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Kerst EFSIX Nieuwsbries #5 – 23 december 2014 

#5 
 

De Efsix is een snelle boot. Juist daarom kijken we graag vooruit. De kernvraag is 

hoe wij samen de toekomst garanderen van onze prachtige Efsix. Volgend jaar 

vieren we haar 40 jarig jubileum. 

 

Helaas is de uitval van Efsixen groter dan de aanwas. Indien wij net als de 

Randmeer het 50 jarig bestaan van onze Efsix willen vieren dan zullen wij daar 

samen iets aan moeten doen. 

Uw bestuur doet alles wat binnen haar vermogen ligt om op te komen voor de 

belangen van de toerzeiler en de wedstrijdzeiler. Van technisch advies, wedstrijd 

programma's, promoties en sociale activiteiten. Dit is echter onvoldoende om 

succes voor 2025 te garanderen.  

 

Uw bestuur bestaat uit 5 personen. Onze klasse organisatie telt uit 125 leden terwijl 

er zo'n 300 Efsixen rondvaren. Alleen wanneer wij samen serieus de handen ineen 

slaan kunnen wij het tij keren. In de psychologie kent men het fenomeen dat 

wanneer iemand verdrinkt iedereen toekijkt maar niemand hulp biedt. In 

groepsverband voelt niemand zich in zo'n situatie persoonlijk aangesproken. 

Daarom spreken wij u aan, toerzeiler, wedstrijdzeiler, eigenaar van de 1000 of de 

2000 serie, uit noord, west, oost en zuid Nederland: neem je verantwoordelijkheid 

en draag je steentje bij. 

 

Kom naar de leden vergadering en draag bij aan de toekomst van een 

fantastisch jacht waarvan de ontwerper van de Efsix, Cees van Tongeren, recent 

bij de Fa. De Kloet zei; "als ik hem opnieuw zou moeten ontwerpen dan zou ik 

hem weer zo tekenen. Alleen de romp zou anders worden. Niet omdat het beter 

zou zijn maar omdat dat mode is". 

 

De Efsix en haar gebruikers rekenen op uw steun. Kom naar de vergadering, werf 

een lid, promoot de boot en geef de Efsix de toekomst die het verdient. Laten we 

2015 samen spetterend en positief starten.  

 

 

Uw bestuur wenst u een fijne kerst en een gezond en 

voortvarend nieuwjaar 
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Kort nieuws van het bestuur 
 

Van de wedstrijdsecretaris 

 

Beste EFSIX-zeilers, 

 

Helaas heb ik op de oproep in het vorige EFSIX-nieuws,  aangaande de voorgestelde 

mogelijkheden in de wedstrijdkalender, nauwelijks reactie mogen ontvangen van de leden. 

We betrekken u graag bij de keuze voor de evenementen en willen graag de agenda 

definitief maken. Bij deze vraag ik u daarom om aan te geven of u het met onderstaande 

stellingen eens/oneens bent.  

 

1. We moeten op 13-14 juni zeker meedoen aan het Multi Klasse Evenement in Makkum 

(eens/oneens). 

 

2. We gaan dit jaar niet naar het Vrijbuiterweekend maar gaan naar de Kaagweek.  

(eens/oneens). 

 

3. We gaan niet naar het  Wijnmaandevenement maar kiezen voor de NaKaag.  

(eens/oneens) 

 

U kunt hiervoor tot uiterlijk 5 januari een mail sturen naar matthijs@efsix.nl of WhatsAppen (06-10 

88 72 06). In de opvolgende week zullen wij de agenda definitief maken. 

 

Een whats-appje of mailtje met daarin bijvoorbeeld     1: eens, 2: eens, 3: oneens      zonder 

verdere uitleg is voor mij al voldoende. 

 

Alvast hartelijk dank hiervoor! 

 

 
 

Note: 19 en 20 juni komt de Volvo Ocean Race voorbij Scheveningen zeilen. Als het mogelijk is 

willen we dan met een aantal efsixen een stukje meevaren! Meer info volgt later. 
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In wijn zit wijsheid, 

In bier zit vrijheid, 

In water bacterien. 

Hiswa 

Op de Hiswa 2015 staan we wederom met een efsix om de boot en onze klasse te promoten. 

Hiervoor zoeken we nog vrijwilligers om de stand te bemannen. De vrijwilligers krijgen gratis 

toegangskaarten. Als je tijd hebt voor 1 of enkele van onderstaande blokken, stuur dan een 

korte mail naar bestuur@efsix.nl 

 

 
 

 

Uitnodiging Jaarvergadering 2015 
 

Zaterdag 17 januari 2015 houdt de EKON haar nieuwjaarsreceptie en jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering ook dit jaar weer in Zeewolde. (WVZ-Clubschip “De Bolschuit”: Bolhaven 10; 

3891AC Zeewolde). We willen rond 13.00 uur de vergadering openen. Het bestuur wil de 

vergadering zelf kort en zakelijk houden, zodat er meer tijd is voor gezellig samenzijn en 

napraten van een fantastisch zeilseizoen. Na de vergadering willen we weer reserveren bij de 

chinees vlakbij de haven. Mocht u na de vergadering ook willen deelnemen aan de maaltijd 

dan graag uw opgave aan: bestuur@efsix.nl 

We zien u graag op 17 januari 2015 
 

Agenda 

0. opening 

1. notulen jaarvergadering 2014 

2. post en mededelingen 

3. Verslag secretaris 

4. Verslag Wedstrijd secretaris 

o Jaar klassement 2014 

o Kalender voorstel 2015 

5. Verslag technische commissie 

o Toelichting wijziging 

klassenvoorschriften 

6. Verslag penningmeester 2014 

7. Verkiezing kascommissie 2015 

8. Verslag PR 2014 

o Hiswa 

o Sneekweek 

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. 

10. Voortgang nieuwbouw 

11. Stichting 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

 

 



 

EFSIX NIEUWS 

#4 – 3 DECEMBER   2014 

 

PAGINA 4 

Notulen ALV 2014 
18 januari 2014, Watersportvereniging Zeewolde 

Verslag over het jaar 2013 

 

Het jaarverslag bestaat uit twee delen: de presentatie die is gehouden tijdens de 

ledenvergadering, deze geeft in hoofdlijnen een goed beeld van de onderwerpen zoals die 

zijn besproken en toegelicht en dit korte verslag van de ALV 2014. Deze is gehouden in 

Zeewolde op 18 januari 2014.  

 

Verslag opgemaakt door Willem Ottevanger 

 

1 Opening 

Iets over 14.00 uur opent Anouk Huijsman de vergadering en meldt dat we er dit jaar naar 

streven op tijd om 16.00 af te ronden. Voor de vergadering staan we even stil bij het overlijden 

van Andre Muller en Peter Engelke. Wij verheugen ons ook met de geboorte van Micha, een 

dochter van Wybe Slot. 

 

2 Concept Notulen ALV 2013 

De notulen van de ALV 2013 met daarin het jaarverslag van 2012 heeft een ieder gelezen en 

worden unaniem goedgekeurd: hulde aan de secretaris! 

 

3 Mededelingen 

Er zijn afmeldingen ontvangen van Joop de Bruijn, Maarten Jansen en Bert Huffner.  

 

4 Wedstrijden 

De deelname aan de wedstrijden in 2013 wordt door Matthijs toegelicht. We zien een afname 

van het gemiddeld aantal deelnemers per wedstrijd. De deelname aan de Sneekweek blijft 

aardig op niveau evenals het Vrijbuiterweekend. De OKK en de NSR hebben een kritische 

terugloop naar 15 respectievelijk 7 deelnemers. Het minimum voor NSR is 12! 

Het jaarklassement is gewonnen door Jan en Matthijs Ligthart, zij krijgen de wisselbokaal 

uitgereikt.  

 

Dit jaar is er weer een mooi programma met het OKK in Heeg samen met de Spankers, de 

Javelin, de Firion en met een gezellig avondprogramma! Op tijd inschrijven dus.  

Deelname aan wedstrijden in Duitsland en België (Nieuwpoort) ligt niet meer in de lijn der 

verwachtingen. In Duitsland zijn er nog 4 leden en overweegt men de zaak op te heffen. De 

contacten met België zijn verwaterd nu Rogier er niet meer is. Er zijn wel enkele Belgen 

(Antwerpen) op het open boten weekend geweest. Wellicht dat we hier nog iets mee kunnen. 

Ook Joop zou nog contacten met de zeilvereniging in Antwerpen hebben.  

De bemanning moet ook een startlicentie hebben (1 euro, bij het WSV) 

 

5 Technische zaken 

Roer: TEB is gestopt. Er is een nieuwe tekening in de maak met de exacte maten. De TC gaat 

een advies maken over het beste roer en de beste ophanging. Bart van Breeschoten (Deep 

Yacht, Arnhem) vertelt over de ins en outs en is in staat om een nieuw roer te maken dat 

voldoet aan de eisen van de TC. 

 

Masten: er zijn nu vier soorten masten in omloop die verschillend zijn qua flexibiliteit 

(doorbuiging). Martin van Leeuwen is in staat mast en lummelbeslag te leveren dat beter 

voldoet dan masten van De Koet. Alle info hierover komt op de website. Ook hiervoor komt 

een advies van de TC over een standaard die past binnen de klassevoorschriften. 

 

Geld en GOPRO: de stichting heeft nog 700 euro in kas. De stichting heeft een GOPRO camera 

gekocht voor promotie doeleinden van de Efsix. Deze kan worden gehuurd voor 25 e per dag, 

35 e per weekend en 70 e per week. Instructies op de site. 

 

Keuringen en controles: die komen er meer dit jaar. Ook zal de TC op de site aangeven wat er 

wordt gemeten en hoe de leden zelf kunnen meten (een zeil opmeten is een specifieke 

werkwijze). 

 

Prijs: de ProMO bokaal wordt door Richard Rijkers uitgereikt aan Charles Engelaar. 

 

6 Uitslag enquête 

De enquête onder de leden is succesvol verlopen en heeft een respons van ca 25% gehad. 

Sterke punten die naar voren zijn gekomen zijn de behoefte van de leden aan een toertocht 
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Troebel water 

 is meestal ondieper 

Helder water  

dieper dan het schijnt 

en trainingen, plus een voorzetting van de huidige rol als technische vraagbaak voor 

onderhoud en trim en de voortzetting van het aantal wedstrijden.  

Het bestuur gaat met de resultaten binnenkort aan de slag en de leden horen binnenkort meer 

hierover. 

 

7 PR en HISWA 

De website is flink gemoderniseerd door Martijn en Charles (hulde!). Er is een Noordzee actie 

geweest en een deelname aan de HISWA en het open boten weekend in Zeeland, Bruinisse. 

In 2013 zijn drie tweedehands Efsixen verkocht onder de e 3000,=.  

 

Op de HISWA willen we een NSR editie neerzetten. Nadere invulling is nog nodig van wat dit 

dan zou moeten zijn. De PR cie heeft forse ambities. Charles zet eea duidelijk neer in zijn 

presentatie. 

 

Deelname aan de HISWA wordt meteen ingevuld door een aantal leden. 

 

8 Financiën 

Er zijn kosten gemaakt voor promotie (website, HISWA) en er zijn wedstrijden geweest (deze zijn 

overigens kostenneutraal verlopen). Er zijn geen nieuwe boten verkocht, dus hieruit geen extra 

inkomsten.  

 

De jaarlijkse balans eindigt ca 1000 euro positief (dit fluctueert in de tijd gezien overigens tussen 

de plus 1000 en minus 1000 euro. Voorstel om de contributie te verhogen met 5 euro wordt 

unaniem aangenomen. Dit is de eerste verhoging sinds 10 jaar EKON. Deze voorgenomen 

verhoging is in de nieuwsbrief van september 2013 aangekondigd en hierop zijn eveneens 

geen negatieve reacties ontvangen. 

 

9 Bestuurszaken 

Anouk Huijsman treedt na een jaar af. Ze zegt dat ze veel heeft geleerd maar dat het 

simpelweg niet leuk genoeg voor haar was de voorzitter te zijn. Zij bedankt alle aanwezigen. 

Willem Ottevanger treedt na 4 jaar af. Hij zegt met voldoening te hebben gewerkt en bedankt 

iedereen voor dit vertrouwen. Beide bestuursleden ontvangen een leuk cadeau (zeiltas en 

miniatuur). Charles Engelaar en Richard Bakker treden toe als respectievelijk PR commissaris en 

secretaris. Jan Ligthart is de nieuwe voorzitter.  

 

Jan geeft aan dat hij met volle inzet zal gaan werken in zijn nieuwe rol. Hij wil focus 

aanbrengen, staat in voor nieuwe ideeen als de toertocht (op de Rijn of op de Wadden). Ook 

social media als Facebook krijgen extra aandacht in het nieuwe bestuur. Ook Richard en 

Charles hebben er zin in. 

 

10 Rondvraag 

Kan het bestuur ervoor zorgen mensen voor specifieke taken meer gericht aan te 

schrijven/mailen? Geen algemene mails met algemene oproepen. Antwoord: jazeker! 

 

11 Sluiting 

Om 16.00 wordt de vergadering gesloten en is er nog een gezamenlijke foto en een borrel in 

het clubhuis.  

 

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

 

Volvo Ocean Race 2014- 2015 

Erg spannende race. Met 23 dagen varen slechts 16 minuten na 

elkaar finishen. Wat zal het nieuwe jaar brengen? Volg het 

dagelijks op: 

http://www.volvooceanrace.com/en/home.html 

 

 

Advies voor liefhebbers van de Volvo Ocean Race. Gratis app 

om de het team Brunel te kunnen volgen met iedere twee uur 

updates en live beelden van de race! 

https://itunes.apple.com/nl/app/volvo-ocean-race-2014-

15/id915466522?mt=8 

 

 

 

 

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,= 

Efsix (de kloet van foto) € 19.500,= (aanbieding!) 

info@de-kloet.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 

11 januari  Reeuwijk winterwedstrijd 4  

17 januari  Zeewolde ALV  

01 februari  Reeuwijk winterwedstrijd 5  

22 februari Reeuwijk winterwedstrijd 6  

15 maart Reeuwijk winterwedstrijd 7  

 

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 Martijn van Waes 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 
 

 


