
In tegenstelling tot "gewone" wedstrijden waar de baan van
tevoren bekend is, moet elke schipper nu zijn eigen route
bepalen. Dit bete kent dat er flink gepuzzeld moet worden om
de route zo te plannen dat je op tijd bij de finish bent.
Te laat arriveren betekent strafpunten of zelfs diskwalificatie.
De schepen varen continu. Stoppen, aanleggen, motor
gebruik, bemanning wisselen of anker en zijn verboden.
De einduitslag wordt zo snel mogelijk na het beëindigen van
de wedstrijd bekend gemaakt in het gezellige clubhuis Boei 15
van w.v. Het Witte Huis. Wij doen ons uiterste best binnen twee
uren met de prijsuitreiking te kunnen beginnen. De bar blijft in ieder geval open.
Iedere deelnemer ontvangt na inlevering van het wedstrijdformulier een leuke herinnering.
Een inschrijfformulier kunt u aanvragen per email bij: 6uur@wvdea.nl
of downloaden van de DEA Website http://www.wvdea.nl.
Het inschrijfgeld bedraagt EUR 25,-- per boot (over te maken op gironummer 2832945 t.n.v. DEA te
Breukelen onder vermelding van de bootnaam) Voor verdere vragen kunt u eveneens per email
contact opnemen.
De DEA hoopt u te ontmoeten op zaterdag 30 juni 2012. Tot ziens.
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de Ondernemers van de Scheendijk te
Breukelen en telt niet mee voor het EFSIX jaarklassement 2012.

North Sea regatta 2012

De inschrijving voor de NSR is geopend kijk op www.nsr.nl .

Boordlicht
Rubriek waarin algemene zeilnieuwtjes en zeilweetjes die actueel zijn, worden belicht.

Laura Dekker
21 januari 2012 om 15.00 uur heeft Laura het eiland Sint Maarten bereikt en haar wereldreis
voltooid na haar vertrek uit Sint Maarten op 20 januari 2011. Laura is de jongste solo zeiler ooit
die rond de wereld zeilde! Een officieel record zit er niet in. Zowel het Guinness Book of Records
als de World Speed Sailing Council hebben te v eel bedenkingen bij een ‘de jongste ooit’
categorie.
Schaatsen
Van 8 tot 12 februari was er 25 km lange schaatstocht in Kortenhoef. Hierbij liep de route over
de jachtwerf De Kloet. Dat betekende klunen. Helaas zijn daar geen foto’s van. Wel een leuke
film, van het schaatsen; http://www.youtube.com/watch?v=4dJZZuR7NgA
Banque Populaire V nieuwe recordhouder van de Jules Verne Trophy
Van alle zeilrecords spreekt de snelste wereldomzeiling het meest tot de verbeelding. Sinds
1990 is aan dat record ook een trofee verbonden. De Franse initiatiefnemers gaven hem de
naam van Jules Verne, de auteur van science fiction verhalen, die in 1873 'Rond de Wereld in
80 dagen' schreef. (http://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne_Trophy)
Drie en een half jaar na de start in augustus 2008 en na haar tweede poging, is de Maxi
Banque Populaire V de nieuwe recordhouder van de Jules Verne Trophy met een tijd van 45
dagen 13 uren 42 minuten 53 seconden rond de hele hele wereld. De 29 002 mijl is met een
gemiddelde snelheid van 26,51 knopen afgelegd. Nu ook benieuwd of dat met een Efsix zou
lukken?
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Kielwalk
Reclame moet steeds gekker, check
http://www.youtube.com/watch?v=B2PQfJ2SAg4&feature=player_embedded
Ode aan water
http://www.youtube.com/watch?v=R5b7HURTnTk
Tweets
Ben je gehecht aan je litteken? @onbekend
“De statiegeldfles gaat verdwijnen? Dat was verdomme de enige spaarregeling waar ik nog
vertrouwen in had. “ Aldus de alcoholist @Glitterjurk

Bootschappen
FICO spib oomkop
Is gebruikt geweest.
wordt op FD veel gebruikt
Ideaal voor schietboom
joopenneske@home.nl

Onderdelen voor de EFSIX
- EFSIX kiel
- EFSIX roerbeslag
- EFSIX verstaging
- EFSIX vallen
- EFSIX onderdelen
- Efsix Specials, zoals giek versterking Ermat
- Busje voor giek bevestiging FM
info@de- kloet.nl
Winterkleed
Te koop 1x een winterdekkleed, voor de Efsix 1 winter gebruikt en het is een geweldig kleed.
Het gaat over de liggende mast op de trailer en beschermt je boot en normale dekzeil voor de
natte en koude maanden. Is gemaakt door Gaastra Sails.
info@ebmcnederland.nl
Diverse onderdelen
Na de montage van mijn Efsix 2075 kwam ik nog vele mooie nieuwe onderdelen tegen in de
prive-voorraad van Joop ter Veen . Heb je nog een specifiek onderdeel nodig?
Daan_richter@nl.ibm.com
Yamaha 4pk langstaart
buitenboordmotor, met vrijloop, vooruit en achteruit.
Luchtgekoeld.
€ 250,00
martijn@vanwaes.com
Transport maststeun
te koop wegens overcompleet maststeun voor transport met
trailer.
Bevestiging op roerbeslag.
Materiaal ijzer gegalvaniseerd
Edwin Hansen 06 46 00 67 95
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Fokzeil
Voor mijn Efsix ben ik op zoek naar een gebruikt fokzeil, wat nog in goede staat verkeerd, voor
recreatief gebruik.
Peter Muller 06 - 5027 33 12

Te koop 1x een winterdekkleed, voor de Efsix .
winter gebruikt en het is een geweldig kleed.
Het gaat over de liggende mast op de trailer en beschermt je boot voor de natte en koude
maanden. Is gemaakt door Molenaar.
Prijs NOTK
Joop de Bruijn mob 06 53 94 84 97
Overcompleet ZGAN Spinaker
Zeilmaker Molenaar.
In Nieuw staat
Prijs NOTK
Joop de Bruijn mob 06 53 94 84 97
Nieuwe EFSIX

Nieuwe mastvoet

Nieuwe De kloet EFSIX in alle RAL kleuren verkrijgbaar
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Voor de boeg!?!
Wanneer
7 april

Waar
Kortenhoef

Activiteit
Clubdag de Kloet

Info
Bestuur

5 – 6 mei

Giesbeek

Klasse evenement

Bestuur

25 – 28 mei

Scheveningen

North Sea Regatta

Bestuur

23 juni

Gaasperplas

EKON club activiteit

Bestuur

07 juli

Loosdrecht

Vrijbuiterweekend

Bestuur

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.
Binnen de vereniging is er een constante behoefte aan mensen die zich in willen zetten dat het de
EFSIX voor de wind gaat. Heb je een idee, of tijd over, meld dit dan bij iemand uit het bestuur.

Voorzitter

Joop de Bruijn

voorzitter@efsix.nl

Secretaris

Willem Ottevanger

Willem@efsix.nl

Penningmeester

Martijn van Waes

Martijn@efsix.nl

Wedstrijdsecretaris

Matthijs Korving

matthijs@efsix.nl

PR EKON

Jan Ligthart

Activiteiten commissaris

Anouk Huisman

Algemene zaken

Piet Kulk

Volledige bestuur

bestuur@efsix.nl

Technische commissie

Richard Rijkers
Stefan van Dijk

Kas commissie 2012

Willem van der Meij
Daan Richter
Michael van der Maas
(reserve)

PR commissie

Willem Ottevanger
Jan Ligthart
Ralph Brantenaar
Bert Huffener

Web commissie

Martijn van Waes
Anouk Huisman

Webmaster www.efsix.nl

Vacant

Redactie Efsix Nieuws

algemenezaken@efsix.nl

tc@efsix.nl

bestuur@efsix.nl

Hek licht
De EKON heeft voor haar leden een vochtmeter, een weegschaal en een “onboard” digitale video
camera beschikbaar voor achter op de motorsteun. Indien u deze wilt lenen, neem dan contact 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:
Willem Ottevanger
e mail: willem@efsix.nl

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

Lidmaatschap:
30 euro per jaar

