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Kort nieuws uit het bestuur 
 

Nieuwe leden 

In de afgelopen periode hebben de volgende leden zich aangemeld voor het lidmaatschap 

bij onze vereniging:  

 

Naam   Zeilnr Vaargebied Email 

Robin Keijser  1318   info@kmg-online.nl 

Pieter van der Haak 1009   pieter07@gmail.com 

 

Interview met Robin Keijser 

In welk type boot heb ik leren zeilen: 

Leren zeilen heb ik geleerd tijdens mijn vele vakanties 

bij zeilschool “De Bird” in Heeg. 

Van Optimist, Laser tot Polyvalk. 

 

Waarom heb ik gekozen voor de Efsix: 

Hugo, mijn zoon (11jaar) is vorige zomer  voor het eerst 

op zeilkamp “De Bird” geweest en vond het helemaal 

te gek en wil het liefst dat de nieuwe zomer vakantie 

weer was om wederom op zeilkamp te gaan. 

Aangezien ik mijn hele leven heb gezeild, beginnend bij de boten zoals hierboven omschreven 

tot een Flying Junior tot een 35 voeter. Ik heb in 1999 een zwaar auto-ongeval gehad en 

daardoor was het lichamelijk niet meer in staat te zeilen. 

 

In de loop der jaren heb ik nog wel gezeild maar puur recreatief en was een eigen boot teveel 

van het goede. Mijn zoon is nog jong maar door het zeilvirus gegrepen en hoe kan je beter je 

kinderen stimuleren in dingen die ze leuk vinden, door hen de mogelijkheid te geven deze 

dingen ook uit te laten oefenen. De keuze voor een eigen boot was snel gemaakt. De 

eigenschappen van de Efsix spraken mij bijzonder aan. Snel schip, ruim met fok en grootzeil 

aangevuld met een spinnaker.  Onzinkbaar (nou, als het moet gaat alles ten onder) kortom 

een mooie boot om in te leren zeilen. 

 

Welke boot hebben wij gekocht? 

Ik heb de Efsix 1318 van Ronald Boer gekocht en vanaf het moment dat we de boot ophaalde 

is de boot direct weggebracht naar een werf in Grou waar zij een volledige refit krijgt. 

De boot was oorspronkelijk geel en het dek roomwit. We hebben ervoor gekozen om de boot 

aan de buitenkant opnieuw te kleuren in de kleur Antraciet RAL 7021, het dek wordt 

gerepareerd van alle oneffenheden en opnieuw gespoten in Wit RAL 9010. Dit geldt ook voor 

de kuip, deze was voorzien van de originele gele gelcoat maar deze wordt ook geverfd in de 

kleur Wit RAL 9010. Het onderwaterschip krijgt een antifouling in de kleur Rood RAL 3002. 

De hefbare kiel wordt gezandstraald, geplamuurd en gespoten in Wit RAL 9010. Ditzelfde geldt 

ook voor het roerblad, onder de waterlijn Wit RAL 9010 en boven de waterlijn Antraciet RAL 

7021. De mast, giek en de spinnaker worden opnieuw gespoten in de kleur van de romp, 

Antraciet RAL 7021. De zeilnummers van het grootzeil kwam niet overeen met het 

bouwnummer van de boot maar  Zeilmakerij Molenaar vermaakt de oude zeilen zodat ze 

voorzien worden met de naam van de boot, KMG, en het bouwnummer 1318. Zeilmakerij 

Molenaar maakt ook een nieuw spinnaker. Zwart van kleur voorzien van een bedrijfslogo. 

De fok wordt voorzien van een 

benedendeks rolfoksysteem ( ik heb 

al een systeem van Varion gekocht 

maar ben nog in overleg of deze er 

ook in komt. Dit lijkt constructief nog 

wat haken en ogen te hebben) 

 

Robin Keijser, Marcia Werz en Hugo 

Gaffel 15 

6581 VC  MALDEN 

E-mail info@kmg-online.nl 

Website: www.kmg-online.nl 
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Efsix toelatingsexamen Pieter van der Haak, 

- In welk type boot heb je leren zeilen? 

Toen ik nog een klein kereltje was gingen wij regelmatig op 

vakantie met de boot van mijn Tante, dit was een kruiser mijn 

vader huurde er dan regelmatig een BM er  of een 

regenboog bij die dan mee ging op vakantie, zo voerden we 

wekenlang op de Friese meren. 

Ik weet me nog de frustratie te herinneren dat ik dan eindelijk 

alleen mocht zeilen zo rond een uur of acht in de avond met 

windkracht 1, het meer zo vlak als een spiegel, en daar dreef 

de kleine Pieter. 

Gelukkig na jaren oefenen en met meer wind, ging dit natuurlijk al stukken beter. Toen we op 

onszelf woonden hebben we regelmatig zeilboten gehuurd, meestal waren dit valken omdat 

die veelvuldig werden aangeboden. 

Heb nu zelf een Kleine familie gesticht vrouw en 2 dochters van 12 en 14 jaar en wil ze eigenlijk 

wel leren zeilen, afgelopen jaren vinden ze het prachtig als we weer eens een dagje het water 

op gaan en paps het meest. 

 

- Waarom heb je nu gekozen voor een Efsix? 

Ik wilde graag een boot waar je plezier (spanning en sensatie) op kan beleven, maar ook een 

boot waar je veel op kan leren zoals zeilen trimmen, trapeze, en spinnakeren.  

De boot moest flexibel zijn dus trailerbaar veilig en binnen budget. 

 

- Waar ligt je mooiste zeilervaring en waarom? 

Afgelopen nazomer in de Efsix met mijn dochter van 14 en een maat van mij het wauw 

moment beleeft. 

zo snel, sportief en hoog aan de wind zeilen ”prachtig”! En er zullen vast nog velen wauw 

momenten volgen. 

 

- Hoeveel en welke Efsixen varen in je omgeving? 

Ik heb werkelijk geen idee, hoop nog heel veel tegen te komen. 

Misschien is er wel een eigenaar in de omgeving van drachten? Daar zou ik graag mee in 

contract komen. 

 

- Wat vind je het moeilijkste van het varen in de Efsix?  

Dit moet denk ik nog komen, het spinakeren, daar kijk ik nu al naar uit. 

En mijn dochters willen graag in de trapeze leren hangen die zien daar al naar uit, dan zeg ik 

eerst nog maar even schaatsen. 

 

- Wat zou je graag nog een keer willen doen met je Efsix en waarom? 

Ik wil deze koninklijke oudheid nr: 1009 eerst spiel-klaar maken om deze zomer er heerlijk mee te 

gaan varen. 

Dit betekent wat schoten en vallen vervangen, ook nog wat beslag dat het niet meer naar 

behoren doet vervangen. Het roer opknappen hier heeft de schroef van de buitenboordmotor 

tegen aangedraaid. 

Als de boot goed gevalt en hij is het opknappen waard,... denk dan dat ik hem na volgend 

jaar de boot een grote opknapbeurt wil geven. 

 

Met vriendelijke zeilgroet, 

Pieter van der Haak 

 

 
 

 

Proficiat Pieter  

je bent geslaagd voor je 

toelatingsexamen 

EFSIX 
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Verenigingswedstrijden 

Vaar je wel eens mee met een avondwedstrijd bij je lokale watersportvereniging? Of organiseert je 

vereniging wedstrijden waarbij de einduitslag wordt bepaald met behulp van SW-rating? Dan zijn we 

benieuwd wanneer deze wedstrijden zijn, zodat we dit met andere efsix zeilers in de regio kunnen 

delen.  

 

 

Jaarvergadering 
 

Zaterdag 12 januari houdt de EKON haar nieuwjaarsreceptie en jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering. Dit jaar willen we in Vinkeveen bij de WVA (WVA-Clubschip “De Schuit”: 

Baambrugse Zuwe 143f (Gelegen aan Zandeiland 4, ingang eiland: tegenover No.194))  rond 

14.00 uur de vergadering openen. Vanaf 13h30 ben je welkom voor een kop thee of koffie. 

 

Agenda 

0. opening 

1. notulen jaarvergadering 2012 

2. post en mededelingen 

3. Verslag secretaris 

4. Verslag Wedstrijd secretaris 

o Jaar klassement 2012 

o Kalender voor 2012 

5. Verslag technische commissie 

6. Verslag penningmeester 2012 

7. Verkiezing kascomissie 

8. Verslag PR 2012 

o Boot Holland 

o Hiswa 

9. Verkiezing bestuursleden 

Statutair is de periode voor een functie in het bestuur 3 jaar. Hierdoor is er elk jaar wel 

iemand die aftreed en kan er weer een frisse wind waaien door nieuwe inbreng. 

o Statutair aftreden: Joop de Bruijn, Willem Ottevanger, Martijn van Waes, 

o Vervroegd aftreden: Piet Kulk 

o Herkiesbaar: Willem Ottevanger (secretaris), Martijn van Waes (penningmeester) 

o Nieuw: door het aftreden van Joop is er een vacature ontstaan als voorzitter. 

Hiervoor heeft Anouk Huisman aangegeven geïnteresseerd te zijn. Daarnaast kan 

het bestuur nog ondersteuning bij de financiën, de website en bij de PR gebruiken. 

Heb je hierin talenten die je in wilt zetten voor de EKON, dan kan je contact 

opnemen met bestuur@efsix.nl  

10. Voortgang nieuwbouw 

11. Stichting 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

 

 
 

Voorstel zomerkalender 2013 
 

12 jan  Algemene Ledenvergadering Vinkeveen 

zondag 8 jan Winterwedstrijd 3 

zondag 12 febr Winterwedstrijd 4 

8 t/m 13 febr Boot Holland Leeuwarden (zijn er vrijwilligers om de stand te bemannen?) 

6 t/m 10 mrt Hiswa Amsterdam 

zondag 11 mrt Winterwedstrijd 5 

27 en 28 april Voorjaarswedstrijden Heeg 

17 tot 20 mei  North Sea Regatta 

8 – 9 juni  Braassem Summer Regatta 

15 – 16 juni Trainingsweekend Vinkeveen  

6 en 7 juli Vrijbuiterweekend Loosdrecht 

3 t/m 8 augustus Sneekweek 

6 tot 8 sep ONK Efsix 

28 – 29 sept  Wijnmaand evenement 

12 – 13 oktober Spiegelplas wedstrijden 

27 – 28 oktober Stamppot wedstrijden Giesbeek 

 

 

 

 

"Overdrijven is een vak", 

aldus de kapitein van de 

veerpont 

Bij vlagen ben ik geniaal 

Alleen is het nu even 

windstil 
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Wijn evenement 2012 
 

De voorspelling 

Zaterdag 5-6 Bft bewolkt met buien 

Zondag 4-5 Bft droog, zo nu en dan wolken overwegend zonnig 

Voor in het veld een heftige strijd tussen 2018 en de 2059, met daarachter de rest. 

 

De realiteit: 

Op zaterdag 18 knopen (windkracht 5) met regelmatig uitschieters naar 28 knopen (7 Bft), met wind 

draaiingen van 20 graden, maar geen regen.  

 

Door de afwezigheid van de 2018 ging de strijd om de eerste plek tussen de 2059, 1421 en de 2015, 

Matthijs voer voor de eerste keer een wedstrijd met zijn vriendin. Het vorige weekend hadden ze nog 

samen geoefend. Dit weekend was er veel meer wind en werd de spinaker bij hun niet gehesen. De 

achtervolgers hesen de spinaker wel, maar dat mocht niet baten. De eerste twee wedstrijden sloten 

ze af met een derde plek. Een goed begin voor Oehoe. Ondanks de harde wind waren er grote 

winddraaiing, waardoor het veld ver uit elkaar kwam te liggen.  

 

Toen Wybe zaterdagmiddag zijn roer van de boot trok, kwam hij erachter dat de bovenste 

vingerling bij de las was losgescheurd. Daar kan je niet mee verder varen. Hij heeft nog geprobeerd 

een ander roerbeslag te monteren dat van Joop was gekocht, maar dat gatenpatroon kwam net 

niet overeen. 

 

De zondagochtend begon zo gemoedelijk met een licht windje van 10 knopen en een glinsterend 

zonnetje. Vanwege late aanwezigheid van de vrijheidsklasse bij de start, werd deze met drie kwartier 

vertraagd. Dat was echter niet de enige reden van de vertraging. Om 10:15 ruimde de wind binnen 

vijf minuten met 40 graden en nam de windsnelheid toe van 10 naar 22 knopen (6Bft) met 

uitschieters naar 29 knopen (7Bft). Door de nieuwe windrichting, die geheel over het meer liep waren 

er aan lager wal bij de start flink hogere golven. Bij het opkruisen was het dus zaak om zo snel 

mogelijk een beschutte kant van het meer te vinden, zodat je minder last had van de golfslag. 

 

De organisatie was weer in vertrouwde handen van Frouk Segaar, met haar team wist ze lange 

mooie rakken uit te leggen, met wedstrijden van 60 minuten. In geval van nood stond een dikke 

rubberboot en een stevige sloep klaar om de reddende engel te zijn. 

 

Bij de eerste wedstrijd op zondag gingen we nog met z’n allen met spinaker. Na een kleine luwte en 

een grote vlaag werd het Maarten en zijn bemanning te veel. Tijdens het laten zakken van de spi 

gingen ze om. Voor de achtervolgers zag het eruit als een “chinese gijp”. Maarten had ondanks de 

hulp moeite om zijn boot recht te krijgen. Uiteindelijk draaide de 2059 tot 180 graden door. Dat was 

de eerste keer dat Maarten onder op zijn boot stond. 

 

Bij de tweede wedstrijd lag 2054 eindelijk een keer eerste bij de bovenboei. Dus ook de spi omhoog. 

Samen met de 2015 gingen we als een speer het meer over. Helaas gebeurde het zelfde als bij 

Maarten. Ook Willem en Martijn gingen om, gelukkig slechts 90 graden. 

 

Met de prijs uitreiking kreeg iedereen weer de traditionele wijnfles. Dankzij hoger inschrijfgeld (in 

vergelijk met voorgaande jaren) kon er ook nog een diner bon voor de eerste plaats uitgereikt 

worden. (Zelf Een stille oproep voor lage inschrijfgelden;-) 

 

Theo en Cees proficiat met deze overwinning op jullie thuis water. 

 

De eind uitslag 

Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd  

   

No Zeilno 
 

 Naam Naam Punten 1 2 3 4 5 

1 2015 TripleB  Theo Brockhus Cees Brockhus 8,0 2 2 (4) 2 2 

2 2059 Simba  Maarten Jansen  11,0 1 1 2 7 (dns) 

3 2067 Vannina  Floris van Bentum Colin Huizing 14,0 (7) 7 5 1 1 

4 2014 S. Ribbons   Otte Brunsting  14,0 5 4 1 4 (dns) 

5 1038 Maxitaxi  Michael van Leeuwen  15,0 4 5 (6) 3 3 

6 1421 Oehoe  Matthijs Korving  19,0 3 3 7 6 (dns) 

7 2054 Tally Ho   Willem Ottevanger Martijn van Waes 22,0 8 6 3 5 (dnf) 

8 1323 1323  Wybe Slot Ben Evers 32,0 6 8 8 (dns) Dns 

9 2018 NPU  Jan Ligthart  40,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc 
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Uitslag op basis van de stand in het jaarklassement in vergelijk met de werkelijke uitslag. 

 
 

 

 

Notulen ALV 2012  

onderstaande tekst is al opgenomen in de 1e brief van dit jaar  
Efsix klasseorganisatie Nederland (EKON) 

Algemene ledenvergadering over 2011 

21 januari 2012, Watersportvereniging Vinkeveen 

 

Concept verslag, ter goedkeuring op ALV jan 2013 

Het jaarverslag bestaat uit twee delen: de presentatie die is gehouden tijdens de ALV 2011, deze 

geeft in hoofdlijnen een goed beeld van de behandelde agendapunten, en dit verslag. Dit verslag 

vormt dus een aanvulling op de ALV presentatie. 

 

1. Opening 

Iets over 14.00 uur opent de voorzitter Joop de Bruin de vergadering. In het afgelopen 35e EKON jaar 

was er een feestelijke bijeenkomst op de zeilvereniging Gaasperplas. We staan kort stil bij het 

overlijden van Henk van de Boogaard en de echtgenoot van Peter Engelke (Vera).  

 

We zijn met recht trots op het feit dat we het afgelopen jaar de nieuwe Efsix hebben gebouwd, het 

tweede exemplaar staat voor de deur. We zijn blij en trots met onze nieuwe bouwer, Martin de Kloet. 

Met de vereniging gaat het goed. We bemerken dat de meetbriefhouders Efsix (51 in totaal nu) niet 

altijd zeer frequent in grote getalen aan de wedstrijden deelnemen. Hier willen we meer aandacht 

voor. 

 

Van acht personen hebben we afmeldingen mogen ontvangen, we stellen dat op prijs. 

 

2. Notulen ALV 2010 

Notulen zijn via de mail verspreid en deze worden met instemming van de aanwezige leden (in 

totaal 18 leden zijn aanwezig) goedgekeurd. 

 

3. Post en mededelingen 

Er is geen belangrijke post binnengekomen. De rekeningen zijn doorgegeven aan de 

penningmeester. 

 

4. Verslag wedstrijdsecretaris 

Zoals uit de sheets blijkt kunnen we tevreden zijn over de deelname aan de wedstrijden, deze is 

gemiddeld genomen op een vergelijkbaar niveau gebleven. Het totaal aantal deelnemende boten 

over alle evenementen is licht gestegen van 27 in 2010 naar in totaal 30 in 2011. Het jaarklassement 

2011 is gewonnen door Jan Ligthart. Op de tweede plaats Willem Ottevanger. Ook dit jaar is er weer 

een overall klassement. Deelname aan de wedstrijden in de verschillende regio’s van Nederland 

levert extra punten op. 

De wedstrijdkalender van 2012 is rond. Hoofdpunten hieruit zijn de volgende. 

• Op 7 april is er een open dag bij Martin de Kloet. Hier kunnen alle leden met de boot naar 

toe komen en kleine reparaties (zoals ander roerbeslag) laten uitvoeren en een rondleiding 

krijgen. Wellicht kan er ook worden gevaren in de nieuwe Efsix. 

• Op de kalender staat als nieuw onderdeel ook de deelname aan het zeilevenement in 

Giesbeek (5 en 6 mei), waar reeds 10 Efsixen liggen. Ook de Efsixen in Arnhem (12 stuks) 
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hopen we naar het evenement te kunnen trekken. Het is prachtig water omgeven door 

strand en op zaterdag is er een muziek optreden; 

• Voor de deelname aan de NSR zijn ten minste 12 deelnemende boten vereist. Bij 

handopsteking hebben we nu al 7-8 boten die toezeggen te komen. De organisatie is 

perfect en de slipway was in 2011 al sterk verbeterd waardoor de tewaterlating soepel kon 

verlopen. 

• Het klassevenement is dit jaar op de Gaasperplas, met name gericht op de toerzeilers 

onder ons.  

• Het Nederlands Kampioenschap is in Sloten (vanaf 31/8). We bezien nog of het mogelijk is 

de boten na het Kruis van Heeg (25/8) meteen in Sloten te krijgen zodat onnodig transport 

wordt voorkomen. 

Het evenement Voorjaarswedstrijden is komen te vervallen omdat deze slecht inpasbaar was in het 

rooster van wedstrijden en de voorjaarsvakantie en we Giesbeek wilden laten voorgaan. Dit is 

overigens niet bedoeld als een blijvende keuze. 

Alle leden worden gevraagd zsm voor wedstrijden in te schrijven op de website zodat het‘’zwaan 

kleef aan’’ effect wordt versterkt. Iedereen die als bemanning wil optreden of bemanning zoekt 

vragen we dit te melden aan Matthijs Korving, hij kan bemiddelen. Ook vragen we aandacht voor 

facebook, het medium dat binnen de Efsix zeilers sterk in opkomst is en waarmee we onder meer 

ook snel tot deals over deelname aan wedstrijden kunnen komen. 

 

De winterwedstrijden in Reeuwijk zijn er nog op 12 februari, 15 maart en 1 april. 

 

5. PR  

De website is sterk gemoderniseerd door Martijn van Waes, veel dank daarvoor. Er zijn nieuwe foto’s 

van de Efsix toegevoegd en het geheel is veel levendiger geworden. In het voorjaar zullen nog meer 

professionele foto’s en actiefilmpjes worden gemaakt en op de site worden geplaatst. Joop de Bruin 

zal nog sponsors benaderen (Molenaar, Freewheel en mogelijk anderen). We zullen nog meer 

trefwoorden toevoegen zodat we sneller gevonden worden. Er zijn bezoekers van de website ook uit 

Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. 

In 2012 staat de nieuwe Efsix op Boot Holland en de HISWA. Via handopsteking komen we snel tot 

een compleet rooster over de standbemanning. Jan Ligthart, Joop de Bruin en Willem Ottevanger 

werken dit verder uit. Voor degene die een stand bemand komt er een korte uitleg over wat te 

doen. Martin de Kloet verzorgt het transport naar de beurs toe.  

Tijdens de evenementen zal een nieuw vlaggetje te zien zijn. Dit vlaggetje staat op de boot waarvan 

de schipper of bemanning een verslag zal gaan schrijven van het evenement. De schrijvers geven 

het vlaggetje zelf door aan de volgende ploeg. 

Het idee uit de zaal is om de nieuwsbrief in te korten en een link naar de website maken waarop 

deze verder is te lezen. 

Voor de open dag bij Martin de Kloet zoeken we nog 8 vrijwilligers, graag aanmelden bij Jan 

Ligthart.  

Ralph Brantenaar en de heer Hufner gaan de PR activiteiten ondersteunen, waarvoor dank alvast! 

 

6. Financiën  

Over 2011 is er een positief saldo op de balans van 1400 euro. Er wordt een reserve gemaakt voor 

onderhoud aan de mallen en voor het volgende lustrum. Het eigen vermogen van de vereniging 

bedraagt nu circa 11.000 euro. De kascie heeft decharge verleend voor 2011. De financiële 

aspecten zijn daarmee goedgekeurd. De kas cie voor 2012 bestaat uit Willem van de Mey en Daan 

Richter. 

De begroting van 2012 bevat ruimte om de PR voor de nieuwe Efsix uit te bouwen. De bijdrage van 

de leden van 30 euro blijft voldoende, met name omdat de kosten van een clubblad zijn komen te 

vervallen, deze maakten destijds een aanzienlijk deel van de begroting uit. 

 

7. Bestuurszaken 

Eva Meijer neemt na een periode van zeer enthousiaste deelname afscheid van het bestuur. Joop 

bedankt haar namens het bestuur zeer hartelijk en Eva zegt dat ze nog wel van plan is aan de 

wedstrijden deel te nemen. Eva bedankt! Anouk Huisman zal het bestuur komen versterken, hier 

stemt iedereen mee in. Welkom Anouk! 

Joop zal nog 1 jaar voorzitter zijn van de EKON, zo deelt hij mede. Dit is aanleiding voor een reactie 

uit de zaal: een dik compliment voor Joop die het voor elkaar heeft gekregen om de Efsix 

nieuwbouw te realiseren. Een applaus van de zaal! Ook voor de inzet van Martin de Kloet en de 

technische cie en iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Hulde! 

8. Technische zaken 

Er zijn momenteel 51 meetbriefhouders geregistreerd bij het Watersportverbond, de nieuwe Efsix is 

nog niet gemeten. 

 

Richard Rijkers geeft in een korte presentatie over welke zaken zijn aangepast in de nieuwe Efsix: 

• De buitenmal (romp) is qua maatvoering teruggebracht naar de dekhoogte van het 

oorspronkelijke Van der Stadt model uit 1974. Het vrijboord is hierdoor 6-7 cm hoger 

geworden hetgeen het drijfvermogen ten goede komt. Omdat ook de kuipvloer is 

opgetrokken is de hoogte tussen dek en (zit)rand van de boot hetzelfde gebleven; 
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• De boot is niet volgeschuimd, er zijn tussenschotten geplaatst en hiermee is de stijfheid 

waarschijnlijk vergroot. Er is een inspectie deksel in de bodem. Hierdoor kan een inspectie 

naar vocht plaatsvinden en kan dit vocht worden verwijderd als daar sprake van mocht 

zijn; 

• De stootrand is sterk verbeterd. Hij is nu weliswaar strak maar wellicht ok wat glad, dat zal 

moeten blijken onder gebruik; 

• De lage opbergvakken zoals Hoora die heeft ontwikkeld zijn overgenomen. 

 

De nieuwe Efsix heeft onder meer een Selden mast, een RVS mastvoet, Harken beslag, een TEB roer, 

een rolfok onderdeks en een 1 persoons hijsinstallatie voor de mast. Met een complete set Molenaar 

wedstrijdzeilen kost de nieuwe Efsix 23.500 euro (excl trailer). 

 

Martin de Kloet is op zoek naar dealers in andere landen (o.a. Duitsland), hij is de eigenaar van de 

nieuwe Efsix totdat deze is verkocht. Degenen die zich hebben opgegeven als mogelijke 

obligatiehouder zullen hun geld terug gestortkrijgen, onder dankzegging van het vertrouwen dat zij 

hebben gegeven.  

 

In de klassevoorschriften van 2010 zijn alle aanpassingen goedgekeurd. Het voorstel is ook nog om 

het anker met ketting te vervangen door een verplichte drijvende sleeplijn van ten minste 7 meter. 

Naar verwachting zal dit worden goedgekeurd. Andere klasses gingen ons in deze al voor. 

Overigens is er ook een tendens gaande bij het Watersport verbond om bij wedstrijden die worden 

gevaren onder auspiciën van het Watersport verbond reddingsvasten (i.p.v. zwemvesten) verplicht 

te stellen. Hiermee kan ieder alvast rekening houden. 

 

Degene die zich het beste inzet voor promotie van de Efsix en daarbij iets bijzonders teweeg brengt 

kan de EPROBO verdienen, de Efsix Promotie Bokaal.  

 

De stootrandmal is vervangen. 

 

9 Rondvraag 

De heer Engelke vraagt of het mogelijk is het open Duitse kampioenschap op de Kemnadersee op 

de wedstrijd agenda te plaatsen. Daarnaast is de vraag van hem of de nieuwe Efsix een beter 

drijfvermogen heeft en minder kentert, een 

wens van gehandicapten die veelvuldig in de 

Efsix varen. Hierop is bevestigend geantwoord.  

De striping op de nieuwe Efsix: wie kan hiervoor 

ideeën aanwenden en dit regelen? Joop en 

Matthijs hebben een goed adresje. 

 

Om 17.00 uur sluiten we de vergadering en is er 

nog ruimte voor een drankje en een gesprek 

aan de bar. Fijn dat we te gast konden zijn in 

Vinkeveen met een fraai uitzicht over een 

stormachtig zeilwater! 

 

Willem Ottevanger 

22 januari 2012 

 

 

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

belicht. 

 

Bovenwater 1….. 
Er is op facebook contact is met een Efsix zeiler uit Estland (Rasmus Kerge)  
 

Bovenwater 2….. 

De nieuwe eigenaar (Frank Hartwig) van Efsix 

1285 is met ons in contact gekomen. Hij woont 

in Leipzig Duitsland. Hier vaart de efsix “op” een 

oude kolenmijn (dagbouw) die vol is gelopen 

met water (oppervlak 12ha).  

Diepte 12 meter 

Hoogte boven de zeespiegel 104 meter 

Fietspad rondom van 8,5 km 

 

De camping is in 2012 nog in aanbouw. 

Rondom Leipzig zijn er wel veel andere meren 

(bijv. Cospudener See, 
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Goitzsche,Markkleeberger See). Leipzig is een mooie stad. 

 http://www.all-on-sea.de/unternehmen/schladitzer-see/  

Zijn dit twee mooie vakantie bestemmingen om met de efsix naar toe te rijden? Lokale kennis is 

aanwezig! 

 

Efsix Emigratie 

Of voeg de daad bij het woord en doe zoals Randmeer zeiler Cor Visser, hij heeft dit jaar Efsix 1240 

gekocht (voor 500 euro). Deze heeft hij met trailer en buitenboord motor naar Kroatië gereden. Bij 

een camping heeft hij een lig boei gehuurd voor 10 euro per dag. De boot blijft deze winter in 

Kroatië hij staat daar voor 150 euro bij een boer in de buurt van Pula. Volgend jaar gaat hij weer 

kamperen en zeilen in zijn Efsix. 

 

Regels voor Wedstrijdzeilen 2013-2016 

Zoals gebruikelijk, elke vier jaar, na de Olympische Spelen, wordt het regelboekje aangepast. Vanaf 

1 januari 2013 gelden de nieuwe regels. Het nieuwe regelboekje is te koop via de website van het 

watersportverbond, of bij de betere boekhandel. 

 

NK Sharpie bij de Braassem 

In september hadden de Randmeer, Sailhorse en Sharpie hun NK op de Braassem. De Sharpie klasse 

ging gezamenlijk uit eten en nam massaal kip. De volgende dag liep dat niet goed af. Ongeveer 10 

boten zijn afgevallen in verband met acute buikloop. Een aantal heeft het zelfs niet droog 

gehouden in hun zeilpak en heeft uit pure nood een verfrissende duik moeten nemen. 

 

Passagiers Boeing spotten radeloze zeiler na schipbreuk 

18-10-12 

Passagiers van twee commerciële vluchten hebben een 44 jarige zeiler gespot die met zijn schip op 

drift geslagen was 450 km voor de kust van Sydney. Hierdoor kon de man, die ruim een week 

geleden door een storm in de problemen kwam, eindelijk worden gered door de Australische 

kustwacht. 

 

 
 

De ellende voor de solozeiler begon toen de mast van zijn boot afbrak tijdens een storm. Nadat de 

motor praktisch alle benzine had opgebruikt, zond de 44-jarige Glenn Ey een noodsignaal uit. Maar 

de man bevond zich te ver op zee en dus buiten het bereik van de reddingshelikopter. 

 

Daarom werd de hulp ingeroepen van twee commerciële toestellen die in de buurt vlogen. Een 

Boeing 777 van Air Canada, op weg van Vancouver naar Sydney, en een vliegtuig van Air New 

Zealand komende van Auckland keken mee uit naar de vermiste zeiler. 

 

Verrekijkers 

Air Canada piloot Andrew Robertson daalde van 10 kilometer zelfs naar 4000 voet, ruim een 

kilometer boven het water. Passagiers die een verrekijker op zak hadden begonnen minutieus de 

oceaan af te speuren. 

 

Een crew lid en meerdere inzittenden konden het schip met daarop de onfortuinlijke man spotten. 

Ze verwittigden de kustwacht en vervolgden daarna hun route. Een emotionele Glenn Ey werd in 

goede gezondheid teruggevonden. Hij prees de reddingswerkers. 

 

'Deze mensen hebben meer dan twaalf uur gevaren in moeilijke omstandigheden om me uit de 

nood te helpen', aldus de man. 'Ik ben hen eeuwig dankbaar.' 

 

 



 

EFSIX NIEUWS 

#5 – 12 DECEMBER 2012 

 

PAGINA 10 

 

Wintertijd klustijd………. 
Ede, 7 december 2012 

 

Na een druk 2012 waar de 2018 vaak aan de start was, is er nu de wintertijd, een tijd om de boot te 

vertroetelen en klaar te maken voor het nieuwe jaar. De boot staat al sinds oktober netjes afgedekt 

te wachten op het nieuwe seizoen. Tijd om het e.e.a. te herstellen en te verbeteren. De eerste klus 

die wij hebben aangepakt is het roer. Want tijdens het NK op Sloten hebben wij nog even de 

wedstrijdbaan aangepast en de onderboei wat versleept, met het roer! Met zoveel wind, kwam dat 

het roer niet ten goede. 

 

Dus de eerste klus was voor ons jawel….het roer. Ik heb helaas 

geen foto gemaakt van de beschadigingen en de 

herstellingen tijdens de wedstrijden, maar geloof mij maar dat 

het blad niet echt glad meer was. Aangezien een roer met 

elke stuurweging extra wrijving zal genereren is het zaak om die 

weerstand zo laag mogelijk te houden. Een glad roerblad met 

de juiste vorm en gewicht is een wezenlijk onderdeel van de 

boot en een klus die je in de winter goed kunt aanpakken, en 

dat hebben wij gedaan.  

 

Ons houten roerblad was eens paars, waarmee de oplettende 

lezer gelijk weet van wie dit roer afkomstig is. De snelle en niet 

echt nette herstelling van september en het feit dat het roer 

ook nog een keer een paar weken in de boot was blijven 

liggen in een natte periode hadden het roer geen goed 

gedaan.  Het roerblad was namelijk na het vrijbuiterweekend 

twee weken in de vochtige boot blijven liggen en daarom 

hadden we nu een roerblad met ...KIPPENVEL! De verf was zo 

gaan bobbelen dat ie als antislip kon doorgaan. 

 

Aanpak 

Om maar gelijk de zaak goed aan te pakken is het roer tot aan 

het hout kaal geschuurd.  

Eerst met grof schuurpapier en daarna steeds wat fijner. Na wat 

uurtjes schuurplezier :-( kon de eerste laag grondverf 

aangebracht worden. Een paar dagen daarna licht opschuren 

en nog een grondlaag erop. Een aantal dagen daarna dit 

ritueel nog een keer gedaan met de eerste laag glanslaag witte 

verf. Ik had gedacht nog wel een aantal lagen te moeten 

opbrengen en kocht een keer de goedkoopste verf van  …..de 

action. Ik was benieuwd en dacht ik zet de eerste paar keer op 

met de ze verf en ga daarna wel over op de bekende merken! 

Maar na twee keer was ik verbaasd over het resultaat...zo 

glad…geweldig! 

Ook het reserve roer heb ik dezelfde behandeling gegeven. 

Kortom de eerste klus (aan huis) heb ik gedaan. 

 

Groeten Jan 

EFSIX 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dat is een 

zinnigere 

tijdbesteding 

dan puzzelen 

aan een boot!  
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Bootschappen 
 

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 

 

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 

 

Gezocht bevestigingsoog giekneerhouder 

Ik ben Efsix 1318 aan het opknappen en daaraan ontbreekt de giekneerhouder. Ik zoek het 

bevestigings oog voor de giekneerhouder. Deze wordt in de rail onder de giek geschoven en is 

waarschijnlijk het zelfde als de ogen waarmee de grootschoot blokken mee aan de giek 

bevestigd zijn. 

Ik wil ook graag weten hoe en waar de giekneerhouder aan de mast/mastvoet bevestigd is. 

Misschien dat iemand mij daar een detailfoto van kan sturen. 

rcboer@tele2.nl 

 

Houten schaar om giek in te zetten 

10 euro, st.dijk@planet.nl 

 

Nieuwe EFSIX 

 

 
 

Nieuwe mastvoet 

 

 
 

Nieuwe De kloet EFSIX in alle RAL kleuren verkrijgbaar 
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Voor de boeg!?! 
 
Wanneer Waar Activiteit Info 

12 jan 2013 Vinkeveen Algemene Ledenvergadering   

8 t/m 13 febr 2013 Leeuwarden Boot Holland  

6 t/m 10 mrt 2013 Amsterdam Hiswa  

27 en 28 april 2013 Heeg Voorjaarswedstrijden  

17 tot 20 mei 2013 Scheveningen North Sea Regatta  

 

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  algemenezaken@efsix.nl  

   

Volledige bestuur  bestuur@efsix.nl 

   

Technische commissie 

 

Richard Rijkers 

Stefan van Dijk 

tc@efsix.nl 

 

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  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: Bankgegevens EKON:   Lidmaatschap: 

Willem Ottevanger ING Rekeningnummer 3213707  30 euro per jaar 

e mail:  willem@efsix.nl t.a.v. Efsix Klasse Organisatie Nederland 

   IBAN   NL55 INGB 0003213707 

    BIC     INGBNL2A 
 

 


