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Wenst u prettige feestdagen
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2017
Jan Ligthart
Walter Hoppenbrouwers
Tjerkje Musschenbroek
Maarten Jansen
Matthijs Korving
Charles Engelaar

2016, play like a pirate!
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Van de voorzitter
Na een goed 2016 is uw bestuur al volop bezig met 2017. Stilstand is achteruitgang zeggen ze
wel eens, nou we hebben goed nieuws een gevulde nieuwsbrief met een terugkijk op een
mooi 2016 en goede vooruitzichten voor 2017.
Maar laat ik beginnen met een terugblik op 2016.
Bijna traditiegetrouw het begin van het seizoen in Heeg met de voorjaarswedstrijden. Aldaar
waar de watersportvereniging Heeg ons verwelkomde in een nieuw clubhuis. Een clubhuis met
een werkelijk fantastisch uitzicht over het water. Namens de EKON hebben wij een spiegel met
EFSIX logo en tekst aangeboden om dit mooie clubhuis “op te leuken”. Niet lang daarna
hebben we eveneens een trainingsweekend in Heeg georganiseerd en met ongeveer 10
boten was dat een schot in de roos.
Daarna zijn we in Makkum bezig geweest waar de vis weer uitstekend was en de wind dit keer
wat vriendelijker was voor de waaghalzen. Vervolgens hebben we het vrijbuiterweekend
gevaren op Loosdrecht en dan zitten we al weer midden in de zomer. Loosdrecht met die
eilandjes, tja je moet ervan houden. Begin augustus hebben we dan de Sneekweek en dat is
altijd wel zo’n wedstrijd die je eigenlijk niet mag missen, ook met van die leuke eilandjes. Ook
daar weer een goede opkomst en veel gezelligheid, wat is dat toch een geweldig
evenement! Dan even een paar weken niets en dan hebben we het OKK en dat was dit jaar
op de Braassem. Ook daar een clubhuis met een geweldig uitzicht zodat dit ook iets leuks voor
de supporters. Ons erelid Joop de Bruin was daar samen met Neske aanwezig en Joop was
zeer behulpzaam bij de prijsuitreiking. Tijdens de prijsuitreiking
hebben we de nieuwe wisselprijs uitgereikt. Dit is een
schaalmodel van de EFSIX, opnieuw ingebracht door Joop zelf.
Het was mede daarom erg leuk dat hij deze prijs zelf kon
uitreiken. De randmeerklasse kon ook rekenen op een
oudgediende om de prijzen uit te reiken en het was echt een
leuke en sfeervolle prijsuitreiking.
Dit jaar was de afsluiting van het seizoen in Giesbeek bij Arhnem in oktober. En ook daar een
mooi veld van 11 boten …in oktober! Prachtig weer en een mooie uitslag waren naar mijn idee
kenmerkend voor dit evenement. Ook leuk dat we weer wat oude bekenden mochten zien
die een stevig potje konden meedoen in de kopgroep….erg leuk!
Nieuwe leden vers bloed en gelukkig ook weer soms wat oudgedienden in het veld….zo kijken
wij terug op 2016.
De voorbereidingen voor het nieuwe jaar zijn ook in volle gang. U kunt in deze nieuwsbrief al
wat zaken vinden die wij als bestuur aan het oppakken zijn. We zijn en knap druk mee….een
nieuwe wedstrijdkalender, de technische commissie is druk met de klassenvoorschriften en
controles die we gaan uitvoeren in 2017, en waar gaan we ons op richten met de PR? En op
elk gebied is er genoeg te doen en daar gebruiken we in principe de winter voor.
Zoals in eerdere nieuwsbrief is aangegeven is de bezetting van het bestuur momenteel wat
dunnetjes en we zijn dan ook op zoek naar nieuwe bestuursleden. Indien u denkt dat u na vele
jaren plezier daar iets voor terug wil doen en u daar iets aan kunt bijdragen laat het vooral
weten!
Ik hoop u in grote getallen te zien op de ALV op 14 januari te Kortenhoef!
Fijne kerstdagen en een goed 2017 wens ik u allen toe
Uw voorzitter,
Jan Ligthart

Uitnodiging ALV 2017
Zaterdag 14 januari 2017 houdt de EKON haar nieuwjaarsreceptie en jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering dit jaar wederom in Kortenhoef. (adres: De Oude School, Kortenhoefsedijk
145, 1241 LX Kortenhoef). We willen rond 15.00 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. Een uur voor de vergadering is er gelegenheid om
de nieuwe accessoires van de boot te bekijken. Na de vergadering willen we een daghap in
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de buurt eten. Mocht u na de vergadering ook willen deelnemen aan de maaltijd dan graag
uw opgave aan: bestuur@efsix.nl
We zien u graag op 14 januari 2017
Agenda
0. opening
1. notulen jaarvergadering 2016
2. post en mededelingen
3. Verslag secretaris
4. Verslag Wedstrijd secretaris
o
Jaar klassement 2016
o
Kalender voorstel 2017
5. Verslag technische commissie
o
Toelichting wijziging klassenvoorschriften
6. Verslag penningmeester 2016 en begroting 2017
7. Verkiezing kascommissie 2017
8. Verslag PR 2016
o
Boot Holland
o
Proef varen Heeg
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 aftredend: Jan Ligthart, Matthijs Korving, Charles Engelaar
o
Herkiesbaar: Jan Ligthart, Charles Engelaar
o
Vacature: Wedstrijd secretaris
10. Voortgang nieuwbouw
11. Stichting en mallen
12. Rondvraag
13. Sluiting

Update technische commissie (TC).
December 2016
De technische commissie is belast met het bijhouden van de klassenvoorschriften en de
naleving van die klassenvoorschriften binnen de EKON. Het behouden van de eenheid en de
zorgen voor een gelijke strijd is de essentie en de kerngedachte waar deze commissie mee
belast is.
Om met die klassenvoorschriften te beginnen deze moeten om de paar jaar worden herzien
en “up to date” worden gehouden. Soms zijn bepaalde delen van de uitrusting of materialen
niet meer beschikbaar of zijn er andere redenen om de klassenvoorschriften te herzien. Ook
het overgaan naar een andere bouwer of het niet meer kunnen leveren van een bepaald
type mast zijn wat van die zaken die de TC aan het werk zetten om de tekeningen en
beschrijvingen te herzien. Ook moet het meetbaar zijn en/of bijdragen aan de veiligheid aan
boord. Dat die regels ook gecontroleerd moeten worden zal ook duidelijk zijn, want goede
regels moeten controleerbaar zijn, anders heb je er niets aan. De nieuwe mast zoals die nu
geleverd is bij een nieuwe EFSIX, is iets breder en zou conform de klassenvoorschriften niet zijn
toegestaan. Daarom is dit begin van het jaar dit door de TC gemeld aan het KNWV en was
deze mast daarom tijdelijk toegestaan.
Dit is een voorbeeld en mede daarom moet er een nieuwe slag worden gemaakt qua
klassenvoorschriften. De TC is daarvoor in gesprek geweest met het verbond. Dit gesprek wat
op 1 december plaatsvond was zeer verhelderend en is als zeer constructief ervaren. Het komt
er kort op neer dat er een document is met de naam: het Reglement voor het meten van
zeilen van jachten der Nationale Eenheidsklassen. Dit document is een kapstok document
waarin beschreven staat wat wel en niet mag. Veel zaken staan daar heel duidelijk in
beschreven en is geldig voor alle (kleine) boten zoals geregistreerd bij het KNWV. Dit document
is ook geplaatst op de EFSIX website zodat dat dit regelement ook voor iedereen toegankelijk
is. Het blijkt dat veel zaken al onder dit “kapstokdocument” vallen en het herzien van de
klassenvoorschriften is minder werk dan wij hadden verwacht. De zaken die wij moeten regelen
zijn de aanpassingen v.w.b. nieuwe uitrustingstukken zoal de mast en giek etc.
De herziene versie van de klassenvoorschriften leggen wij u voor in een separate mailing en
willen wij op de ALV ter stemming brengen. Uw aanwezigheid als meetbriefhouder is daarom
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noodzakelijk om een geldige stemming te krijgen. De alternatieven zijn o.a. een separate
vergadering maar zal weer veel extra moeite kosten.
Met de nieuwe klassenvoorschriften en de afspraken over de naleving van die regels houden
we de wedstrijden eerlijk en de naleving van de regels controleerbaar. Als technische
commissie blijven we open staan voor ideeën van de leden en op de ALV kunt u aangeven of
het bestuur uw belangen goed vertaald naar regels om het voor iedereen leuk en sportief te
houden.
De technische commissie
Freek Spaak
Wybe Slot
Jan Ligthart (tijdelijk)

Kort nieuws van de leden
Nieuwe leden
In de afgelopen periode hebben de volgende leden zich aangemeld voor het
lidmaatschap bij onze vereniging:
Naam
Bart Burger

Zeilnr
2039 Blue Magic

Vaargebied
Kaag

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 kan je contact opnemen met;
bestuur@efsix.nl

Interview met Henny Eerens
In welk type boot heb je leren zeilen?
Ik heb in 4 verschillende zeilboten leren zeilen. Het begon 8 jaar geleden
met een weekend in een poly valk. In 2013 heb ik een zomer in een Fox22
gezeild op de randmeren. Een jaar later 16 avonden gezeild met een
Dart16 catamaran bij Muiderzand. In de laatste twee jaar heb ik vier keer
een week zeezeilen cursus gedaan op een centurion41 van de zeezeilers.
twee keer vanuit Harlingen op het IJsselmeer en de Waddenzee, een keer
van Wilhelmshaven via Helgoland naar Harlingen en een keer van
A’dam/IJmuiden naar Engeland Lowestoft/ Harwich en terug naar A’dam.
Waarom heb je nu gekozen voor een Efsix?
ik heb pas een middag gezeild met een Efsix en vind het een ideaal “ even paar uurtjes
zeilen”-bootje; redelijk stabiel, trailerbaar ,geen wetsuit nodig, ook alleen te zeilen, en hopelijk
redelijk onderhoudsvriendelijk.
Op dit moment heb ik nog geen Efsix. Ik ben lid geworden om andere efsix zeilers te
ontmoeten en meer over de efsix te leren, over de trim en onderhoud en de essentiële dingen
waar je op moet letten als je een (gebruikte) boot wil kopen.
Waar ligt je mooiste zeilervaring en waarom?
Tot nu toe in het Caribische gebied St Vincent & the Grenadines dit voorjaar, Korte broeken
weer, 22 knopen op een beneteau 43.3 en ankeren achter een horse shoe reef met uitzicht op
de Atlantische oceaan
Hoeveel en welke Efsixen varen in je omgeving?
Ik weet dat er paar Efsix les/huurboten liggen bij Muiderberg,…
Wat vind je het moeilijkste van het varen in de Efsix?
Nog te weinig Efsix ervaring om daar iets zinnigs over te zeggen, maar meer algemeen; Man
en vrienden willen wel “een keer” meezeilen maar niet frequent, ik zoek dus iemand om
regelmatig mee te zeilen. Want met zijn tweeën zeilen is toch leuker.
Wat zou je graag nog een keer willen doen met je Efsix en waarom?
Tot nu toe geen wedstrijd ervaring opgedaan, maar dat lijkt me wel leuk,
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EFSIX
Work like a captain,
Play like a pirate

Interview met Bart Burger

- In welk type boot heb je leren zeilen?
Ik heb leren zeilen in een Atlanta Kolibri 360; een open polyester zwaardbootje wat mijn ouders
letterlijk voor een bos bloemen en een fles drank van vrienden hadden overgenomen. M’n
vader heeft mijn broer en mij er in leren zeilen op het Waaltje, een afgesloten arm van de
Maas bij Heerjansdam. Na een paar “lessen” konden we zelfstandig aan de slag en gingen we
samen met een zelfgebouwde fietskar van Barendrecht naar de ligplek van onze boot. Na de
verhuizing naar Sassenheim verplaatste ons vaargebied zich naar de Kagerplassen. Het bootje
werd alleen steeds slechter. Toen we eens met een stevig briesje het Joppe op kwamen brak
tijdens een windvlaag het multiplex zwaard, waarna de boot natuurlijk onbestuurbaar werd.
Gelukkig hadden we een klein 2-pk buitenboordmotortje waardoor we toch veilig naar huis
konden komen. Een speedboot kwam vervolgens langszij met de vraag of we wat verloren
waren; ze hadden het afgebroken deel van het zwaard uit het water gevist. Uiteindelijk
hebben toen besloten dat het tijd werd voor een andere boot. Het mocht allemaal niet te veel
kosten en dus werd het een Stern uit 1958. De vorige eigenaar had hem vooral gebruikt om te
leren zeilen als opstap naar een kajuitboot en had aan het tuig weinig aandacht geschonken.
We kregen er een emmer met beslag bij. De zomer die volgde hebben we volledig besteed
aan het opknappen van de boot en het tuig. In oktober was het tuig weer in wedstrijd
conditie, compleet met trapeze en spinaker. Wedstrijden hebben we er nooit mee gezeild,
maar we hebben er wel erg veel plezier mee gehad.
- Waarom heb je nu gekozen voor een Efsix?
In de tijd dat we met de stern zeilden heb ik ook EFSIX-en zien
zeilen. Ik vond het toen al een erg mooie en interessante boot
vanwege het concept met de ophaalbare kiel. Een van de
eigenaren woonde in de buurt en ik heb destijds bij hem nog
informatie over de boot opgevraagd. Inmiddels zijn we ongeveer 20 jaar verder en zijn mijn
kinderen oud genoeg om mee te nemen in een zeilboot (het merendeel heeft een
zwemdiploma). Toen ik uit ging zoeken welke klasse het beste bij mij en mijn situatie paste
kwam ik weer op de EFSIX uit; ik wilde kunnen toerzeilen met m’n gezin, maar ook kunnen
wedstrijdzeilen met een maatje. Het grappige is dat ik de papieren over de EFSIX nogsteeds
had.
- Waar ligt je mooiste zeilervaring en waarom?
Ik koester de herinneringen aan het zeilen met de Stern op de Kagerplassen met m’n broer.
Daarnaast heb ik een erg goede herinnering aan een zeilvakantie in Friesland met polyvalkjes.
Daar heb ik met een klein clubje overnacht in de boot op het Slotermeer. In dat clubje zat ook
mijn toenmalige vriendinnetje. Ik ben inmiddels bijna 12,5 jaar met haar getrouwd.
- Hoeveel en welke Efsixen varen in je omgeving?
Ik weet dat de familie Duterloo in de merenwijk in Leiden woont en dat zij met de Damloper op
de Kagerplassen zeilen. Verder is recent de Bellenbaan verkocht. Caroline Duterloo wist me te
vertellen dat die boot ook in dit gebied gaat zeilen.
- Wat vind je het moeilijkste van het varen in de Efsix?
Vind ik nog moeilijk te zeggen; nog te weinig ervaring met deze boot.
- Wat zou je graag nog een keer willen doen met je Efsix en waarom?
Ik weet dat er in het verleden tochten zijn georganiseerd door de EKON over de Waddenzee.
Dat zou ik erg tof vinden om te doen. Daarnaast hoop ik mijn vaardigheid met deze boot zo te
ontwikkelen dat ik een wedstrijd kan winnen ☺.
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Giesbeek
De uitslag
Naam

Zeilnr

Race
2

Race 1

Race 3

Race
4

Race
5

Race
6

Punten

Plaats

Maarten Jansen

Matthijs Ligthart

2059

2

1

3

2

1

1

7

1

Jan Ligthart

Freek Spaak

2201

1

2

2

1

2

3

8

2

Pascal Meijer

Frits

2055

4

3

1

3

3

2

12

3

Esther Kloosterman

Roel Kloosterman

2103

3

8

5

5

5

5

23

4

Walter Hoppenbrouwer

Wimar van de Brink

2069

5

4

4

6

6

6

25

5

Caroline Duterloo

Paul Hin

2018

6

10

9

4

7

4

30

6

Martijn Van Waes

Albertine Minnigh

1015

10

5

7

8

4

7

31

7

Willem van der Meij

Bart Burger

2076

8

7

10

7

8

8

38

8

Wybe Slots

Geen idee

1100

7

9

8

9

9

9

42

9

Richard Rijkers

Thaienne van Dijk

2044

13

6

6

13

13

13

51

10

Paul Creemers

dochter

1315

9

13

13

13

13

10

58

11

Tijdens de wedstrijden op zondag hebben een aantal boten met de
app I-sail gevaren. Nu hebben ze de hele winter de tijd om de
gegevens te analyseren. Een eerste conclusie volgt op de ALV.

Notulen ALV 2016
Kortenhoef 9 Januari 2016
Afwezig m.k.:
Bert Huffener, Floris van Bentum, Pieter Tilman, Caroline en Paul Duterloo, Kees van Wijnen, Jan
Lemkes, Daan Richter, Jos Spigt, Richard Bakker, Michel van der Maas, Michiel Soeters, Wybe
Slot, Rob Mataheroe
1

Opening door voorzitter (15:00)
Mededelingen van de voorzitter
Welkom aan de leden met name ook de oudgedienden Peter Eekhof, Jan Koudijs, en Joop en
Neske de Bruijn. Jan geeft aan dat de betrokkenheid bij de vereniging van zowel leden, oud
en nu ook aanwezig de nieuwe leden, belangrijk zijn voor de gezelligheid in de vereniging.
Martin de Kloet is met de nieuw gebouwde Efsix op de trailer, waarbij de aanpassingen kunnen
worden gedemonstreerd zoals onder andere de nieuwe SuperSpar mast.

Hierna volgt een korte uitleg over de scheiding tussen de vereniging en de stichting EKON (
welke oa het beheer regelt / eigenaar is van de mallen ook qua onderhoud en verzekering)
Richard Rijkers zal als voorzitter van de stichting het woord nemen om onder andere de
financiële positie toe te lichten.
Tijdens de vergadering zal de technische commissie zaken bespreken die zijn aangepast ter
verbetering niet zo zeer om een wedstrijd te winnen, maar mn qua constructie en soms ook
daarmee ook de veiligheid van de Efsix kunnen verhogen.
Bestuurswisseling van de penningmeester: Martijn van Waes gaat het stokje overdragen aan
Tjerkje Musschenbroek.
Naar aanleiding van het eerdere “visie document Efsix” werd afgelopen jaar gestreefd op
diverse manieren de Efsix onder de aandacht te brengen door gebruik te maken van de
nieuwe social media o.a. door het intensievere gebruik van Facebook, en onze vernieuwde
website. Op vragen van leden proberen we snel en alert te reageren door de vragen bij de
juiste persoon binnen de vereniging onder de aandacht te brengen en zodoende ook een
snel antwoord te kunnen geven op de gestelde vragen.
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Vaststelling van de notulen jaarvergadering 2015

(gemaakt door Walter Hoppenbrouwers)
Er worden geen op of aanmerkingen gemaakt over de notulen inhoudelijk noch tekstueel, en
worden daarmee geaccordeerd.

3

Post en mededelingen

In 2015 bestond de vereniging uit 113 gewone leden en werden 10 nieuwe leden verwelkomd.
De Hiswa 2015 leverde 7 namen op van mensen die geïnteresseerd waren in een proefvaart
met de Efsix. Een was niet traceerbaar i.v.m. incorrect e-mailadres en reageerde ook niet op
een gewone mailing. Een persoon kon niet op het geplande tijdstip van de proefvaart en heeft
later ook geen nieuwe afspraak gemaakt. Door de 5 overigen werd op geen enkel
mailcontact gereageerd zodat uiteindelijk niemand een proefvaart heeft gemaakt n.a.v. de
HISWA.
Deelname aan de HISWA 2015 werd mogelijk door de inzet van vele Efsix-leden, waarvoor
dank. Een speciaal woord van dank voor Maarten Jansen, die naast twee dagen stand
bezetting, ook zijn boot voor de HISWA ter beschikking heeft gesteld.
In de loop van het jaar kon wel twee maal een nadere kennismaking worden georganiseerd,
waarbij dat in een geval heeft geresulteerd in de aanschaf van Efsix 2018

4

Verslag wedstrijdsecretaris

Veel wisselende weersomstandigheden maakte het wedstrijdseizoen behoorlijk gevarieerd.
Nieuw in het programma was Makkum als alternatief voor zeilen op open water. Deze
wedstrijden zijn als positief ervaren met een goede organisatie daarachter.
Nieuw was ook de Kaag week, hier waren we langer dan 10 jaar niet geweest. Dit is toevallig
ook het thuiswater van de “verse” leden, te weten fam. Duterloo, die ook hebben meegedaan
met de wedstrijden op de Kaag.
De sneekweek was dit jaar bezet met 12 boten. Bij het OKK slechts 14 leden 2 minder dan het
jaar ervoor. Het wijnmaand evenement is door te weinig inschrijvingen voor ons niet
doorgegaan.
Het aantal deelnemende boten is het laatste jaar met 4 boten toegenomen. Daarnaast
hebben die deelnemende boten, ook aan iets meer wedstrijden deelgenomen. Op dit
moment is een punt van zorg de deelnemers aantallen aan het OKK, voor uitschrijven van een
NKK in 2017, moeten er dit jaar 20 boten of meer aan de start van het Open Klasse
Kampioenschap verschijnen. Ook dit jaar willen we weer een poging wagen dat te halen.

A ship in a harbor
* is safe *
But that is not
What ships are for
William Shedd
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Uitreiking van het jaarklassement 2015.

De prijs voor het jaarklassement EFSIX 2015 wordt uitgereikt aan Jan en Matthijs Ligthart die dit
jaar verdiend de prijs in de wacht hebben gesleept.
Maarten Jansen neemt de uitdaging aan van Jan: de “aanmoedigingsprijs 2016”
De wisselprijs voor het open klasse kampioenschap 2015 zal worden uitgereikt aan Gerwin
Jansen en Joan Navarro Guin
De kalender 2016 is nog niet definitief. Aangezien er nog onduidelijkheid is over de
mogelijkheid van deelname aan de NSR( meer duidelijkheid volgt eind januari)
De openstaande opties betreffen of een deelname aan de NSR tijdens het pinksterweekend
en een trainings/toerweekend in het weekend van 10-11 juni,
of een trainings/toerweekend tijdens het pinksterweekend en deelname aan de wedstrijden
op het IJsselmeer van 18/19 juni in Makkum.
Dit jaar i.p.v. de Kaagweek, nu weer het vrijbuiterweekeind van 2-3 juli. De sneekweek is vast
onderdeel en zal zijn van 6 t/m11 augustus. Het OKK zal zijn op het Braassemermeer op 2-3-4
september.
De definitieve keuzes zullen worden meegedeeld in de nieuwsbrief van februari/maart.

5

Verslag technische commissie

Dit jaar werd veel ondersteuning via e-mail en facebook
gegeven. Wilbert van Waes prijst nog de service verlening van
de TC voor de vele vragen voor ondersteuning aan de leden
en nieuwkomers in de klasse. ( ongeveer 20-30 vragen per jaar)
Klasse voorschriften zijn aangepast en worden nu in een
standaard format geschreven conform de andere verenigingen
binnen de KNWV. Hierin wordt voor de maatvoering van de
mast nog een aanpassing gemaakt. Er is veel overleg nodig
met het watersportverbond om de klasse voorschriften er door
te krijgen. Oproep wordt gedaan aan de leden om de mail
vanuit het KNWV m.b.t. ledenraadpleging t.a.v. de veranderde
klasse voorschriften ook positief te beantwoorden, anders loopt
het proces onnodig veel vertraging op.
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Digitalisering van de grote technische maat tekeningen is afgelopen jaar gedaan door
Matthijs Korving, dit jaar volgt nog de digitalisering van een aantal kleinere detailtekeningen.
De mast is aangepast volgens de specificaties van de EKON door Martin van Leeuwen en is
daar ook te bestellen. Belang van eenheid in de nieuwe producten en ‘backward
compatibility’ wordt benadrukt.
Vraag van Marc Meyer t.a.v. gewicht, zwaartepunt en buigzaamheid van de mast. Deze
nieuwe mast is zoveel mogelijk gelijk aan de oude, de Selden mast is dikker en zwaarder
daardoor veel te stijf, dus eigenlijk is de SuperSpar mast de enig geschikte mast. Deze mast
wordt op een vergelijkbare Engelse klasse Squib
gebruikt en in niet verjongde versie op de
randmeer. Onze mast zal verjongd worden uitgevoerd.
Inmiddels weer nieuwbouw via Martin de Kloet. Deze nieuwe versie zal met een 2200 nummer
worden uitgevoerd. De demo boot zal nummer 2201 krijgen.
De rompmallen zijn iets aangepast omdat de binnenmal niet goed in de buitenmal past. Mn
op de plaats waar het spiegelbeslag moest worden geplaatst paste deze uitsparing van de
binnenmal niet goed binnen de buitenmal, dit is nu aangepast.
I.p.v. hout wordt nu coremat® gebruikt ter versteviging van bijvoorbeeld de plaats waar een
overloop moet worden bevestigd. Dit betreft een verbetering van de bouw maar geen
verandering van bijv. gewicht o.i.d.
Van het spiegelbeslag is de plaat wat dikker en breder gemaakt. Voorheen kwam dit beslag
nog al eens los van de spiegel door buigen of afbreken. Ook het roerbeslag is aangepast en
verbeterd.
Het Ermat lummel beslag is aangepast en via Martin de Kloet leverbaar.
Er zijn twee varianten voor het roerblad beschikbaar, via Bart van Breeschoten uit Arnhem een
blad van red cedar in epoxy en verstijfd met UD strips. Daarnaast een mahony houten roer van
Gert Lamme via werf de Vrijheid in Loosdrecht met een wat klassiekere uitstraling, indien dit
blank gelakt geleverd wordt. De vroegere TEB roeren zijn niet meer leverbaar.
De roeren zijn ook in ophaalbare versie beschikbaar, het blad is ook dan door beide bouwers
leverbaar. De roerkop kan dan worden geleverd via Martin de Kloet.
Antwoord op de vraag van Willem van der Meij m.b.t. facilitering van de meting van Efsixen
door de vereniging, maar daar speelt de vereniging geen rol in en dit proces loopt via het
watersportverbond.
Tips, technische vraagstellingen of andere zaken waarin verduidelijking is gewenst, worden
gevraagd, zodat deze kunnen worden besproken of uitgelegd in de nieuwsbrief.
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Verslag van de Stichting EKON

Promotie activiteiten:
Film van Cees van Tongeren over de Efsix wordt getoond. Zichtbaar op YouTube.
Dank voor de makers en andere betrokkenen van dit interview
Dit interview werd aangekondigd middels persbericht en vele vermeldingen in online
tijdschriften.
Status van de mallen is op orde. Wel was de mal van de stootrand aan vervanging toe en
deze is inmiddels al vervangen door de Keizer ( rompbouwer op Texel).
Financiën worden beïnvloed mn door verzekering en onderhoud van de mallen. Op dit
moment heeft de stichting ongeveer €200 in kas. Na enige discussie wordt de afhandeling van
de aanvullende financiering van de stichting binnenkort nog nader bepaald in onderling
overleg tussen stichtingsbestuur en het bestuur van de EKON vereniging.
De Gopro zal komend jaar gratis ter beschikking worden gesteld aan leden van de vereniging
voor het maken van beeldmateriaal wat gebruikt kan worden ter promotie van de Efsix op
internet etc. Besloten wordt dat Danillo Tromp de Gopro zal beheren en het gebruik daarvan
zal stimuleren.
De promotie bokaal wordt uitgereikt aan Martijn van Waes. De motivatie voor het verlenen van
deze prijs is zijn inspanning voor de organisatie van het zeer succesvol geachte familieweekend
in de Biesbosch afgelopen jaar, zijn nimmer aflatende enthousiasme telkens weer de
nieuwsbrief en de website te verzorgen.
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PR activiteiten

Er is een gieksticker gemaakt, verzoek is deze ook op de giek te plakken
Persbericht over jubileumjaar EFSIX 40 jaar. Film is 1221 bekeken vanuit Nederland, maar ook
vanuit België en Duitsland. Op 26 plaatsen is dit bericht overgenomen. Oa Vimeo , Zeilen etc.
HISWA 2016: na uitgebreide evaluatie van inspanningen, kosten en opbrengst van deelname is
besloten dat dit niet zodanig tegen elkaar opweegt dat hiermee moet worden doorgegaan.
Wat wel:
Mogelijk extra beeldmateriaal maken m.b.v. drones, gopro etc.
Banners laten maken, om aandacht voor de Efsix in de haven te vragen bijv tijdens
evenementen. Voorbeeld: de banners ter beschikking te stellen aan regelmatige deelnemers
van evenementen tegen geringe vergoeding, evt. zelf aanschaffen van een banner tegen
kostprijs, 6 banners ter beschikking stellen aan leden tijdens activiteit als visite kaartje van de
club. In verschillende havens in het land aan leden ter beschikking stellen als aandachtspunt in
de haven. (Opmerking: tekst in goede richting plaatsen, verschillende kleuren, andere
leverancier om prijs vragen ) Er lijkt voldoende draagvlak om dit idee verder uit te werken.
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Financiën

Inkomsten: uit contributie
Onkosten: zoals kosten voorjaarsvergadering, website, banieren, Hiswa, en activiteiten als
evenementen, Voorjaarswedstrijd, Makkum, OKK, familie weekend.
Dit jaar is er € 600 over in kas hetgeen gebruikt wordt ter reservering voor toekomstige
investeringen en kosten aan de mallen etc. De kascommissie Daan Richter en Michiel Soeters
zijn akkoord met de jaarrekening en vragen decharge voor de jaarrekening.
De jaarrekening wordt onder dankzegging goedgekeurd.
Vaststelling van de kascommissie 2016: Bart Breeschoten en Daan Richter.( Maarten Jansen is
reservecommissie lid)
Begroting 2016 is in principe conform 2015 en wordt tijdens de vergadering vastgesteld.
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Bestuurszaken

Aftredend:
Martijn van Waes gaat na 10 jaar penningmeesterschap zijn taak overdragen aan Tjerkje
Musschenbroek. Hij blijft de nieuwsbrief verzorgen en website beheren. Hij wordt zeer bedankt
voor alle inspanningen van afgelopen jaren.
Richard Bakker zal helaas ook afscheid nemen uit het bestuur, hopelijk zien we hem nog terug
tijdens bijv. trainingsweekend of andere activiteiten in de toekomst.
Tjerkje gaat de plaats van Martijn innemen en zal worden ingewerkt door Martijn.
Walter zal nu de plaats van Richard als secretaris overnemen in het bestuur.
Joop de Bruin wordt benoemd tot erelid van de vereniging als dank voor de vele inspanningen
voor de vereniging zoals bestuursvoorzitter, voortrekker van vele activiteiten van de club in het
verleden en hopelijk ook in de toekomst.
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Rondvraag / opmerkingen

We mogen trots zijn op de grote aanwezigheid van leden tijdens deze jaarvergadering.
De voorzitter vraagt zo veel mogelijk input van uit de leden voor het bestuur en evt.
aanvullingen op plannen etc.

Boordlicht
Rubriek waarin algemene zeilnieuwtjes en zeilweetjes die actueel zijn, worden belicht.
Vendee Globe 2016-2017

Op 6 november startte de single handed zeilwedstrijd rond de wereld vanuit Les Sables
d’Olonne in Frankrijk. Meer dan 350.000 bezoekers waren aanwezig bij de start. Deze editie
doet er voor het eerst een Nederlander -- Pieter Heerema -- mee in zijn boot “No way back”. In
de golf van Biskaje ging het al mis, zijn roer klapte omhoog en bij het terug duwen ging hij door
zijn rug. Vervolgens maakte hij nog een paar tactische fouten waardoor hij terug zakte naar de
27e positie. Gelukkig heeft hij een zeer moderne boot met hydro foils. Mede daardoor ligt hij nu
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op de 19e positie. Na de doll drums en het ronden van Kaap de Goede Hoop vaart hij nu op
de indische ocean en kampt met problemen aan zijn stuur automaat. Hierdoor zakt hij nu weer
iets terug in snelheid. De achterstand op de koploper is nu 17 dagen. Hierna moet hij nog langs
Kaap Leeuwin en Kaaphoorn voordat hij koers naar Frankrijk kan zetten. Volg de voortgang
online via www.vendeeglobe.org

Volvo Ocean Race 2017-2018

Team AkzoNobel met schipper Simeon Tienpont hebben zich als eerste aangemeld voor de
volgende editie van de Volvo Ocean Race. Als test zijn ze met hun boot vanuit portugal naar
Scheveningen gevaren. Nu varen ze weer terug om te overwinteren in Portugal.

Wijziging in de regels voor wedstrijdzeilen

Iedere 4 jaar worden door “World Sailing” (de nieuwe naam voor ISAF) de regels voor het
wedstrijdzeilen herzien. De nieuwe regels zijn van kracht per 1 januari van het jaar na de
olympische spelen en blijven dan 4 jaar van kracht. De nieuwe regels zijn te koop bij de lokale
boekhandel of via internet.

TIPS van een instructeur #2

I-sail app

Vorige keer stond hier een aanmoediging om deze app te installeren. Bij de wedstrijden in
Giesbeek hebben enkele hiermee gevaren. Wie installeert deze app nog meer? Wat is jouw
maximum snelheid?

EF SIXPACK status?

De boot is weer uit het water. Dan heb je dus alle tijd om een efsixpack te trainen. Houd je de
vorderingen voor ons bij?
Tip: Koop een sixpack in de supermarkt, bewaar deze tijdens het zeilen koel in de uitsparing
van je kiel. Drink hem op na een mooie dag varen met vrienden.
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Jaarklassement 2016
Zeilen is leuk en ontspant de ziel. Sportief zeilen is ook nog eens een uitdaging voor je lichaam.
Daag je eigen lichaam en ziel eens uit en doe mee met een zeilwedstrijd. Schrijf je nu in op de
website www.efsix.nl voor 1 of enkele van onderstaande wedstrijden en ga de uitdaging aan.

Heb je vragen voor deelname aan een wedstrijd, mail dan naar bestuur@efsix.nl
Wil je een keer bemannen bij een wedstrijd, mail dan naar bestuur@efsix.nl

Boot schappen
Te koop efsix
bouwjaar 2016

Vraagprijs: € 19.500,00
035-5823404
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Te koop fsix

Vraagprijs: 30 euro

Te koop efsix 1054 Gebruikte Efsix wedstrijdboot
Vraagprijs: € 2.500,00
Voorzien van 1 set goede wedstrijdzeilen, incl. spinnaker. Alsmede oude set toerzeilen
Compleet, incl. bijv. vrijwel nieuw Harken-beslag, huik voor grootzeil en (rol)fok. Bovendien is
een afdekzeil beschikbaar, over giek – kamperen hiermede mogelijk.
kleuren: romp= RAL 6024 Verkeersgroen, Dek en binnenzijde= RAL 1013 Parelwit. (Oorspr. Kleur –
oranje). Onder de deklagen gel is in 2006 aangebracht een vinylesterhars op een mat van
225gr. Daarmede is hij gegarandeerd gevrijwaard van osmose. Bij belangstelling, stuur een email met uw telefoonnr. En ik neem contact met U op.
Boot staat op de trailer in Winterswijk-Kotten, alwaar te bezichtigen.
Eventueel is ook een boottrailer te koop – marktwaarde
Daarnaast een 4-takt 4pk Suzuki B.b.m. – marktwaarde
Peter ter Beek piww@me.com

Yamaha 4 pk four stroke, langstaart
t.e.a.b. Rob en Agnes; koper.koot@quicknet.nl

Zwemvest, hoge zeilbroek
Zwemvest paars, zwemvest rood, hoge zeilbroek
t.e.a.b. debruijn@gmail.com

Magic marine trapeze gordel
Maat 60 drijvend
t.e.a.b. debruijn@gmail.com

Musto jack en hoge broek
Maat xxl
t.e.a.b. debruijn@gmail.com

HH onderkleding
Ideaal onderkleding, speciale warmte overall, voor najaar, winter en voorjaar te dragen onder
zeilkleding
t.e.a.b. debruijn@gmail.com

Het regelschrift 2017 – 2020
Na elk olympisch jaar worden de wedstrijd zeil regels aangepast. Het regelschrift 2017 -2020 is
te koop bij de lokale boekhandel of via internet.

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
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Nieuw kuipdekzeil
Gemaakt van vrachtwagendoek, met open gezaagde regenpijp (bevestigd met
shockcord) als haken aan de rubber rand. In grijs, blauw en zwart.
150 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

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
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

Nieuwe EFSIX
Nieuwe De kloet EFSIX in alle RAL kleuren verkrijgbaar
Volgens prijslijst maart 2016:
Efsix Standaard
€ 19.550,=
Efsix Racing
€ 22.550,=
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.
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Voor de boeg!?!
Wanneer

Waar

Activiteit

Info

14 januari

Kortenhoef

Algemene vergadering

bestuur@e

22 – 23 april

Heeg

Voorjaarswedstrijden

bestuur@e

20 mei

Friesland

Brio Zeilmarathon

bestuur@e

2-3-4 juni

Scheveningen

North Sea Regatta

bestuur@e

17-18 juni

Makkum

Multi Klasse evenement

bestuur@e

De bemanning 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

Secretaris

Walter Hoppenbrouwers  fsix aries@efsix.nl

Penningmeester

Tjerkje Musschenbroek

tjerkje@efsix.nl

1e Wedstrijdsecretaris

Matthijs Korving

matthijs@efsix.nl

2e Wedstrijdsecretaris

Maarten Jansen

PR  fsix

Charles Engelaar

Volledige bestuur

voorzitter@efsix.nl

Hoe dan ook,
We FIX-en het wel!
bestuur@efsix.nl

Technische commissie

Wybe Slot
Freek Spaak
Vacant

tc@efsix.nl

Sponsor commissie

Vacant

bestuur@efsix.nl

Toerzeil commissaris 2017

Vacant

bestuur@efsix.nl

Jeugd commissie

Vacant

bestuur@efsix.nl

Training commissie 2016

Maarten Jansen
Matthijs Korving

matthijs@efsix.nl

PR commissie

Charles Engelaar
Jan Ligthart
Martijn van Waes

Web commissie

Vacant

Webmaster www.efsix.nl

Martijn van Waes

Kas commissie 2016

Maarten Jansen
Bart van Breeschoten
Daan Richter (reserve)

Redactie efsix Nieuws

Martijn van Waes

bestuur@efsix.nl

martijn@efsix.nl

martijn@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:
Walter Hoppenbrouwers
email:

secretaris@efsix.nl

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

Lidmaatschap:
35 euro per jaar

