
 

2014 en lekker bezig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFSIX Nieuwsbries #2 –05 juni 2014 

#2 
Van de Voorzitter 
We zijn lekker bezig! 

 

Met aanvankelijk negen ingeschreven boten voor het trainingsweekend 

op 16 en 17 mei  zijn we lekker bezig! 

 

Een paar weken eerder hadden we ook 8 boten op het water bij de 

opening van het seizoen in Heeg. In Heeg was ook de jaarlijkse opening 

van het seizioen met een borrel van de EKON. Hierbij konden we onze 

oude voorzitter Joop met zijn vrouw Neske weer begroeten. Uiterst 

gezellig en goed dat we hen weer in ons midden hadden. In het verslag 

van dat weekend kunt u lezen hoe meerderen de weg terugvonden naar 

de klasse en naar dit evenement en de gezelligheid hebben terug 

gevonden...een mooie constatering. Wij zullen er ook alles aan doen om 

dat (meer) mogelijk te maken....bij twijfel even bellen! 

  

Zo was daar ook het trainingsweekend op Loosdrecht bij de Vrijbuiter. 

Tijdens het trainingsweekend hadden we ook de optie opgenomen om 

mensen die zich tijdens de HISWA hadden opgegeven een proefvaart 

aan te bieden. 

En ook dat is mogelijk gerealiseerd. 

  

De deelnemers van het trainingsweekend kregen twee weken voor het 

weekend de mailing dat we plotseling moesten uitwijken naar een 

andere locatie, en dat was de Vrijbuiter geworden. Er waren daar geen 

wedstrijden dat weekend en zij konden ons faciliteren, en dat was naar 

mijn mening een prima alternatief. 

Het trainingsweekend begon al op vrijdagavond met een 

welkomstwoord, wat theorie en een lezing over mast en zeiltrim van 

gastinstructeur Gerwin Jansen, professioneel Melches24 zeiler. 

De zaterdagochtend konden de deelnemers dat gelijk in praktijk 

brengen. 

Zo was de opzet van het hele weekend ook bedacht, een stukje theorie 

en dan de praktijk. Wij hebben getracht daarmee een balans te vinden 

en de verbeterpunten van de afgelopen jaren te verwerken in het hele 

weekend. De reacties aan het eind van het weekend gaven aan dat we 

daarin geslaagd zijn. Ook al kregen we feedback van een wat jongere 

deelnemer dat het zelfs meer en langer mocht zijn....we denken er nog 

aan hoe we daar op in gaan spelen voor volgend jaar! 

  

Het eerstvolgende evenement is de North Sea Regatta, en met 8 

inschrijvingen zitten we aan het minimum. Dit fantastische evenement is 

het snoepje van het jaar door een mooie mix van de experience van op 

zee varen, een mooie entourage en een walprogramma.  

 

Wel wil ik u attenderen op de veiligheidsaspecten van dit evenement. U 

gaat op zee varen en d.h.i. de boot moet in orde zijn (materiaal, extra 

check op inventaris en speciale voorzieningen voor op zee) , maar ook 

v.w.b. verplichtingen zoals kleding en veiligheidsvoorzieningen (wet of 

drysuit en noodsigenalering). Lees de wedstrijdbepalingen goed door en 

bij twijfel vraag de bestuursleden. 

  

Voor de Waddentocht (19 en 20 juli), die in de voorbereidende fase is, zal 

hetzelfde gelden. Spoedig zullen wij daarover meer op de website zetten 

of via mailing aan u kenbaar maken. Ik hoop u vaak tegen te komen bij 

de evenementen! 

 

Met sportieve groet,  
Jan Ligthart 

Voorzitter EKON 
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Kort nieuws van het bestuur 
 

Hiswa 

Begin maart was de Hiswa in Amsterdam. De volgende leden 

hebben op deze beurs de efsix gepromoot. Allen via deze weg dank 

voor de inzet! 

 

 
 

 

Contributie 2014 

Op de ALV is ingestemd met een contributie van 35 euro per jaar. Indien je nog niet hebt 

betaald en dit wel van plan bent, alvast bedankt voor de betaling. Alle machtigingen zijn 

omgezet naar IBAN en zijn inmiddels geïncasseerd. Wel zo makkelijk voor u. 

 

Klasse controleur 

Als vereniging zijn we opzoek naar een klasse controleur. Als je interesse hebt dan graag 

contact opnemen met iemand uit het bestuur voor meer informatie. 

 
 

Kort nieuws van de leden 
 

Geboorte 

Een nieuwe stuurman is geboren 

Coen Minnigh 

10 mei 2014 

 

Albertine en Arjan Minnigh 

 

Nieuwe leden 

In de afgelopen periode hebben de volgende leden zich aangemeld 

voor het lidmaatschap bij onze vereniging:  

 

Naam   Zeilnr  Vaargebied Email 
Jan Boogaarts  1483   

Marius Polinder  1492  Sjeezer Wolderwijd 

Jan Lemkes  1073  Reeuwijkse plassen 

 

Welkom aan boord van de Efsix Klasse. We wensen je een voortvarende tijd in de Efsix en veel 

plezier met andere leden. Voor vragen en/of opmerkingen (over je boot) kan je contact 

opnemen met; bestuur@efsix.nl 
 

Cees Blaauwhof is dit jaar de eerste, op 11 maart lag zijn boot al in de haven. 

 

Wybe Slot heeft deze winter zijn eigen roer gemaakt. 

 

Maarten Jansen heeft groot onderhoud gepleegd aan de 2059 

Verder nog de onderstaande zaken aangepakt.  

- kiellier vervangen  

- kabel van de lier vernieuwd  

- fokkeval vernieuwd  

- kiel uitgeplamuurd en nieuwe verf 

- ca 2 meter stootrand vernieuwd  

- Sb zijde voor 2/3 voorzien van nieuwe gelcoat 

- trailerlier vervangen  

- koppeling trailer vervangen 

- centreerwielen achter vernieuwd  



 

EFSIX NIEUWS 

#5 – 15 DECEMBER   2013 

 

PAGINA 3 

Spijkers op laag 

water zoeken, 

Of de spijker op 

de kop slaan? 

- alles grondig schoon gemaakt  

- en nog heel veel meer 

 

 

 

 

 

 
 

Efsix Zomerkalender 2014 
 

19 en 20 Juli Waddentocht 2014 vanuit Harlingen 

Even een biertje halen op Terschelling. Op dit zijn aangemeld 

Job Rikken  1261 

Martijn van Waes 1015 

Charles Engelaar 2024 

Danilo Tromp 

Jan Ligthart  2018 

 

Op vrijdag 18 juli is het om 15h16 hoog water in Harlingen. Het ideale moment om je boot te water te 

laten, want om 22h19 is het laag water en dan heb je een langere groene helling in de haven. Bij 

welke waterstand de helling nog bruikbaar is moeten we nog afstemmen met de havenmeester. 

 

Op zaterdag is het hoogwater om 10h36 dan varen we uit om met de stroom mee Terschelling te 

bereiken. Op zondag is het om 11h16 laagwater dus dan vertrekken we weer van Terschelling om 

wederom met de stroom mee naar Harlingen te varen. Om 16h25 is het op zondag hoogwater, dus 

dan kunnen alle boten makkelijk uit het water.  

 

Dit evenement gaat bij meer dan windkracht 4 niet door, dan wijken we uit naar de Friese meren. 

Vaar je mee naar het eiland, mail dan naar Richard Bakker secretairs@efsix.nl met als onderwerp 

"aanmelden waddentocht".  

 

 
 
2 t/m 7 augustus Sneekweek 

...... opgeven kan voor alleen het weekend of de hele week. 

 

5 tot 7 sep ONK Efsix Heeg 

Wie wordt er dit jaar kampioen? Daarnaast zijn we druk bezig om ook een feest op de wal te 

organiseren. 

 

27 – 29 sept  Wijnmaand evenement op het Alkmaardermeer.  

We blazen het jaar af met traditioneel veel wind op het alkmaardermeer, met als beloning voor elke 

deelnemer een fles wijn. Heerlijk om mee na te genieten bij de haard. 

Mail naar bestuur@efsix.nl als je weet aan welke evenementen je van plan bent mee te doen en of 

je nog bemanning zoekt. Dan publiceren we in de volgende nieuwsbrief een deelnemers lijst!! 
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Voorjaarswedstrijden Heeg 2014 
26 en 27 april 

 

Op zaterdag 26 april, rond 09:00 uur afgesproken met mijn 

gelegenheids- zeilmaat voor dit weekend, Floris van Bentum. Zoals zo 

vaak was ik weer eens ruim te vroeg (08:40u), want ik kan er slecht 

tegen om te laat te komen, en blijkbaar had Floris hier ook last van want 

ook hij was alvast begonnen. Het was nog wel lekker rustig op de haven, 

dus hadden we alle tijd en ruimte om Floris zijn Efsix op te tuigen en te 

water te laten. Er lagen ook al vier andere Efsixen in de haven en 

langzamerhand kwamen er ook wat meer Spankers en de overige 

Efsixen aan. 

 

Wat tegen viel dit jaar was de opkomst van de Randmeer klasse. Achteraf bleek dat zij maar 

met 5-6 boten waren vertegenwoordigd, waar er normaliter toch al gauw zo’n 20 Randmeer 

deelnemers zijn. Dus blijkbaar is onze klasse niet de enige die te maken heeft met een 

terugloop van deelnemers. Maar nu had de EKON toch maar weer even 9 boten op het water, 

en dat voor een eerste seizoens-wedstrijd? Dat geeft hoop! 

 

Ik daag via deze weg dan ook alle EKON-leden uit, in bezit van een Efisx, vraag een 

startlicentie aan voor jou en je bemanning, laat je schip meten (hoe? Zie de site van het 

Watersportverbond), en kom naar alle overige wedstrijden dit jaar en in de toekomst. Het gaat 

niet altijd om het winnen, maar bedenk dat de sfeer in onze klasse in ieder geval goed en leuk 

is, en dat is de beste motivator die er is. 

 

Nu dan nog wat over de wedstrijden. 

De voorspellingen v.w.b. de wind waren marginaal en dat bleek ook wel, het werd een 

redelijke drijfpartij, waarbij er op de zaterdag nog redelijk te zeilen viel, maar op de zondag 

helaas alle races werden gecancelde omdat er in het geheel geen wind was. 

Door de weinige wind en de vele wind variaties werd het soms ook zomaar een complete 

tombola. Zo lag je ruim voor de rest van het veld op de eerste plek in een windstilte (in het 

voord-de-windse-rak), en zo lag je weer 5de! (tja, als er dan weer wind komt, dan komt ie 

vanachteren en brengt het gehele veld over je heen). 

 

Wat helaas wel opviel, toen uiteindelijk iedereen naar de haven was gesleept of gepeddeld, 

en we druk waren met traileren, kwam er ineens een redelijk windje opzetten.  

Te laat helaas, want Floris en ik hadden er zin in om ons verder richting de eerste plek te 

manoeuvreren. Andere keer dan maar… 

 

Bij deze dan nog de uitslagen: 

 

 
 

Richard Bakker 

 

Doel van de 1015 was om te eindigen bij de eerste drie. Op zaterdag stond er weinig wind en 

was het materiaal nog niet helemaal in orde. Daarnaast vonden we dat we de zwaarste 

schipper en bemanning hadden, wat een goed excuus was met weinig wind. Helaas kregen 

we op zondag geen mogelijkheid om ons omhoog te manoeuvreren. Wel waren we op 

zondag, als eerste terug in de haven gepeddeld, als eerste de boot op de trailer en heel 

ongezellig ook als eerste naar huis. 

Kunnen we ook een wal klassement starten? 

Groeten, 

Martijn van Waes 
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17 en 18 mei Trainingsdag en oefenwedstrijdjes 
Als je kan roeien zonder riemen, kan je ook zeilen zonder wind. Helaas een weekend met weinig 

wind. Vergeleken met vorig jaar waar er teveel wind was, gaf het nu wel veel rust om alle boot 

handelingen te oefenen. Bijvoorbeeld oefenen met omslaan. 

 

 
 
 

 
 

Jaarklassement 2014 
De tussenstand voor 2014 is als volgt; 

 

 
 
 

 

 

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

 

Maak een Zeilfie en win een mooie prijs! 

Een selfie is een gefotografeerd zelfportret, doorgaans gemaakt met een 

smartphone of webcam, waarbij de foto geüpload wordt naar een 

sociaalnetwerksite. 

Een “ZEILFIE” is een door Zeilmakerij Molenaar bedachte term, waarmee ze 

een nieuw begrip willen introduceren. 

Maak een foto van jezelf, waarop het logo van Zeilmakerij Molenaar ook 

duidelijk te zien is. Stuur deze foto naar info@zeilmakerijmolenaar.nl en maak 

kans op een prachtige prijs! 

De 10 mooiste inzendingen krijgen een zeiltocht voor 2 personen met hapje 

en drankje op het skûtsje ‘’t Dorp Grou’ aangeboden. Deze actie loopt tot 1 

september 2014.    
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Zet het blauw van de zee 

Tegen het blauw van de hemel 

Veeg er het wit van een zeil in 

En de wind steekt op 

Watersportverbond ledennieuwsbrief 

De derde en de vierde en vijfde editie van 2014 is uit 
Kijk op; www.watersportverbondmagazine.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maiden trip Laura Dekker 

Documentaire uitgezonden door BNN 

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1405886 

 

 

Tattoo 

Je hoort er niet meer bij zonder tattoo. Deel je zeil tattoo in de volgende nieuwsbrief………; 

Anoniem ingezonden….. 

…………………………………... Herken je deze mastvoet?..? 

 
 

 

 

Boot schappen 
 

Nieuwe EFSIX 

Nieuwe De kloet EFSIX in alle RAL kleuren 

verkrijgbaar 

 

Volgens prijslijst maart 2014: 

Efsix Standaard  € 18.750,= 

Efsix Racing  € 21.750,= 

info@de-kloet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezocht: storm fok 

Wie heeft er voor mij een stormfok voor op de efsix? 

Mail naar Joan Wagemakers: Cartwright37@kpnmail.nl 

 

 

Gezocht; roerbeslag 

Ik ben opzoek naar een roerbeslag voor aan de spiegel van de Efsix richtprijs 20 euro    

blaauwhof.cp@zonnet.nl 

 

 

Het regelschrift 2013 - 2016  

Na elk olympisch jaar worden de wedstrijd zeil regels aangepast. Het regelschrift 2013 -2016 is 

te koop bij de lokale boekhandel of via internet. 
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Efsix 2043, type R,bouwjaar 1998; 

Vraagprijs € 6500 

Direct gekocht van de bouwer J. ter Veen. Compleet uitgerust voor wedstrijden. 2 

fokken.Spinaker beslag compleet met Pega kanteltrailer en aanhangmotor. Ligplaats 

Loosdrecht. Meer info: Constant van Lookeren Campagne (06-53478352) 

 

  

efsix 2067 

Vraagprijs: € 13.000,00 

Compleet uitgerust voor wedstrijden, Harken overloop, 

twee sets wedstrijdzeilen, drie spinakers, dekkleed, 

winterkleed, trailer, afneembare motorplank Nieuwe 

mast (2012) Meetbrief. Boot staat altijd op trailer. 

Eventueel met buitenboordmotor 

Info Floris of Colin 

 

 

efsix 2076 

Vraagprijs: € 17.500,00 

z.g.a.n. weinig gebruikt, kompleet met alle optie's incl. Harken beslag en trailer. 

Kleur: ocean blue Info: Joop ter Veen 0623953913 of 0653831103 

 

 

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 

 

 

Nieuw kuipdekzeil (versie 2) 
Gemaakt van vrachtwagendoek, met 

open gezaagde regenpijp (bevestigd 

met shockcord) als haken aan de 

rubber rand. Nu ook in blauw en zwart. 

130 euro; Martijn@vanwaes.com 

 

 

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 ( bouwer efsix 2000). Heb je nog een specifiek onderdeel 

nodig?  

Daan_richter@nl.ibm.com 

 

 

Trapeze gordel Imhoff 

Oud model,  

t.e.a.b. debruijn65@gmail.com 
 

 

Magic Marine dry suit Thermo xxl 

Nieuw nooit gebruikt 

t.e.a.b. debruijn65@gmail.com 
 

 

Word ambassadeur: ontvang 250 euro! 

Als tevreden efsix zeiler weet je wat er zo leuk is aan zeilen in deze 

fantastische boot. Met je positieve ervaringen kan je wellicht 

vrienden, kennissen, familie of collega's die denken over de 

aanschaf van een zeilboot enthousiast maken. Als EKON laten we 

onze waardering hiervoor graag blijken! 

 

De actie werkt eenvoudig: mail ons de gegevens van de perso(o)n(en) die u graag kennis wilt 
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Wist je dat het aan te 

raden is mosselen te eten 

in de maanden met een –

R- 

...... 

En bier te drinken op de 

dagen die eindigen met 

een –G-  

laten maken met de efsix. Wij nemen dan contact op met diegene. Wanneer de door u 

aangebrachte persoon ook daadwerkelijk een nieuwe efsix koopt, ontvangt u van ons € 250,-. 

Voor meer informatie kan je mailen met bestuur@efsix.nl 

 

 

Steigerwerk 

Via facebook, www.efsix.nl, de nieuwsbrief of op de steiger delen we onze 

kennis, ervaring en passie voor de efsix. Om ook de passie over je eigen werk 

te delen bieden we de mogelijkheid om een eigen deelpagina op 

www.efsix.nl (gemiddeld 80 unieke bezoekers per dag) te maken. Op deze 

pagina kan je het logo van het bedrijf en een eigen tekst plaatsen. Daarnaast 

kunnen we een link naar de bedrijfswebsite of emailadres er ook op plaatsen. Voor slechts 100 

euro per jaar heb je een eigen digitale steiger. Mail met bestuur@efsix.nl om je passie te delen. 

 

 

EKON GOPRO 

Capture and share your EFSIX life style with your most thrill seeking sailing experiences with the 

HERO3+ Black Edition. Your EKON has one sample to rent, 20% smaller and lighter than the best-

selling camera’s, it delivers improved image quality and powerful new features geared for 

dynamic scenes in regatta or training.  

 

For information and/or reservation EKON GOPRO, please contact Mathijs Ligthart (06-51813990) 

or Richard Rijkers (06-10517352).  

 

Rent prices range from EURO 25,-/day, EUR 35,-/weekend or EUR 50,-/week. Short instruction 

course, fastening gear for hoist/rudder and handy transport case are included (EUR 100,- 

deposit).  

 

FOR EKON MEMERS ONLY 
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Voor de boeg!?! 
 
Wanneer Waar Activiteit Info 

06 tot 09 juni Scheveningen North Sea Regatta  

05 en 06 juli Loosdrecht Vrijbuiterweekend  

02 tot 07 augustus Sneek Sneekweek  

05 tot 07 september Heeg NK  

27 en 28 september Alkmaardermeer Wijnevement  

 

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 Jan Ligthart voorzitter@efsix.nl  

Secretaris  Richard Bakker secretaris@efsix.nl 

Penningmeester    Martijn van Waes Martijn@efsix.nl 

Wedstrijdsecretaris  Matthijs Korving Matthijs@efsix.nl 

PR efsix    Charles Engelaar  

   

Volledige bestuur  bestuur@efsix.nl 

   

Technische commissie 

 

 

Richard Rijkers 

Wybe Slot  

Stefan van Dijk 

tc@efsix.nl 

 

 

Sponsor commissie  

 

Willem Ottevanger 

Vacant 
 

Toerzeil commissie 

Richard Bakker 

Martijn van Waes 

Vacant 

 

Jeugd commissie Vacant  

Jubileum commissie Tbd  

PR commissie 

 

Jan Ligthart  

Charles Engelaar 
 

Web commissie 

 

Martijn van Waes 

Mathijs Ligthart 
 

Webmaster www.efsix.nl Vacant  

Kas commissie 2014 

 

 

Willem van der Meij 

Daan Richter 

Michel van der Maas 

 

Redactie efsix Nieuws  bestuur@efsix.nl 

 

Hek licht 
 

De EKON heeft voor haar leden een vochtmeter en een weegschaal beschikbaar. 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: 

Richard Bakker   IBAN   NL55 INGB 0003213707  35 euro per jaar 

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

    BIC     INGBNL2A 
 

 


