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Adres clubhuis: 
Lagedijk 7a – 2064 KT  Spaarndam 
023 – 532 7578 
Openingstijden clubhuis: 
Zaterdag & Zondag van 15:00 – 18:00 uur. Tijdens het winterseizoen  
(eind okt – begin april) alleen op zondag geopend  
 
Secretariaat HZV: 
Robert Kochlaan 75 
2035 BA Haarlem 
023 - 533 5515 
E: secretaris@haarlemsezeilvereniging.nl 
 
HZV-bestuur 
Voorzitter  Norbert Albers       023 – 538 0180 
 
Vice-voorzitter Bouke van den Booren  023 – 525 0407  
 
Secretaris  Karin Keuss-Niemeijer  023 – 533 5515 
 
Penningmeester   Jan Wickel   023 – 743 2812 
 
Commissaris havenzaken 
  Erwin Sikking  023 – 558 3690 
 
Commissaris wet en regelgeving 
  Frank van Wijngaarden  023 – 564 0369 
 
Commissaris Evenementen 
  Jolijn Oud    06 - 51794209 
 
Lidmaatschap: 
Aanmelden van nieuwe leden geschiedt bij het secretariaat van de vereniging 
 
De contributie per jaar bedraagt: 
Seniorleden € 53,50 
Jeugdleden  € 26,75 
Donateurs  € 31,25 
 
ING rekening:  
NL33INGB0000149194 tnv Haarlemse Zeilvereniging 
 
Barbezetting clubhuis 
  Marcel Meijering  023 – 526 8232 
  mjgmeijering@gmail.com 
    
Evenementencommissie 
  Marion Zwart  023 – 533 4909 
 
Belangenvereniging Waterrecreatie Haarlem   

John Vasen 
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Commissie onderlinge wedstrijden 
  Michel Peetoom 
  023 – 537 7395 
Comité nationale wedstrijden (Fort Race)   

Michel Peetoom 
  023 – 537 7395 
 
Havencommissie 
Voorzitter René Lourens 
  023 – 527 3059 
Werkavonden Joop Muller 
  023 – 537 3811 
Aanvraag zomer & winterstalling / Kraan 
  Erwin Sikking 
  023 – 558 3690 
Loods  Peter van der Kamp 
  023 – 532 1248 
Milieu, Arbo & Rijnland 
  Frank Voorn 
  023 – 524 0507 
Bouwcommissie 
  Joop Muller 
  023 – 537 3811 
E: bouwcommissie@haarlemsezeilvereniging.nl 
 
Zeiltraining 
Hoofd Zeiltraining 

Bouke van den Booren  
023 – 525 0407 

Coördinatie Optimisten  
  Erwin Sikking 
  023 – 558 3690 
Coördinatie kielboten 
  Jaap Wilschut 
  Jesse Mulder 
   
Redactie 
Hoofdredacteur John Vasen 
  023 – 535 4035 
Redactieleden Lianne Sikking 
  Lars Piscaer 
  David Engel 
 
E: redactie@haarlemsezeilvereniging.nl 
 
Website 
www.haarlemsezeilvereniging.nl  
webmasters Clemens Stavenuiter 
  Ellen Sikking 

haarlemsezeilvereniging.nl	  
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Nieuwjaarsreceptie
We staan pal voor het nieuwe jaar
2016. Nieuwe kansen, nieuwe
prijzen en een goed begin is het
halve werk.
Daarom de traditionele toost om
het nieuwe jaar in te luiden.
Dat gaan we doen op zondag-
middag 3 januari vanaf 15:00 
uur in het clubhuis. Gezellig!!
 
Het bestuur

Kopijdatum volgen-
de HZV Praat

Uiterlijk 14 maart 2016
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Van de Redactie
Een hele dikke vette HZV Praat dit keer, beste lezers. Geen vergader-
stukken of iets dergelijks maar prachtige verhalen van HZV’ers en wat
ze zoal meegemaakt hebben het afgelopen jaar. Heerlijk om te lezen
naast de kerstboom en bij één van de verhalen zit zelfs nog een
vervolg voor de volgende Praat in het vat.
Natuurlijk is er ook nog een vooruitblik naar de aanstaande evene-
menten (vergeet u niet in te schrijven) en een terugblik op de laatste
ledenvergadering.
En op de laatste bladzijde een formulier over de zomerstalling.
Vooral goed in de peiling houden, willen we de doelgroep op het hart
drukken want zo blijft u in de picture voor een plaatsje in onze haven.
Naast de HZV Praat kent onze vereniging nog een officieel communi-
catiemiddel: de website. Deze is al even uit de lucht maar zit er,
gestoken in een nieuw jasje, weer aan te komen. Het laatste nieuws
treft u aan op de volgende bladzijde met daarbij een oproep van de
webmasters om vooral met goede ideeën te komen.
In ieder geval zit het werk van de Redactie er nu op dit jaar. Wij
zeggen weinig maar noteren veel. We hopen dat het allemaal een
beetje naar uw zin is geweest. En de volgende Praat, de eerste van
het nieuwe jaar, komt ietsje later uit dan u gewend bent. Heeft alles
te maken met de verlate voorjaarsvergadering waar we natuurlijk op
aansluiten.
Maar eerst, over een week of drie al, de nieuwjaarsreceptie.
Allemaal heel fijne feestdagen. We zien elkaar.
 

Hellingrooster voor-
jaar 2016
De data staan al in het HZV Pro-
gramma 2016 achter in deze HZV
Praat. Het rooster staat binnen-
kort op de HZV website zodat u
precies weet wanneer u aan de
beurt bent.
Houd dus de website in de
gaten!!
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Evenementen 2016
De evenementencommissie is al-
weer volop bezig met het organi-
seren van activiteiten voor in
2016.
 
Dus noteer vast in je agenda en
geef je snel op bij Monique door
een mail te sturen naar fmcl.
peetoom@gmail.com.
 
Aanmelden is mogelijk tot een
week voorafgaand aan het evene-
ment. Vol = vol!!
 
 
- Vrijdag 15 januari vanaf
17:30u: Hazenpeper; een heerlijk
diner verzorgd door Ton Beeren.
Kosten: 10 euro pp.

 
- Zaterdag 6 februari vanaf
15:00u: High tea voor de vrouwen
(gratis)
 
- Dinsdag 9 februari vanaf
19:30u: Workshop knooptechnie-
ken (prijs nog onbekend)
 

 
Save the date!
 
Zondag 27 maart Paasbrunch!!
 
In het weekend van 15-16-17
april zal niet alleen de voorjaars-
vergadering plaats vinden (dit
jaar voor het eerst in de loods!).
 
Ook organiseert de HZV dat week-
end de openingswedstrijden,
waarbij we het dit jaar groter
aanpakken dan jullie van ons ge-
wend zijn! Overdag lekker zeilen,
's avonds een groot feest! Dus
zorg dat je erbij bent! Meer infor-
matie volgt!
 

Nieuwe look voor de HZV website
Zoals je misschien gemerkt hebt,
was de website van onze vereni-
ging een tijdje buiten bedrijf.
De voormalige site voldeed niet
meer aan onze wensen, zoals bijv.
de beveiliging maar vooral het
publiceren van tekst voor de web-
masters was bewerkelijk en kost-
te veel tijd.
We zijn daarom overgestapt op
een compleet nieuw systeem
(cms voor de insiders) en dat was
de reden dat de website “Under
construction” was.

De webmasters, Ellen en Cle-
mens, zijn in november op cursus
geweest en daarna druk bezig om
alles vanaf niets weer op te bou-
wen.
Aan de buitenkant lijkt het mis-
schien alsof er niet veel veranderd
is, maar voor de motor van de site
 daarentegen, gaan we van een

Renault naar een Mercedes.
Zo zal het straks mogelijk zijn om
via de site in te schrijven voor de
diverse evenementen, zoals bij-
voorbeeld de zeiltraining, de pink-
stertocht, het zomerfeest en aan-
vragen van stalling. Automatisch
worden er daarna deelnemerslijs-
ten gegenereerd. Dat scheelt de
commissies tijd en er is minder
kans op fouten.
Het grootste gedeelte van de
website zal zonder inlog te bekij-
ken zijn, maar voor sommige ge-
deeltes die privacy gevoelig zijn
zal een login nodig zijn. Dit geldt
voor de Wie, Wat, Waar, de HZV
Praat en foto’s. Op deze pagina’s
zal een inlog mogelijkheid zijn.
Om het toch wat laagdrempelig te
houden zal er voor de leden één
gebruikersnaam komen. Je hoeft
dus niet zoals op de vorige site
een persoonlijk account aan te
maken.
De algemene gebruikersnaam en
het wachtwoord zullen dezelfde
zijn als die van het internet op de
haven, met als aanvulling achter
het wachtwoord, de code van het
hek, zonder spatie. Op de eerst
volgende rekening van de HZV zal

de gebruikersnaam en het wacht-
woord vermeld worden. Helaas
kunnen we geen e-mail meer
versturen als er nieuwe berichten
op de site geplaatst zijn.
Wij, de webmasters, horen graag
jullie commentaar en wat er even-
tueel nog zou kunnen worden
verbeterd aan de website. Welke
functionaliteit zouden jullie nog
graag toegevoegd zien? Uiteraard
moet dit technisch haalbaar zijn.
Dit kan via dit e-mail adres:  web-
master@haarlemsezeilvereniging.
nl
De webmasters
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Geboren

Senna
30 november 2015
 
De zon fluistert zachtjes je naam,
In de golven kan je het horen,
De zon komt straalt op,
omdat Senna is geboren
 
Kevin, Tjallie en Eleanor van den
IJssel
 

Ledenmutaties
Voorgesteld als jeugd Lid: 
Yara Lourens
Spaarndamseweg 121
2025 AM  Haarlem
Aangemeld door Rene Lourens en
Jan Wickel
 
 
Voorgesteld als Senior Lid: 
Tristan van Dorst
Jan v.d. Bergstraat 69
2101 XB  Heemstede
Aangemeld door Erwin Sikking en
Andre Kuipers
 
Rik van Lieshout
Lagedijk 53a

2064 KW Spaarndam
Aangemeld door Erwin Sikking en
Jan Wickel
 
Hans Peter Mulder
Port Rhodos 19
17487 Empuria brava Spanje
Aangemeld door Dennis Zuidam
en Jesse Mulder
 
 
Adreswijzigingen: 
Ben van der Meij
Kasteelpleinstraat 35, 2a
2000 Antwerpen
 
Daan Geldermans

Voorzorgstraat 32
2013 VR  Haarlem
 
Charlotte Sikking
Klaas de Vriezestraat 4
9741 AE Groningen
 
 
Lidmaatschap beëindigd 
Barend Kol
Joris Wertenbroek
Jess Postmus
Aad Brugman
Joke Schutster
F. Hoeboer
Han Engel
                   

WATER

VEILIGHEID

KLIMAAT

WARMTE

Totaalinstallateur

Verwarming
Airconditioning

Electro
Sanitair

Dakwerken
Service

Snelle & vakbekwame service nodig ?

Mollerusweg 2-6
2031 BZ Haarlem

tel.:023-551 38 38
fax:023-551 37 17

info@centragas.nl
www.centragas.nl

De beste materialen en vakkundig advies

Bezoek onze showroom in de waarderpolder
maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur
Zaterdag op afspraak 
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Rolex Fastnet Race 2015
Dat hebben wij weer. Twee poli-
tieboten met zwaailicht en sirene
die recht op ons afkomen. Of wij
even opzij willen gaan. Een heel
grote knalgele bulk carrier wurmt
zich over de Solent. Net op de
startlijn waar wij liggen, vaart de
bulkcarrier. Dat is vervelend maar
er zit niks anders op. We starten
de motor, varen 200 meter ach-
teruit en laten het grote gele ge-
vaarte vlak voor ons langs glijden.

Het is zondag 16 augustus, 12.40
Engelse tijd. Wind: 3 knopen
tegen, stroom 2 knopen mee. De
tweejaarlijkse Fastnet Race kent
dit jaar 380 ingeschreven boten.
300 IRC en 80 overige zoals can-
ting keel klasse, Class 40 en
enorme catamarans en trima-
rans. 24 minuten nadat de web-
site in januari online ging, was het
aantal maximale al boten inge-
schreven. Dit jaar hadden onder-
getekende en co-schipper Erik
Enzerink thuis genoeg sea miles
gespaard om weer aan de Fastnet
te mogen deelnemen. Met editie
2011 in de achterzak wisten we
nu beter wat ons te wachten
stond.
 
We stoppen de motor en laten ons
weer over de startlijn drijven. Een
van de regels van de Fastnet is

dat je je motor mag starten, weg-
varen en weer terugkomen op
exacte dezelfde plek. Gelukkig
mogen we daar nu gebruik van
maken. Met weinig wind en toe-
nemende stroom zakken meer
dan  driehonderd boten de Solent
af. Bij de Needles neemt de
stroom en dus schijnbare wind
toe. We sleuren met 9 knopen
over de grond het kanaal in.
 
De eerste nacht is weinig specta-
culair. De gribfiles voorspellen erg
weinig wind voor de twee komen-
de dagen. De nacht valt en de
wind wordt steeds minder. Geluk-
kig duwt de stroom ons nog de
goede kant in. Ons wachtritme
bestaat uit twee uur slapen en
twee uur sturen. Dit systeem
werkt voor ons goed en we weten
met dit ritme redelijk alert te
blijven. Immers, we zeilen in de
dual-handed klasse. Met dit jaar
maar liefst 58 boten met veel J’s
in diverse maten, diverse soorten
JPK’s, Sunfasts 3200 en 3600 en
een enkele drijvende caravan,
waar wij onszelf onder scharen.
Iedereen hoopt op een goede
klassering.
 
’s Nachts dobberen we over een
heel vlak kanaal. We gaan een
keertje overstag en laten ons
weer richting de Engelse kust
drijven. In de ochtend komt de
wind langzaam opzetten en gaan
we van 1.2 knoop naar 5.9 knoop.
Eindelijk vaart. We hopen dat we
genoeg eten en water bij ons
hebben. Het kan wel eens langer
gaan duren dan we vooraf hebben
gedacht. Ons eten bestaat uit
droogvoer van de Bever zwerf-
sport. We eten spannende ge-
rechten als “Expedition Break-
fast”, “Cashew Nasi”, “Vegetable
Hotpot” of “Curry Fruit Rice”. Heet
water opgieten, 8 minuten wach-
ten en klaar is de maaltijd. Ze
smaken eigenlijk best goed.
 
Met toenemende wind en toene-
mende zon, wordt het een aange-
name ochtend. Om ons heen en
op de plotter is het een wirwar van
boten, die allemaal de windstilte
ontvluchten. In de middag laat de
wind het weer afweten. We persen

elke laatste knoop eruit onder
spinnaker. Zonnebrand en petjes
zijn een noodzakelijk goed. Tegen
de avond weten we Plymouth te
bereiken. Eddystone Rock met
zijn grote vuurtoren staat par-
mantig in zee. Inmiddels varen we
scherp aan de wind en mogen we
weleens overstag gaan om de
Scilly eilanden niet te overzeilen.

 
De nacht begint al vroeg. Het is
gauw donker en ook de wind gaat
naar bed. We schuiven met een
paar knopen richting de Scilly ei-
landen. Het water is bijna hele-
maal vlak. In de loop van de nacht
verschijnen er enorm veel vissen
aan het wateroppervlak. Wanneer
de boot een groepje vissen kruist,
schieten ze als kleine vuurwerk-
raketjes weg, een fluoriserend
spoor achterlatend. Grote vissen,
kleine visje en grote scholen mini
visjes die een lichtgevende plek
achterlaten in het water wanneer
ze in de diepte verdwijnen. Met
verbazing staar ik naar dit prive
vuurwerk om 03.00 in de nacht.
 
Uiteraard verliezen we de boot-
snelheid niet uit het oog. Er wordt
druk getrimd om de vaart erin te
houden. Beetje meer twist, genua
iets strakker, toch maar de gen-
naker omhoog, wind draait 10
graden, genua er maar weer op.
Van verveling is geen sprake.
 
Na de noodzakelijke nachtrust en
een “Expedition Breakfast” komen
de Scilly eilanden in zicht. Hier
moet het veld om de TSS zone
heen, het verkeerscheidingsstel-
sel voor de beroepsvaart. We
wurmen ons met vele anderen
door de lichtweerzone en tegen de
middag varen we eindelijk de
Ierse zee in. De verandering is
onmiddellijk zichtbaar. De kleur
van het water verandert in typisch
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Engels groen kanaal water in
super helder water. Het lijkt wel
de binnenkant van een gletsjer.
Ook het zeeleven verandert. We
zien veel vogels en dolfijnen. Met
name het aantal dolfijnen is on-
gekend dit jaar. Om de haverklap
duiken er tuimelaars op die een
show “wie springt het hoogste”
weggeven. Ze schieten langs de
boot en springen daarna weer met
hoge snelheid weg. We zien on-
derweg nog twee maanvissen en
als klap op de vuurpijl komen we
een grote leerschildpad tegen.
Deze horen hier niet thuis maar
komen fourageren vanwege het
grote aantal kwallen dit jaar. An-
dere deelnemers hebben zelfs
walvissen gezien.

De nacht valt en dit wordt mis-
schien wel het mooiste stuk van
de hele wedstrijd. Stel je voor,
midden in de Ierse zee. De wind
neemt toe. De golven bouwen zich
op. En een regenfront trekt door
de nacht. Je bent alleen aan dek,
de boot scheurt door het water.
Het is pikdonker. Af en toe knalt
er een golf tegen de romp die de
nodige liters in de kuip achter-
laat.  De buien zijn intens, je ziet
met moeite in de verte een top-
lichtje van een ander schip. De
instrumenten schijnen met een
groene gloed over het kajuitdak
en zijn je enige houvast in de
nacht. Je kruipt diep in je pak en
geniet. Nog meer genieten is het
wanneer je na een paar uur jouw
kleffe pak uitpelt en in je slaapzak
kruipt. Even geen lawaai van de
wind om je oren. Dan tel ik tot drie
en ben ik echt meteen in slaap.
 
De Ierse Zee vliegt onder ons door
en tegen de middag zien wij in de
verte de beroemde Fastnet Rock
opdoemen. An Charraig Aanair,
ofwel eenzame rots. Bekender is
zijn bijnaam: Ireland’s Tear. De

traan van de zee. Omdat, zo heb
ik mogen lezen, dit vaak het laat-
ste was wat de arme Ieren zagen
wanneer ze zich op overvolle im-
migrantenschepen naar Amerika
lieten vervoeren.
 
Voor ons betekent het weer een
hoogtepunt. De kust ziet er grauw
en grijs uit, net zoals de Rock. In
de verte woeste witte krullers bij
ondieptes of overfalls. Wij ronden
een volgend virtueel waypoint en
kruisen een 10 mijl naar de rots
toe. Hier lossen we de schoten en
zetten de terugtocht in. Bijna
vergeten we nog een paar foto’s
te maken.
 
De terugtocht gaat snel. De wind
is ons gunstig gezind en blijft de
hele weg waaien. Met licht draai-
ende winden schakelen we over
van spinnaker op fok. Op de com-
puter zien we wel de lichte boten
met flinke snelheid op ons inlo-
pen. Dat is niet zo mooi, maar
harder kunnen we nu eenmaal
niet. Volgens de gribfiles draait de
wind in de ochtend naar het zui-
den. Dat zou scherp aan de wind
of zelfs kruisen betekenen. Of zijn
we nog op tijd en vermijden we
deze winddraaiing.  
 
De gribfiles halen wij binnen op
een hele oude Nokia telefoon
(grote ontvangst). Hiermee bellen
we in op internet en maken we
verbinding met de bootcomputer,
die vervolgens de gribfile binnen-
haalt. Op alle strategische punten
zoals Lands End, Fastnet, Scilly
eilanden trekken we gribfiles bin-
nen. De prachtige satelliet tele-
foon is wel aan boord, maar de
simkaart staat ergens in een
vrachtauto in de kilometerslange
file voor de kanaaltunnel, waar
honderden vluchtelingen door de
kanaaltunnel naar Engeland pro-
beren te komen.
 
De verwachte zuidenwind komt
niet. De gribfiles zitten er toch
regelmatig naast. De Scilly eilan-
den doemen op uit de nevel. Het
is typisch Engels weer. Grauw en
grijs. We varen zo scherp mogelijk
langs de eerste rotsen die mis-
schien op een honderd meter af-
stand van ons liggen. Volgens de
kaart ligt er verder niets onder

water. Laten we dat dan maar
hopen. We wensen niet zo te ein-
digen als de VO60 Vestas Wind,
die zich parkeerde op een rif in de
oceaan tijdens de Volvo Ocean
Race.
 
Ook hier ronden wij een virtueel
waypoint en laten de schoten
vieren. Voor de kleinere moder-
nere wedstrijdschepen is het een
ideale koers. Met vlakke spi of
gennaker varen zij ons voorbij.
Helaas, maar niets aan te doen.
Mijn ruimewindse zeilgarderobe
en boottype leent zich niet voor
deze koers. Pas later, wanneer wij
nog meer afvallen, zetten wij de
gennaker en proberen het verlies
te beperken. Bij Lizard Point rich-
ten wij de steven Plymouth. Gen-
naker eraf en spinnaker erop. De
laatste 40 mijl voelt als een kort
stukje. We hebben er immers al
568 opzitten. Onderweg stuurt de
stuurautomaat een tiental mijlen
terwijl wij de borreltijd inzetten.
Erik vindt het maar niets, een
stuurautomaat die bij windkracht
5 de boot onder spinnaker naar
de finish stuurt. Hij kruipt achter
het roer en laat af en toe de boot
met flinke snelheid van een golf
af surfen.
 
Het is donker wanneer wij in de
dikke nevel de contouren van de
baai bij Plymouth waarnemen.
Naast de Breakwater, zoals de
strekdam binnen in de baai heet,
ligt de finishlijn. We gijpen nog
een keertje en varen over de fi-
nishlijn na 4 dagen, 9 uur en 21
minuten zeilen.  
 
Joost Nederkoorn

Voor de statistieken. In de dual-
handed klasse worden wij 15e van
de 58 schepen. In IRC 3 worden
wij 28e van de 87 schepen. In IRC
3b worden wij 17e van de 57
schepen.
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Scheveningen – St. Malo
Vorige winter maakten we plan-
nen voor het nieuwe seizoen. Ik
wou graag wat langere offshore
wedstrijd varen. En omdat de
Fastnet toch een stap verder gaat
qua budget, vrije dagen, delivery
en bemanning kwamen we op de
site van Stichting Zeilrace & Rally
terecht. Deze stichting vaart om
het jaar naar een “verre” bestem-
ming en dit jaar was dat naar St.
Malo.

 
 
 
 
 

 
Omdat deze bestemming ook qua
vakantieplanning goed uit kwam,
was de keuze snel gemaakt. Bij
de voorbespreking in februari
krijgen we twee mooie speeches
van Jan Kees Lampe en Erik van
Vuuren; twee zeilgrootheden die
meerdere titels en wedstrijden op
hun naam hebben gezet. Op de
vraag of ze zelf ook mee varen
kunnen ze jammer genoeg niet
bevestigend antwoorden. Tijdens
de bijeenkomst wordt het wel
duidelijk dat het vooral een “ou-
dere” mannen evenement is.
We starten vanuit Scheveningen
en de dag ervoor breng ik de boot
alvast die kant op. Die middag
eerst de keuring, gelukkig geen
op of aanmerkingen. De boot
naast ons moet nog richting Vro-
lijk Watersport omdat er geen
drijfanker aan zijn hoefijzerboei
zit. De ene keurder is de andere
niet. Frank & Anja, Dennis, Wim
& Melissa en Bouke & Nicole zijn
op de terugweg van vakantie ook
in Scheveningen beland en we
houden een Start/Finish borrel op
de Jam Session.

Jaap komt ‘s avonds aan en we

nemen nog wat laatste dingen
door. Nicky komt ‘s ochtends aan
in Scheveningen en we zijn com-
pleet. We varen veel met z’n
drieën maar dit hebben we nog
nooit eerder gedaan en dat maakt
het best spannend. Weken van
voorbereiding en nu moet het toch
gaan gebeuren. Helaas stopte
gisteren de AIS transponder
ermee en we hebben hem niet
kunnen maken voor vertrek. Dit
betekent dat niet alleen de orga-
nisatie maar ook alle thuisblijvers
ons niet kunnen volgen.

 
We starten om 15:00 uur en zijn
mooi op tijd weg, vlak bij het
startschip. We gaan als tweede
boot om de eerste boei heen. Het
is prachtig weer en we liggen heel
mooi in het veld. We varen samen
op met X-40`s, Winner 12.20 en
een Huisman 42 de nacht in. Het
is een super nacht met prachtige
sterrenhemel en de wind lijkt met
ons mee te draaien. We hanteren
een 2 op 1 af- wachtsysteem. Zo
kunnen we altijd volle bak blijven
varen en kan er continu iemand
rust nemen. Hoe mooi en rustig
de nacht ook is, ik kan door alle
spanning, adrenaline en een rare
knoop in m`n maag toch de slaap
niet vatten.
 

De volgende ochtend betrekt het
en gaat het wat miezeren. Ook de
wind begint tegen te staan en aan
te trekken. We zijn inmiddels 80
mijl onderweg. Ter hoogte van de
Galloper Windfarms krijgen we de
wind pal tegen en begint deze
door te trekken. We zetten een rif

en de boot loopt er prima door-
heen; we blijven in het zicht van
de ORC 1 groep. Rond een uur of
12 wordt het heftiger, de wind
neemt toe naar 25 knopen en af
en toe een vlaag met wat meer. 
De boot krijgt het behoorlijk te
verduren en ik besluit daarom niet
meer te gaan rusten maar de boot
te sturen. Rond 15:00 uur, we zijn
inmiddels 24 uur onderweg, keert
het tij. We krijgen 15 mijl vanaf
Dover de stroom vol tegen. De
wind trekt aan naar 29-30 kno-
pen, de zee wordt gemeen en de
golven hoger en hoger. De boot
maakt af en toe zulke klappen dat
we ons een beetje zorgen begin-
nen te maken of het allemaal wel
heel blijft. Om ons heen haken
steeds meer boten met schade af.
Ik begin me langzaam af te vragen
of dit wel zo leuk is als dat we van
te voren dachten. Van zeilen komt
maar weinig meer terecht. De
boot loopt niet lekker en we moe-
ten eigenlijk de fok wisselen voor
een kleinere. We maken nog maar
erg weinig voortgang we hebben
over de laatste 15 mijl 6 uur ge-
daan. De spirit aan boord krijgt bij
iedere klap ook een tik. Van de
stroom van slap geouwehoer is
weinig meer over en het wordt
steeds stiller aan boord. Rond
19:00 uur komen we in de buurt
van de Goodwin Sands, de banken
voor de kust bij Dover. Ik besluit
om mijn gedachten uit te spreken
en vraag wat Jaap en Nicky er van
vinden. Gezamenlijk komen we
tot de conclusie dat het eigenlijk
gekkenwerk is en besluiten Dover
aan te doen. We zijn nog 2 uur
bezig om de pieren te bereiken.
Maar zodra het besluit is geno-
men, is de spirit weer terug kun-
nen we weer lachen.

In Dover gaan we douchen en
biertjes drinken. Daarmee eindigt
de wedstrijd want één van de
regels is dat je wel een haven op
mag zoeken maar dan niet van de
boot af mag komen. We eten wat
en besluiten vanavond geen be-
slissing meer te nemen wat we
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gaan doen. Door, terug, richting
Frankrijk of aan de Engels kust
blijven. Na een goede nachtrust
besluiten we om richting Cowes te
varen. Vorig jaar voer ik samen
met Swaen dezelfde afstand in
12,5 uur. Toen hadden we wind
mee.

Nu hebben we wind tegen en
constant boven de 20 knopen.
Uiteindelijk doen we het in 23,5
uur. Onderweg komen we de
Swinde tegen, over de marifoon
hebben we contact. Ze hebben
minder geluk gehad en al 2 ge-
scheurde zeilen. In Cowes doen

we wat “sight seeing” en de nodi-
ge reparaties. In de eerste nacht
was de hendel van een afsluiter
van het toilet afgebroken.
 
De volgende dag besluiten we om
toch naar St. Malo te varen. We
vetrekken weer met een flinke
wind tegen maar stroom mee
varen we de Solent af. Voorbij de
Needles kunnen we na 400 mijl
eindelijk de schoten iets vieren.
Wat kan dat lekker voelen zeg,
niet meer vol er tegenin. De wind
neemt ook langzaam af, het rif
kan er uit en later wisselen we van
fok 4 naar 3 en weer later zelfs
naar de genua.  Het is 145 mijl
van Cowes naar St Malo. We heb-
ben een fantastische nacht met
super sterrenhemel en een lopend
windje. We krijgen bij Alderney
nog wel even flink stroom tegen.
Dat betekent dat we voor lopen
op schema. In de ochtend kan
zelfs de spinakker omhoog. He-
laas is het maar een uurtje want
dan valt de wind volledig weg. De
laatste 25 mijl varen we op de
motor.
 
Op de kade in St. Malo staan Li-
anne en Swaen ons op te wachten.
Ze hebben hun eigen avontuur
gehad om in St. Malo te komen,
met uren lange vertraging dwars
door de boerenopstand toch op
tijd. Hiervoor krijgen ze tijdens de
prijsuitreiking nog de aanmoedi-

gingsprijs voor grootste doorzet-
ters. Van de 15 deelnemers in de
wedstrijdklasse zijn er uiteindelijk
7 reglementair gefinisht. De an-
dere deelnemers liggen verspreid
met schade her en der aan de
Engelse of Franse kust. Trots op
ons team dat we het zonder noe-
menswaardige schade en met
twee tussenstappen toch gehaald
hebben.

Nicky, Jaap bedankt voor de trip!
Shore-crew Lianne en Swaen be-
dankt voor het ophalen!
 
Op naar nieuwe plannen voor
2016!
 
Jesse Mulder
Nog even nagenieten van deze
tocht? Jesse heeft ook een filmpje
op you tube gezet. Zie https://
www.youtube.com/watch?v=
yR1nhn4txBc
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Grootmoeder vertelt......
Door Peter van Leverink (van
de Kolibri HZV)
Mijn grootmoeder, dochter
van een zeilende vrachtschip-
per uit Medemblik vertelt: 
 
Mijn vader Johannes Kool, werd
in1874 in Medemblik geboren. Na
de lagere school heeft hij eerst
een aantal jaren bij zijn vader
(van oorsprong een Fries uit Mak-
kum) gevaren.
Vader wilde al gauw zijn eigen
schip hebben, hij was toen 21 jaar
maar geld had hij niet.
Gelukkig hielp zijn vader hem, gaf
hem een lening en kon in 1895 de
50 ton' s tjalk genaamd "De Con-
current" kopen.
Vader was schipper, maar ook
handelaar. Op zijn briefkaarten
stond:" Johan Kool, handelaar in
zand, grind, steen, bemesting en
stro, dit werd gebruikt voor het
afdekken van bloembollen.
Met zijn schip voer hij in hoofdza-
kelijk tussen Friesland en de
Haarlemmermeer en kocht in de
oogsttijd o.a. fruit. Dit verkocht
hij weer in Friesland.
Ook voer hij regelmatig naar Nij-
megen om zijn schip met grind te
laden.
Vader was een goede schipper,
ook als het hard waaide zei hij:
een goede bries, keek eens naar
de lucht, keek in de almanak of
het tij goed was en voer uit. An-
dere schippers zeiden dan vaak:
het waait te hard of de wind is
verkeerd. Zo had hij soms al drie
reizen gemaakt en anderen
slechts één.
Na iedere reis moest hij, zodra hij
aan wal stapte, eerst bij zijn vader
langs om geld te brengen, de af-
lossing voor de lening die hij op
zijn schip had. Als hij te laat was
dan zwaaide er wat.
Als er geen wind was, ik herinner
me dat we met een lading naar
Bennebroek moesten, werd het
schip doormiddel van een lange
lijn door mijn broers voortgetrok-
ken en ging dan slechts heel
langzaam vooruit, dat was heel
hard werken. Tijdens deze tocht
meerden we af in Schalkwijk, toen
was alles nog weiland en boerde-
rijen. Er moest melk gehaald
worden bij de boer. Ik mocht met

mijn oudere broers, Willem en
Hank mee.
Toen we bij een sloot kwamen zei
Willem: wij springen er overheen,
loop jij maar naar het bruggetje
verder op. In mijn ogen was dat
een heel stuk lopen en zag al gauw
een groen stuk gras, ik dacht daar
loop ik overheen, maar dat ging
helemaal mis. Ik zakte in het
moeras, ik kon er alleen niet uit-
komen en zakte steeds dieper
weg. Ik roepen: help, help, maar
mijn broers hoorden mij niet.
Dichtbij was een huisje en de man
en vrouw die er woonden hoorden
me gelukkig wel en hebben me
samen met mijn broers uit de
blubber getrokken. Het liep goed
af, maar wat was moeder kwaad.
We lagen een keer met het schip
in de haven van Harlingen toen
voorspeld werd dat op 18 novem-
ber de wereld zou vergaan. Op
deze dag moesten we met het
schip naar Terschelling, er was
een schip gezonken met balen
ruwe katoen die het vervoerde,
deze moesten naar een veem in
Amsterdam gebracht worden. We
voeren uit met prachtig weer,
maar s nachts kwam er een zware
storm. Vader, mijn broer en ik
waren aan boord. Het schip ging
vreselijk te keer, vader zei: gaan
jullie maar naar bed, ik ga voor
ons bidden. We werden wakker
met het mooiste weer, maar we
zagen al gauw enige masten
boven water uit steken.
Toen we in Terschelling aan de
pier lagen, zag ik veel Terschel-
lingse vrouwen lopen, kijken of
hun mannen en zonen binnen
kwamen.
Er zijn er toen helaas een aantal
verdronken.
Na jaren van hard werken ging het
financieel wat beter en vader liet
een nieuwe stalen klipper bou-
wen, de "Actief ", en verkocht zijn
tjalk aan zijn knecht Eijse Boon-
stra uit Friesland.
Toen we met de klipper in Rotter-
dam "overwinterden" was vader
ineens drie dagen weg. Toen
moeder hem eindelijk over de
loopplank hoorde aankomen was
ze razend, nou moet je me maar
eens vertellen waar je vandaan
komt? Vader had de nachtboot

naar Engeland genomen en een
scheepsmotor gekocht. Engels
sprak hij niet maar de koop was
rond. Een tijdje later, ik denk dat
het 1915 was,  kwam er een kist
met de motor en een monteur uit
Engeland om de motor in te bou-
wen, hij verbleef bij familie in
Medemblik en had het hier erg
naar zijn zin.
Toen de motor ingebouwd was en
vader Kool de haven uitvoer zei-
den de schippers die op het ha-
venhoofd stonden te kijken mees-
muilend: daar gaat hij weer met
zijn koffiemolen.
Vader voer nu uit, wind of geen
wind en maakte reizen in een re-
cordtijd.
Na enige tijd kreeg de motor
kuren, liep niet lekker en hield
vaak in. De motor is meerdere
malen nagekeken maar ze konden
niks vinden, totdat ......... op een
zekere dag in de sluis met een
harde knal een stuk hout uit de
uitlaatpijp vloog. Het moet sabo-
tage van een jaloerse schipper zij
geweest.
Moeder kreeg in deze periode ook
een keer een hoge ziekenhuisre-
kening binnen en dacht: wat krij-
gen we nou ? Ze vroeg vader om
uitleg, maar vader wilde eerst niet
veel vertellen maar gaf uiteinde-
lijk toe, dat hij in Kampen bij het
starten van de motor de kop
voorgegloeid had, maar toen hij
met het wrikijzer het vliegwiel
omtrok sloeg het vliegwiel terug
en sloeg het wrikijzer keihard
tegen zijn hoofd. Ze hebben hem
bewusteloos in de machinekamer
gevonden en snel naar het zieken-
huis gebracht. Daar bleek hij een
zware hersenschudding te heb-
ben.
Enige jaren later kocht vader een
stoomboot, de " IJsselmeer", en
opende een passagiersdienst
vanuit Medemblik, Den Oever en
Den Helder op Texel, Vlieland en
Terschelling.
Vader ging toen hij in de veertig
was zomers ieder jaar een paar
weken naar Friesland om mee te
doen aan het skutsjezeilen, daar
ontmoette hij de heer Doeksen,
deze vroeg hem om zijn passa-
giersdienst aan hem te verkopen.
Vader dacht na, noemde een prijs
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maar Doeksen lachte hem uit,
veel te hoog. Als je volgend jaar
wil kopen wordt het de dubbele
prijs zei vader.
Een jaar later ontmoette hij Doek-
sen opnieuw in Friesland en deze
vroeg hem: kunnen we zaken
doen? Ja, zei vader Kool, je weet
de prijs, het dubbele van vorig
jaar. Doeksen antwoordde: je
bent een rotvent, maar laten we
maar meteen naar de notaris
gaan en zo eindigde de passa-
giersdienst van vader.
Toen het vrachtvervoer over de
weg flink toenam, werd de klipper

de "Actief "verkocht. Vader kocht
in Medemblik de afgebrande verf-
fabriek van de Amsterdamse
firma “Kroon en Co” en herbouw-
de deze . Onder de naam “Kool en
Co” werden ze vele jaren de be-
langrijkste verfleverancier van de
marinewerf in Den Helder (vooral
de grijze verf op de oorlogssche-
pen) en andere Nederlandse 
scheepswerven. Vier van zijn
zoons kwamen bij hem werken,
geen van zijn zoons is schipper
geworden.
Twee kleinzoons van vader zijn nu
al jaren de eigenaar van de fa-

briek, winkel en tankboot in de
Oosterhaven in Medemblik.
Rederij Doeksen bestaat nog
steeds en vaart nog steeds op de
Waddeneilanden.
Zo eindigt het verhaal van een
actieve schipper uit Medemblik.
Mijn grootmoeder overleed in
1996, maar heeft gelukkig veel
van haar herinneringen op papier
gezet.
 
foto: Johannes Kool met op de
achtergrond de Koepel en molen
De Adriaan voordat deze is
afgebrand
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‘De strakke stag’ op
toernee
Het shantykoor van de HZV gaat
weer op toernee! Na een succes-
vol optreden in het verpleeghuis
‘De Houttuinen’ dit voorjaar was
er op 14 november een optreden
in het particuliere zorgcentrum
Craenenbroeck in Heiloo. Dit een
vrij nieuw, kleinschalig zorgcen-
trum dat behoorlijk luxe is opge-
zet. Het lijkt de bewoners aan
niets te ontbreken. De naam van
het huis is afgeleid van een kas-
teel dat omstreeks 1400 gelegen
was aan de Westerweg te Heiloo.
Een statig huis, dat werd bewoond
door een deftige familie met de
naam Cranenburg. Het huis is
tijdens het beleg van Alkmaar in
1572 helaas in as gelegd.
 
Rond drie uur ’s middags begon
het concert waarbij het koor ‘de
strakke stag’ al zingend binnen
kwam. Dat was een nieuwtje en
het ging prima. Vervolgens intro-
duceerde Huub Schrage het koor,
legde uit wat de HZV is en waar
de naam ‘De Strakke stag’ van-
daan komt.
Vervolgens kwam een flink deel
van het repertoire aan de orde
met een mooi afwisseling van
meezingers, ballads en luister-
liedjes zoals:
 
 Het VOC lied (compositie van
Huub)
 Het HZV lied
 
De ongeveer twintig bejaarden
luisterden aandachtig en applau-
disseerden regelmatig. En ik ben
blij te zien dat de kwaliteit van het
koor nog steeds vooruit gaat en
het enthousiasme van allen aan-
stekelijk werkt. Na ongeveer vijf
kwartier was het optreden voorbij
en ging het weer richting Haar-
lem.
 
Bij Ellen Trijbetz en Hans van
Leeuwen was er een ‘after party-
’.  Ook daar werd nog flink gezon-
gen, nu ook met pianobegelei-
ding. Het waren weer een mooie
middag en avond!
Hans van Leeuwen (groupie  ;-))
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24 uurs IJsselmeer 2015
Elektriciteits problemen, Wier,
Wind en Cunninghamhole.
 
Dit jaar werd de 51e Delta Lloyd
24 uurs race van het IJsselmeer
gehouden op 28 & 29 augustus.
Na 5 jaar was ik weer terug aan
het front, dit keer aan boord van
de GIULIA, de FF95 van Bouke van
den Booren. De GIULIA had in de
editie van 2013 een prachtige 11e
plek gehaald in de tocht, dus de
doelstelling voor dit jaar is een
uitslag bij de top tien.
 
Dit jaar werd de 51e Delta Lloyd
24 uurs race van het IJsselmeer
gehouden op 28 & 29 augustus.
Na 5 jaar was ik weer terug aan
het front, dit keer aan boord van
de GIULIA, de FF95 van Bouke van
den Booren. De GIULIA had in de
editie van 2013 een prachtige 11e
plek gehaald in de tocht, dus de
doelstelling voor dit jaar is een
uitslag bij de top tien.
 
De voorbereiding begint al gerui-
me tijd van te voren en vrijdag-
ochtend 28 augustus wordt er
afgesproken om omstreeks 09:15
uur te gaan varen vanaf de HZV.
Ikzelf ben er iets eerder omdat ik
nog wat spullen van mijn eigen
boot moet afhalen.
Maar om 09:15 uur, geen Bouke
en Edwin Mantje. Deze voorberei-
ding is dus niet geslaagd.
Dan gaat de telefoon; “waar zit je
nou? “vraag ik.  Antwoord; “we
proberen het asfalt achter ons op
te laten krullen”. Uiteindelijk
wordt de HZV bereikt en is de auto
van Edwin tot aan de achterassen
doorgezakt van de vele spullen….
die ook nog even aan boord moe-
ten.
Hallo !!! We gaan 24 uur varen,
geen 72 uur.
Goed, de voorbereiding voor de
boodschappen is in ieder geval
een daverend succes.
Om 09:35 varen we de box uit,
vol gas richting de sluis.
Op de Mooie Nel komen we er
achter dat de meters aan boord
er geen zin in hebben.
Wat is dit? Voordat we het weten
is onze elektricien Edwin al aan de
slag en uiteindelijk door het een
en ander om te koppelen in de

boot en bij de meters staat er weer
spanning op.
Echter, het log heeft er geen zin
in, maar de GPS wel en ook daar
kunnen we de snelheid op aflezen.
Pas bij Amsterdam CS wordt de
kap weer gemonteerd en is dit
karwei geklaard.

In de tussentijd geeft de schipper
aan dat er straks nog een rondje
over dek “getaped” moet worden,
de neerhaler reparatie behoeft
(deze was gesneuveld tijdens de
nazomerwedstrijden) en dat de
strekker van het Cunninghamho-
le nagekeken moet worden.
(Het Cunninghamhole is het oog
in het voorlijk van het grootzeil,
ongeveer 25 cm boven het lum-
melbeslag. Hiermee kan je het
voorlijk van het grootzeil aanpas-
sen zonder je val te hoeven ge-
bruiken.)
 
In Durgerdam aangekomen is het
boot opruimen, even uitrusten en
dan komt het laatste beman-
ningslid Frank Peetoom ook aan
boord, we zijn compleet.
Dan volgt het onvermijdelijke:
controle.
Eerst bij de buren en Edwin gaat
ondertussen voor luistervinkje
spelen wat er allemaal gevraagd
wordt. Echter, de “inspecteur” is
heel praktisch, uiteindelijk ligt de
verantwoording bij de schipper
voor de uitrusting meent hij. Aan
de verplichte checklist voor ISAF
Categorie 4 (waaraan wij moeten
voldoen) heeft hij een broertje
dood en na een aantal verplichte
vragen over de marifoon, red-
dingsboeien en zwemvesten, ont-
dooit de spanning aan boord. De
“inspecteur” vraagt ons naar de
geplande route en gaat dan weer
van boord af. “Oh ja, blijf uit de
buurt van Hoorn vanwege het
wier” roept hij nog.
Na een heerlijke Chinese maaltijd
is het tijd om het water op te gaan.
De neerhouder is gemaakt, van

het tapen wordt afgezien maar de
Cunnighamhole is nog niet ge-
daan.
 
Besloten is om bij de startplaats
Hoek van ’t Y te starten (tussen
Durgerdam en Uitdam).
Dit omdat de wind W-ZW is en we
dus het eerste verplichte rak naar
de EA-2 volledig onder spinaker
kunnen afleggen. Met de weers-
voorspelling en de modellen op
internet was het zo klaar als een
klontje; zo snel mogelijk door-
rammelen naar het Naviduct bij
Enkhuizen om dan verder te gaan
op het IJsselmeer omdat de wind
op het Markermeer het uiteinde-
lijk af zou laten weten. Echter,
minuten voor de start merkt de
schipper al dat er iets niet in orde
is.
We kruisen voor de startlijn om
een beetje hoogte te winnen,
zodat we onder spi en volle snel-
heid de start over kunnen. Bouke
kan echter de normale hoogte niet
halen.
Uiteindelijk gestart en meteen
daarna begint het roer abnormaal
te trillen en zit er geen snelheid in
de boot.

Aangelijnd aan zijn zwemvest
gaat Frank op het zwemtrapje
staan en met een bootshaak pro-
beert hij het roer vrij te krijgen.
Er komen aardige plukken wier
onder vandaan en daarna stuurt
de GIULIA weer als vanouds. Ge-
durende de avond komt het euvel
echter weer terug en wordt alleen
maar erger. De GIULIA luistert
nauwelijks naar het roer, snelheid
is er bijna niet (we mogen blij zijn
als we onder spi met 4 Bft de 5,5kn
halen) en we worden door menig
toerschip ingehaald, met als diep-
tepunt een stalen 2 mast kottertje
met geraniums achter de ra-
men…….
Eenmaal aangekomen bij het Na-
viduct wordt eerst geprobeerd om
vol achteruit richting de sluis te
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varen om te zien of er iets onder
de boot vandaan komt. Helaas
helemaal niets.
Dus volgt het onvermijdelijke,
Bouke gaat bij de remming gewa-
pend met de bootshaak zwem-
men. Het roer en de schroef zijn
vrij. Dan volgt de kiel, eerst een
klein plukje wier, dan een grotere
en daarna lijkt het wel alsof we
het complete Markermeer hebben
weggemaaid. Wat een bos wier,
het is eigenlijk nog verwonderlijk
dat we vooruit kwamen.
Tip voor de overige HZV-ers die
vanaf Amsterdam naar Enkhuizen
willen, ga vanaf het Y naar de EA2,
dan naar de KG29BR2 en dan naar
het Naviduct. Gegarandeerd dat
u geen wier op deze route aan-
treft, wij hebben de geul voor u
gemaakt! Maar het Cunningham-
hole is nog steeds defect.
 
Na de sluis zetten Bouke en ik de
route uit voor de volgende wacht
en gaan wij te kooi.
Eenmaal te kooi hoor ik iets
nieuws op het scheepvaartbericht
van de Centrale Meldpost. Tijdens
de 24 uurs wordt er per regio
(Markermeer zuid, midden en
noord & IJsselmeer zuid, midden
en noord) de actuele wind afge-
geven. Dit zou standaard moeten
zijn in mijn ogen. Over ogen ge-
sproken, het Cunninghamhole
werk nog steeds niet.
Onze tactiek blijkt goed uit te
pakken, wij zitten in het gebied
met de meeste wind en de GIULIA
heeft er zin in. Vrij van wier doet
ze waarvoor ze gebouwd is, hard
varen!
Voor een goed gewichtsverdeling
gaat Bouke in de hondenkooi sla-
pen en ik ga de voorpiek in. Het
wordt echter doezelen in plaats
van slapen, want het is voorin een
kabaal vanwege de golven.
 
Nadat we de wacht hebben gewis-
seld, zeilen we heerlijk verder in
het prachtige weer. De rakken
worden goed uitgekozen en met
een gemiddelde snelheid van 5,7
knopen bij 3 Bft mogen we niet
klagen. Alleen slaat de vermoeid-
heid toe en omstreeks 09:30 uur
ga ik weer even in de voorpiek
liggen en Bouke weer in de hon-
denkooi. Ik val als een blok in
slaap en schrik om 12:00 uur

wakker. Bouke ligt nog te knorren
en ik ga maar even kijken hoe het
buiten is. Nog steeds niets veran-
derd, de snelheid zit goed in de
boot, het weer is prachtig en het
Cunninghamhole is nog steeds
niet functioneel.

 
We besluiten om omstreeks 15:00
uur aan de Westzijde van het
IJsselmeer te gaan zeilen en zo
dicht bij het laatste verplichte rak
te blijven. De voorspelling is dat
de wind veranderlijk wordt en
uiteindelijk naar het Noorden gaat
draaien. Alleen de vraag is, wan-
neer? Besloten wordt om naar de
WV19 te varen. Dit is de boei
waarvan het laatste verplichte rak
naar de finish gaat/ Je kan echter
vanaf deze boei nog een paar
kleine rakken maken (2,5 a 3 mijl
per rak). Noem het een fout,
noem het vermoeidheid, noem
het iets, maar per ongeluk wordt
de WV 12 ingetoetst in de GPS.
Vanaf deze boei mag je weer niet
naar de WV 19 en ben je verplicht
om een andere route te varen.
We komen er te laat achter en
kunnen het niet meer goed
maken, de WV19 ligt pal in de
wind. We besluiten om van de WV
12 naar de LC1 te gaan (voor
Stavoren) om vandaar naar de
WV19 te gaan en dan te finishen.
Onderweg naar de LC1 zakt de
wind iets in, maar dit heeft nog
geen verdere gevolgen.
Vanaf de LC1  (16:50 uur) naar
de WV 19 houden we als een van
de weinige schepen nog snelheid
doordat de wind steeds meer in-
zakt. De beoogde finishtijd van
19:00 uur halen we niet, maar we
hebben een uur speling. De doel-
stelling “eerste 10” wordt bijge-
steld naar reglementair finishen.
De snelheid blijft een beetje in de
boot doordat we de Gennaker van
de Obsession op hebben staan,
eigenlijk te groot maar hij doet
het. Echter, doordat een Farr 40
besluit om een loefduel aan te
gaan met ons, vallen we beide

stil… @$%^$@#$#$
Dan volgt het meest frustrerende
voor elk schip: de wind valt totaal
weg.
Alle voorzeilen over het hele IJs-
selmeer hangen als slappe was
aan de lijn.
Dan maar van de nood een deugd
maken en Bouke vraagt wat we
willen drinken. De buurman uit de
wedstrijdklasse antwoord “Tonic
graag” en geeft hiermee de aan-
zet voor een leuk gesprek. We
drijven immers op 5 meter van
elkaar en dit maakt praten wel erg
makkelijk. Er wordt uitbundig
over en weer gelachen. We zijn
niet de enige, want het gonst het
van de stemmen over het water.
Uiteindelijk, na een half uur dob-
beren waarbij de ETA van de
WV19 op 23:52uur staat op zon-
dag 30 augustus (terwijl we za-
terdag 29 aug moeten finishen),
komt er een zuchtje opzetten.
Vanuit het noorden. We zijn dus
spontaan gegijpt en passen als de
wiedeweerga de zeilen aan. We
krijgen een beetje snelheid (0.5
kn) en de andere schepen staan
ons aan te kijken alsof ze theewa-
ter zien aanbranden. Ze hebben

de situatie door en ook daar wor-
den de zeilen aangepast.
De wind gaat aantrekken naar een
briesje en vanaf diverse schepen
wordt gejuicht. Ook bij ons, want
de ETA loopt terug naar 18:55
uur. Echter, omdat het steeds
drukker wordt en je in de vuile
wind van andere schepen terecht
komt, loopt de snelheid iets terug
en daarmee ook de ETA, die staat
op 19:02. Het wordt knijpen om
nog op tijd te finishen om 20:00
uur. Het laatste verplichte rak is
4,9 mijl, hetgeen betekent dat we
zeker 5 kn moeten lopen om op
tijd te kunnen finishen. Besloten
wordt om de spinaker van de
Obsession te hijsen middels de
topval. Een lap zeil van ongeveer
95m² waarmee we de beoogde 5
kn proberen te halen.
Om exact 19:00 uur gaan we de

14



WV19 om en volgt de sprint naar
de finish. De snelheid blijft echter
steken op 4,5 – 4,8 knopen en het
wordt gaandeweg het rak duide-
lijk dat we het niet halen. Om
20:00 uur valt het doek voor ons.
Op ongeveer 1 mijl van de finis-
h…..
Er heerst teleurstelling aan boord,
maar ook berusting. We geven de
schuld aan het Cunninghamhole
(die nog steeds niet gemaakt is),
de wind, het wier, die Farr 40, de
boeien, de organisatie, de
stroomstoring, de controle, het te
laat komen van de schipper op de
haven, het slapen aan boord en
noem maar op, maar feit is dat we
het niet gehaald hebben.
Het enige positieve komt vanuit
de kajuit waar Frank bier aan het
pakken is. “We hoeven in ieder
geval niet dat verdomde sticker-
vel in te vullen…..”
 
Nadat we zijn aangemeerd in de
Westhaven stappen we op de kant
om in ieder geval de railingdoeken

in te leveren en ons te goed te
doen aan de, ondertussen beken-
de, hamburgers en bier.
De enige troost die we hebben, is
dat we niet als enige niet gefinisht
zijn.
Van de 401 inschrijvingen in de
tocht, zijn er 377 schepen gestart
en maar 156 reglementair gefi-
nisht. De resterende 221 schepen
hebben het niet gehaald.
Leuk feitje; de grootste Compro-
mis 777 uit de geschiedenis deed
mee, dit megajacht had namelijk
een waterlijnlengte van 110,5
mtr, omgerekend had deze als
prestatie maar 12,5 mijl neerge-
zet.
 
Ik taai af, de taxi naar huis staat
klaar en volgens mij bleef het nog
lang onrustig in Medemblik.
                                               -
                                           
Michel Peetoom.
 
Bemanning GIULIA:
Bouke van den Booren: Schipper

/ eigenaar
Edwin Mantje: Tacticus /
elektricien
Frank Peetoom : Stuurman /
machinist
Michel Peetoom: Navigator /
stuurman

 
 
 

Route GIULIA:
Hoek van ’t Y, EA2, KG29BR2, KG,
EZ-D, EZ-C, KG, EL-A, SBzuid,
SB-A, EL-A, EZ-B, EL-A, SBzuid,
LC11, KR-A, SPORT A, LC1, WV12,
LC1, WV19, Finish, Totaal 129.33
Mijl.
 
 

15







Najaarsvergadering 2015; Een impressie
Het is net 20:00 uur geweest bij
de SV Spaarnwoude te Spaarn-
dam wanneer voorzitter Norbert
de jaarlijkse Najaarsvergadering
opent voor een volle zaal HZV’ers.

Ook dit jaar heeft de HZV geïn-
vesteerd in nieuwe dingen. Zoals
de Spinnewei waar stelconplaten
zijn gedrapeerd. Hierdoor is niet
alleen meer ruimte voor parkeren
en winterstalling gekomen maar
het is ook een stukje veiliger ge-
worden door die extra ruimte.
Alleen…. wat te doen met de berg
aarde die is ontstaan na het ega-
liseren van de Spinnewei? Tja,
zegt Norbert, in 2004 toen we dit
stukje land verkregen, zijn ook
grondmonsters genomen waaruit
bleek dat er gesaneerd moest
worden. Dat is gedaan rond de
woonark en dergelijke maar niet
bij de rest van het terrein. Er zijn
verschillende opties waarover het
bestuur zich nog aan het beraden
is: verspreiden over eigen terrein,
afdekken of afvoeren. Er is nega-
tieve kritiek “ik kijk nu tegen een
berg vervuilde grond aan” maar
ook opbouwende kritiek “los het
op met nutriënten”. Huh? Die heb
ik even opgezocht. Het komt neer
op bodemsanering door middel
van stimulering van biologische
afbraak. Weer wat geleerd, als ik
even voor mijzelf spreek.
Tweede punt is het geschil met
het Recreatieschap over de grens
tussen land en water op ons ter-
rein. Dat loopt nog maar we blij-
ven optimistisch aldus Norbert.
Zijn er nog gaande en komende
bestuurs- of commissieleden te
verwachten? Jawel, Karin Keuss
heeft te kennen gegeven haar
secretarisfunctie komend voor-
jaar ter beschikking te stellen. Het
bestuur stelt Brigitte Sikking voor
als haar opvolgster waar de ver-
gadering het van harte mee eens
is.

En Robert van Heijst gaat stoppen
als archivaris. Wie wil hem opvol-
gen is de vraag?
Momenteel bevinden Edo van
Baaren en Hanneke van Willigen
zich in de ziekenboeg en danken
iedereen voor alle kaarten die ze
hebben gekregen. Mooi, maar
gauw weer beter worden hoor!!
Frank van Capelle, hopelijk goed
geschreven, stelt zich voor als
nieuw lid. Een boeiende Curricu-
lum Vitaevolgt, waarin zeilen een
mooie plek heeft. De keuze van
boot is echter nog “in onderzoek”.
Nou ja Frank, geeft niks, er zijn
genoeg leden die je, bijv. in het
clubhuis, willen adviseren, moet
je maar denken. Zorg er dan wel
voor dat je niet met de auto bent.

Dat HZV’ers eerlijke mensen zijn,
blijkt wel uit de historische gou-
den ring die op de bestuurstafel
ligt te pronken. Gevonden op de
Dam maar wie is de eigenaar?
Deze kan zich melden bij Norbert.
Karin en Jan hebben als vanouds
notulen en begroting verzorgd
waarvoor zij met een hartelijk
applaus worden beloond. De HZV
staat er goed voor is eigenlijk de
boodschap en dat de tarieven met
0,6% geïndexeerd zijn, ach, zo zij
het.
De meest verheugende medede-
ling deze avond is dat de zomer is
verlengd. Niet door de klimaat-
verandering maar uit praktische
overwegingen, dat dan weer wel.
Aldus is het op 1 april, wanneer
alle boten toch al te water zijn
gelaten, officieel zomer bij de
HZV.
Deze vergadering gaat als een
speer want we zijn, zonder pauze,
al bij agendapunt 9 beland, het
relaas van de commissies. René
Lourens doet de aftrap namens de
Haverncommissie. Er zal meer tijd
worden genomen om de boten op
de wal te krijgen dus het kan
ietsje later worden wanneer u aan

de beurt bent. En, wind en weder
dienende, op de tweede zaterda-
gen van december en januari
zullen ‘winterwerkochtenden’ wor-
den georganiseerd. Wanneer u
nodig bent, zal u worden gebeld.
Ook de barcommissie is meer dan
tevreden over het afgelopen jaar
vertelt Jolanda Wethmar. Er was
alleen een probleem toen onze
bierleverancier het een keer liet
afweten maar dat leverde sponta-
ne aanbiedingen op van extra
koelkasten en dergelijke. Waarin
een vereniging toch groot kan
zijn. En verder leverde de ‘certifi-
catenavond’ 15 nieuwe barvrijwil-
ligers op. Prima. Het barrooster
hangt voortaan ook in de hal van
het clubhuis en Corina Ponsen zal
de lege plek van Ria Struijken-
kamp in de barcommissie, gaan
innemen. Welkom bij de commis-
sies Corina.
Zelf mag ik wat zeggen over de
redactie maar eigenlijk weet ik
niks, we schrijven immers het
hele jaar alles op dus ‘alles’ is al
gezegd. Ik weet gelukkig wel een
mooi applaus te scoren voor ons
clubblad, voor mij nog steeds een
plezier om hieraan mee te werken
(weet zelf niet meer vanaf wan-
neer), al kunnen we zo langza-
merhand wel een extra geschikte
en betrouwbare redacteur of re-
dactrice gebruiken. De webmas-
ters zijn druk doende met een
nieuwe website vertelt Clemens
Stavenuiter (ik weet toevallig dat
de webmasters al een cursus
daarvoor hebben gevolgd). Moge-
lijk zal tijdens de aanstaande
nieuwjaarsreceptie een demo
worden gegeven van dit digitale
communicatiemiddel. We zijn be-
nieuwd want ‘on line’ is immers
heel veel mogelijk.
Van de evenementencommissie
eveneens goed nieuws. Marion ‘-
mams’ Zwart brengt enthousiast
naar voren dat we een goed jaar
hebben gehad qua evenementen.
Denk bijvoorbeeld maar even aan
de Pinkstertocht (is Lelystad be-
vallen?) en de Najaarstocht (was
het eten lekker in de nieuwe loca-
tie?). Al met al gaat deze commis-
sie als een tierelier.
Er is afgelopen jaar natuurlijk ook
weer getraind en opgeleid. De
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commissie daarvoor verantwoor-
delijk, is steeds meer een geolie-
de machine aldus Bouke van den
Booren. Komt omdat de organisa-
toren en trainers al jaren op elkaar
zijn ingespeeld. Enig minpuntje is
de ietwat teruglopende tendens 
van het aantal deelnemers de
afgelopen jaren. En verder gaan
we proberen meer van de middag
naar de avond te verplaatsen. Dat
biedt immers meer werkruimte
voor de vrijwilligers.
De commissie onderlinge wed-
strijden en het comité nationale
wedstrijden, de ‘etalages’ van
onze vereniging, zijn dik tevreden
volgens woordvoerder Michel
Peetoom. Al is eigenlijk geen
sprake meer van ‘najaars-‘ maar
van ‘midzomerwedstrijden’ ge-
zien het tijdstip waarop deze
wedstrijden gehouden zijn. Maar
we hadden in ieder geval veel
inschrijvingen, mooi weer en ho-
pelijk is dat 1 april volgend jaar
weer het geval. Zelfs de Fortrace
afgelopen mei is door gegaan al
was het kiele kiele. Al met al was
het dit jaar een zeer geslaagde
Noordzee-ervaring en hopelijk
kunnen we dat volgend jaar ook
weer zeggen.

Dat waren dan de commissies en
na alle complimentjes tijd voor
het ‘HZV hoofdcompliment’. Deze
eer valt dit jaar te beurt aan Andre
Kuiper vanwege zijn niet aflaten-
de inzet voor onze vereniging die
hij geruisloos uit voert. Je komt
Andre overal tegen; alleen bij de
ganzen heeft deze sympathieke
HZV’er vijanden gemaakt. Helaas
is Andre niet aanwezig maar bij
volgende gelegenheid zal hij uit-
gebreid in het zonnetje worden
gezet.
Bij de rondvraag vraagt Wim Ha-
genaar aandacht voor de zgn. ‘-
blauwe golf’. Mooie uitvinding
maar jammer dat er nog steeds

geen aanlegplaatsen zijn bij de
Schouwbroekerbrug waar je soms
(te) lang moet wahcten. En ook
de houding van de brugwachters
bij gemeente en ringvaart laten
zeer te wensen over. Geen begrip
voor de situatie van pleziervaar-
ders en zo flexibel als een loden
deur. Daar komt het op neer. Van
Wim moet ik beloven dat ik deze
problemen zal aankaarten bij het
Platform Waterrecreatie Haarlem
en dat ga ik natuurlijk doen op
mijn bekende wijze (grrrrrrrr..).
Theo Böing doet het vriendelijke
verzoek om bij de starttoren zit-
mogelijkheden te creëren en een
stukje boom, die het uitzicht be-
lemmert, te verwijderen. Het be-
stuur zal een en ander in beraad
nemen.
Vervolgens neemt Ellen Sikking
het woord. Het blijkt dat haar
halve familie met uitroeiing wordt
bedreigd door de gladde midden
steiger. Gezien de enorme impact
die minimalisering van de families
Zwart en Sikking zal hebben voor
bestuur, website, havenwerk-
zaamheden en evenementen-
commissie zal daar zo spoedig
mogelijk wat aan gedaan worden,
beloofd René Lourens.
Ronald Cats stoort zich aan het
‘stekkergedrag’ van sommige
leden. Stekkers die er wel in gaan
maar nooit meer uitgehaald wor-
den waardoor anderen niet met
de stroom mee kunnen gaan.
Norbert antwoordt dat daar regels
en sancties voor zijn. We gaan
daar betrokkenen op aanspreken
maar echt sanctioneren gaat wel
een beetje te ver. Verder vraagt
Ronald of de kraan niet aangepast
kan worden, d.w.z. meer kan hij-
sen dat acht ton. Het staat niet in
de planning maar het bestuur zal
het onderzoeken. Probleem is dat
de hijskracht afhankelijk is van de
fundering van de kraan en de
huidige staat simpelweg niet meer
dan acht ton toe. Bedenk daarbij
ook dat de heel zware boten alleen
bij de kraan zelf geplaatst kunnen
worden omdat trekker en trailer
daar niet op berekend zijn. Al gaat
verplaatsing van boten natuurlijk
niet op voor alleen ‘knippen en
scheren’.
Als laatste rondvrager, Cees van

Kippersluis. Graag aandacht voor
de rommel die onze buurman van
de Spinnewei er van maakt. Die
troep ontsiert immers ook de HZV.
Norbert merkt op dat hierover al
eens is gesproken met de buur-
man maar dat we dit dus nog een
keer gaan aankaarten. We blijven
vriendelijk, dat wel, het is immers
de ‘toon’ die de muziek maakt.

Deze ‘speedvergeadering’ sluit
om precies 21:10 uur met de
mededeling dat de volgende ver-
gadering op vrijdagavond 15 april
zal plaatsvinden. Wat later dan
andere jaren vanwege de voor-
jaarswedstrijden maar we maken
er gelijk een feestje van. En dat
heeft met onze mooie loods te
maken maar daarover later meer.
Hele prettige feestdagen alle-
maal.
John Vasen
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De Grote Oversteek
Door Frank van Gool
Begin februari werd ik gebeld door
Clemens met de vraag of ik zin
had om een schip op te halen
vanaf St-Maarten in de Caribische
zee, een Southerly 47 voet.
 Oei ! Daar moest ik even over
nadenken want dat is zoiets als
een jongensdroom waarvan je
altijd al hebt gedroomd, maar
waarvan je eigenlijk weet dat het
je toch nooit zal overkomen. Maar
nu komt het op je pad! En weet je
dat als je dit nu niet doet, het er
nooit meer van zal komen. En ja,
of ik dat dan even snel kon beslui-
ten want anders ging hij het aan
iemand anders vragen. En daar
zat ik dan. Je bent inmiddels wel
 61 en toch niet meer zo vrij en
soepel als op je 20e .  En wat vindt
Wilma hier van? En zo komen er
allerlei vragen bij je op en op je
af. Wilma stemde er mee in, zei
me dat het misschien goed voor
me was en dat ik het moest doen.
Daar had ze gelijk in, soms moet
je zo’n stap gewoon doen.
 En dus een paar dagen later Cle-
mens gebeld dat ik mee ging. De
voorbereidingen konden begin-
nen. Allereerst kennis maken met
de andere bemanningsleden.
Hans, die al eens eerder met Cle-
mens een boot had opgehaald en
Jos, de eigenaar. Het is toch heel
belangrijk om, voordat je gaat
varen, weet met wie je van doen
hebt. Je bent uiteindelijk toch zo’n
 twee maanden op elkaar aange-
wezen en dus moet het wel een
goed team zijn. Maar het voelde
goed en we hebben afgesproken
elkaar geregeld te ontmoeten om
dan de taakverdeling,  een wacht-
systeem en andere zaken met
elkaar te bespreken. Clemens en
Hans wisten ons te vertellen dat
de beste tijd voor een oversteek
zo rond half mei lag en dat had
alles te maken met het orkaan
seizoen waar je dan (volgens de
statistieken) het minste last van
hebt.
 Tijd genoeg voor de voorberei-
dingen zoals het vergaren van de
kaarten, zowel elektronisch als op
papier, reddingsmiddelen, satel-
liet verbinding en het benoemen
van de taken. Hans, de Schipper,
Clemens, de navigator, Jos, eige-

naar en gezagvoerder en Frank,
bootsman en Kok. Het wachtsys-
teem moest gemaakt woorden,
 maar ook de bevoorrading moest
worden samengesteld, de per-
soonlijke uitrusting,  maar ook de
hulpverlening mochten we niet
vergeten. Zo hebben Clemens en
ik samen een hechtcursus ge-
volgd. Hoewel ik nog maar moet
zien hoe je dat doet met wind-
kracht 7 of 8 en een flinke deining?
 Ook moesten we van elkaar
weten of iemand medicijnen ge-
bruikte of andere kwalen had
 waar de rest van de bemanning
dan rekening mee kon houden.
Wand eenmaal weg  dan waren
we op elkaar aangewezen en dan
kon je maar beter zo goed moge-
lijk voorbereid zijn.  Kortom er
was best nog wel het een en ander
te regelen.
 Het schip is zeer uitgebreid met
allerlei apparatuur want het was
door de vorige eigenaar uitgerust
om een wereldreis te maken. Er
is van alles aan boord: van vrie-
zer, koelkast, generator, water-
generator ,zoetwatermaker, elek-
trische lieren, plotter binnen en
buiten,  stuurautomaat , 2x satel-
liet telefoon hydraulisch, duikuit-
rusting, dinghy , ophaalbare kiel
(8 ton ) en marifoon. Dan natuur-
lijk windmeters en zo en dan zal
ik gerust nog wel wat zijn verge-
ten.
 Jos is begin april vertrokken naar
Grenada alwaar het schip nog op
de wal stond. Daar ging hij met
de oude eigenaar, een goede
vriend uit Canada en zijn kinderen
de boot optuigen om dan naar St.
Thomas te varen waar wij aan
boord zijn gekomen.

 Op 28 april was het zover. Alles
is goed gegaan, behalve dat de
bagage van Clemens niet vanuit
Porto Rico was meegekomen.
Maar die werd netjes de volgende
dag  op de haven afgeleverd. Al-

leen kon de chauffeur die het
langs bracht, het schip niet vinden
en wilde alweer weg rijden. Maar
Clemens kon nog net op tijd zien
dat het om zijn koffer ging en dus
dat kwam het gelukkig allemaal
weer goed. Wat zijn die Ameri-
kaanse Douanes toch paranoïde
als je even op het vliegveld ver-
keerd loopt omdat ze daar aan het
verbouwen zijn. Wanneer je dan
naar de goede gate vraagt, staan
ze al met een geweer in de aan-
slag, “sorry, ik wilde alleen maar
wat vragen”. Het was al laat en
we hadden er een lange tocht op
zitten dus na wat te hebben bij-
gepraat met een paar biertjes zijn
we naar bed gegaan. De volgende
ochtend al vroeg uit bed vooral
om dat het hier behoorlijk warm
is. In de ochtend 25 graden tot in
de middag oplopend naar zo’n  34
graden. Dus als je wat wilde doen,
moest dat in de ochtend, ‘s mid-
dags is het gewoon te heet. Aller-
eerst een ronde door het schip
natuurlijk. Ter verkenning maar
ook om te controleren of er dingen
waren die onderhoud nodig had-
den. Of wat dacht je van drugs?
Daar zit je per slot van rekening
ook niet op te wachten in een
gebied waar geregeld gesmok-
keld wordt. Daar wil je toch echt
niets mee te maken hebben.
 De volgende dag een begin ge-
maakt met de  klussen en we
stemmen dagelijks onze grieven
af  tijdens het happy hour. Een
afspraak op initiatief van  Hans 
om elkaars ergernissen snel uit te
spreken voor het gaat irriteren.
En we gaan  de  bevoorrading
voor de eerstkomende dagen in-
slaan want  de grote aankoop
doen we in St-Maarten. Woens-
dagnacht werden we wakker ge-
houden door een carnavalswagen
met zo’n 5000W aan herrie die
gedurende de gehele nacht door
de straten reed. Nnu is carnaval
wel leuk maar allen als je er zelf
aan mee doet.
 Nadat we op donderdag zoveel
mogelijk klussen hadden ge-
klaard, zijn we op vrijdag naar
St-Maarten vertrokken. Want hier
konden we verder alleen maar
over straat slingeren. En voor ons
een mooie gelegenheid om een
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proefvaart te maken en eens te
kijken wat het schip allemaal kon.
De reis loopt niet helemaal zoals
gedacht. Veel dwarsstroom en
daardoor moest er gelaveerd
worden. Koppig water dus maar
de volgende dag, een beetje kat-
terig, ging het wel weer.  In de
avond zien we de “Oasis of the
seas” voorbij varen, dat is één van
de grootste cruiseschepen ter
wereld. Een groot verlicht dorp
trekt voorbij met meer dan 6000
mensen aan boord. Het lijkt dicht-
bij maar vaart op acht mijl af-
stand, zeer indrukwekkend.
 In plaats van zaterdagmiddag
wordt het avond voordat we St--
Maarten bereiken en in het donker
ankeren we buiten de baai. We
schommelen behoorlijk maar een
verademing in vergelijking met de
tocht hierheen. Nadat Hans en Jos
de boot en bemanning hebben
ingeklaard,  kunnen we snel de
baai in. We ankeren vlakbij een
Southerly 49, die van Paul en
Sheryl  Shard bleek te zijn, be-
kend van van de documentaires
“Distant  shores”. Jos heeft daar-
van thuis een aantal van dvd’s en
dat heeft hem geïnspireerd om
een boot te kopen en deze reis te
ondernemen. Paul staat binnen
vijf minuten bij ons aan boord om
ervaringen uit te wisselen, het is
maar een kleine wereld.

Paul en Sheryl Shard 
 
Bij het boodschappen doen strui-
kelen we over een bar met een
hele goede Wi-Fi  en bijbehorende
inlogcode ‘buybeer’ en het wacht-
woord ‘buymorebeer’, hoe een-
voudig kan het leven zijn.  Wel-
kom op St-Maarten.
 De voorbereidingen voor de
oversteek beginnen op maandag
4 mei. Allereerst moet er een af-
spraak met F.G.K.  worden ge-
maakt om de mast opnieuw te
trimmen want dat was het eerste

waar we achter kwamen, deze
stond absoluut niet goed het schip
was behoorlijk lij gierig. Daar
moest beslist wat aan gebeuren
maar daar blijkt dat de zgn. rig-
gers helemaal vol geboekt zijn. Ze
kunnen wel gaan kijken of er in
de loop van de week een gaatje
vrij komt maar ze kunnen niets
garanderen.
 De F.K.G. is gelegen naast La-
coon Marina en als we elke dag
willen binnenlopen bij FKG om de
boel goed in de gaten te kunnen
houden, is het wel heel erg handig
om daar alvast te gaan liggen.
Alleen was Jos een beetje huiverig
voor het havengeld, hij had al van
bedragen van  $ 250 gehoord.
 Het viel mee, voor $ 60  konden
we aan de steiger liggen. Twee
uur later, nadat we ook  afscheid
van de Shards als buren hebben
genomen, liggen we aan de stei-
ger. We passen precies tussen
twee andere schepen waar  Hans
de boot keurig tussenin manoeu-
vreert en ik, in een dinghy, de
achterkant er tussen duw.
 De volgende dag is het bood-
schappen doen. Jos en Clemens
 gaan op pad voor gas en Hans en
ik gaan klussen op de boot. Cam-
ping gas is op het Nederlandse
gedeelte niet te krijgen en dus
met de dinghy naar het Franse
gedeelte alwaar Hans en Clemens
van het kastje naar de bekende
muur worden gestuurd. Na vijf
km. door de zinderende hitte te
hebben gelopen, kwamen ze ein-
delijk bij een gasleverancier. Ze
halen bij een McDonalds nog even
een ijsje maar dat breekt ze lelijk
op. ‘s Avonds gaat de helle boel
er weer uit en de volgende dag
ligt Jos nog met maagkrampen op
zijn kooi. Maar de voorbereidin-
gen gaan gewoon door.
 Clemens is eerst op pad gegaan
om ergens een auto te huren want
dat is in deze temperatuur onmis-
baar. Hij heeft bij een supermarkt
korting kunnen afdwingen voor de
boodschappen en dat is, op een
bedrag van ongeveer $ 1500, best
wel interessant. Maar al snel blijkt
dat de container met de afbak
broodjes, waarschijnlijk niet op
tijd op St-Maarten kon zijn.
 In de tussentijd ben ik met Hans
bezig de reeflijnen in de giek goed
in te scheren want daar hadden

ze in Grenada een puinhoop van
gemaakt,  daarmee had je op zee
niet mee willen reven. Vervolgens
is Hans de programma’s op de
plotter gaan installeren en ben ik
bezig de ”Watt&Sea”, simpel ge-
zegd een generator die door mid-
del van een propeller in het water

stroom kan opwekken, goed op te
hangen.
 Als we s ’avonds in de kajuit zijn
voelde het behoorlijk warm onder
de voeten en er hing een beetje
weeïge lucht. Jos vroeg terecht of
dat normaal is. Nou echt niet! Snel
de kussens van de bank en het
luik van de accubak open ge-
maakt. We verschieten allemaal.
De accu’s staan bol en zijn gaan
lekken, de schakelaars gaan snel
uit want knalgas heeft niet voor
niets die naam. Nadat we van de
eerste schrik waren bekomen,
wordt snel de vloeistof opgedept
en de schade kan worden opge-
maakt. In de kajuit slapen is uit-
gesloten en Clemens koos ervoor
om buiten te gaan slapen en bij
de anderen kon de kooideur dicht.
Morgen zien we wel verder.
 De volgende ochtend is Jos op
advies van de Marina eigenaar bij
Elctrotec terecht gekomen. En wij
zijn alvast de oude accu’s er uit
gaan slopen. Ze waren helemaal
aan elkaar verkleeft door de enor-
me hitte die er was ontstaan. Los
van elkaar te zagen, durfden we
eigenlijk ook niet vanwege de
kans op nog meer lekkage van
accuzuur en dan is goede raad
duur. De bank moest voor een
deel worden open gezaagd zodat
ze er alle drie gelijk uit konden
woorden getild, bij elkaar 170 kg.
dus een behoorlijke klus. Eerst uit
de bank, dan naar de trap slepen
en dan vervolgens met de lier en
een val er uit hijsen.  In de middag
kwam Bert van Electrotec langs,
ook een Nederlander, die kon
verklaren wat er was gebeurd.
Een slechte accu in een bank van
drie stuks kan de overige accu’s
opblazen omdat het systeem
waarschijnlijk nog onvoldoende
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geladen is. Een temperatuursen-
sor zou de warmteontwikkeling
moeten bewaken maar dan moet
deze wel op de goede accu staan.
Een duur foutje van de monteur
die het heeft geïnstalleerd. We
komen per toeval Paul en Sheryl 
Shard bij de  lacoona bar tegen
die exact hetzelfde probleem
hebben gehad. Hans en Jos zijn
op zoek maar accu’s gegaan en
vinden deze bij Island water
world. Na een paar uur sleutelen
en timmeren konden de accu’s
weer door Bert worden aan geslo-
ten. Samen met Hans en Frank
wordt de klus geklaard en is de
installatie beter dan hij is ge-
weest. We hebben een grotere
capaciteit op de instrumenten
accu. Wel leveren we in op de
service accu’s maar dat zou geen
probleem mogen zijn met de ge-
nerator als back-up.
 In de tussentijd schuift er een als
Rigger uit ziend persoon op de
kade rond en er wordt hem naar
zijn beroep gevraagd: Rigger,
Klopt, we hebben je besteld en
wanneer kan je beginnen. Met
enige twijfel geeft hij aan donder-
dagochtend te kunnen starten.
Tevens is de zoektocht naar af-
bakbroodjes begonnen. Bij Super
U in het Franse gedeelte trekken
Clemens en Hans het hele schap
leeg tot groot ongenoegen van
een Frans sprekende dame die ze
niet konden verstaan. Dat was
misschien maar goed ook want er
zaten hele rare worden tussen.
Het is de helft van wat we nodig
hebben maar het is een begin.
Clemens loopt nog even terug om
te kijken of de prijzen van de
verschillende broodjes hetzelfde
zijn en ziet tot zijn verbazing dat
het schap weer is aangevuld. Op
naar de tweede winkelwagen en
weer hebben ze het leeg getrok-
ken. 110 broodjes, dat moet ge-
noeg zijn. Het is maar goed dat ze
die Franse dame niet meer heb-
ben gezien. De volgende dag le-
vensmiddelen in slaan bij “ Le
grand Marché”. Zes boodschap-
penwagens verder en $ 1500  -
lichter hebben we alles ingekocht,
noodzakelijke etenswaar voor 30
dagen en luxe artikelen voor 21
dagen.
 We vragen nog even bij FGK.
Maar deze hebben geen Rigger

gestuurd en hebben ook geen tijd.
Wie is de man die bij ons de ver-
staging komt stellen? Donderdag-
ochtend komt Marin de Rigger, er
is een verwisseling van boten
geweest. Hij moest eigenlijk een
boot verder zijn maar was door
ons in de kraag gepakt en heeft
nu een probleem. We spreken af
dat hij eerst de andere boot doet
en daarna naar ons toekomt. Toch
mooi geregeld, hebben we toch
een Rigger.
 Intussen tijd ben ik maaltijden
aan het voorkoken om in te vrie-
zen zodat het op een zware zee
iets makkelijker is om te koken.
Maar de knop van de vriezer zit
op een nogal ongelukkige plaats
zodat hij makkelijk uit kan gaan
als je er per ongeluk tegenaan tikt
en  het van -20 maar +20 graden
Celsius stijgt. Na een stevige
vloek zitten we twee dagen laten
heerlijk van de diepvries maaltijd
te genieten en hoeft niemand
meer aan mijn kookkunst te twij-
felen. En dus, zoals Cruijff zou
zeggen elk” nadeel heeft ook een
voordeel”.
Zaterdag hebben we alles afge-
rond. Nog even de dinghy aan de
hekreling opbinden, water en
brandstof bunkeren en we zijn
klaar voor ” De Grote oversteek”
zouden Asterix en Obelix zeggen.
Zondag nog even chillen en vlieg-
tuig spotten op ”Sunset Beach”
wat best wel indrukwekkend is als
een grootte KLM 747 zo laag 50m.
over het strand komt aan zetten.
Bij de start is het ook wel specta-
culair om te zien dat er altijd wel

mensen zijn die zich door de Pratt
& Whitnesys van de 747 in zee
laten blazen.
Nog even langs Philipsburg, om
uit te klaren en de huurauto terug
te brengen en dan zit de middag
er op. In de ochtend werd ons
verteld dat de Douane tot 18.00
uur open is om uit te klaren.  Maar

om 17.05 uur blijkt de immigra-
tiedienst die belast is met de
bootjes, al om 17.00 uur gesloten
te zijn. Ja ja, hier bestaan ook
ambtenaren dus morgen weer
terug. Maar dan gaan toch echt
de trossen los.
 7.00 uur, broodjes halen, ontbijt
en gereed maken voor vertrek.
Jos brengt de auto terug en klaart
de boot uit terwijl wij de boot
gingen aftanken. Jos haalt nog
even gauw wat laatste dingen en
komt dan met een taxi naar de
boot. Om 9.30 uur draaien we
rondjes in de Simpson Bay om de
opening van 10.30 te halen. Paul
Shard staat in zijn kuip ons uit te
zwaaien en wenst ons een “Bon
voyage, See you at the Azores”.
De brug gaat voor ons open en
ons avontuur gaat beginnen. We
gaan bakboord uit koers zuid oost,
langs Grote Bay en uiteindelijk
draaien we naar noordoost langs
de kust tussen de eilandjes door
naar de oceaan. We laten St--
Maarten, L”ll Tintamare en Anquil-
la aan bakboord liggen maar dan
is het inmiddels avond en de
schemering valt in. We hebben
gekozen voor een zes uurs wacht-
schema, twee man in de kuip en
twee man rust, waarbij er elke
drie uur een man wisselt. Zo heb-
ben we elke drie uur een “verse”
man in de kuip en wisselt de sa-
menstelling van de wacht, kan je
weer eens tegen een andere kop
aan kijken of kan je hetzelfde
verhaal nog eens  doen tegen een
half slapend maatje. Tussen
16.00 uur en 19.00 uur wordt “-
keek op de dag” gehouden, een 
gezamenlijke  pauze waarbij we
de afgelopen 24 uur doornemen
en de koers van de volgende 24
uur aan de hand van grib files en
weerberichten, vast stellen. En
dat onder het genot van één bier-
tje of colaatje met de nadruk op
ÉÉN. De weerberichten en grib
files worden met de satelliet ge-
download.
Al snel blijkt dat de geconsumeer-
de hoeveelheid data veel meer is
dan verwacht, 6,3mb i.p.v. De
geschatte 0,5mb. En dat tegen
een prijs van $ 15,-  per MB, dat
wordt een kostbare zaak. Het
blijkt dat Toshiba en Mc Affee,
ondanks het uitzetten, toch data
down- en uploaden. Het uitscha-
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kelen van de Toshiba word gevon-
den en Mc Affee wordt “ruck-
sichtslos” van de computer ge-
knikkerd. Waardeloos dat je zo-
veel moet doen om baas over je
eigen computer te blijven. Uitein-
delijk blijft er 1.3MB aan data voor
de weersinfo over. $ 19,50 per
bericht maar dat hebben we voor
de veiligheid zeker over.
Volgens de berekeningen, die
overigens niet gedetailleerd voor
het hele traject kunnen worden
gemaakt want het gribb files pro-
gramma kan niet verder dan acht
dagen vooruit kijken en daarna
wordt het erg onbetrouwbaar,
zouden we dinsdag de 26e mei op
Flores, Azoren aan moeten komen
of 27 mei op Horta.
 Dan nu de overtocht:
We maken bijna alle zeilomstan-
digheden mee. Van perfect zeil-
weer, zonnetje, bakstag windje
van 20 knopen, snelheid van 9
knopen per uur op log. Max 10.6
knopen gezien  tot ca. 50 knopen
in een heftige onweersbui. We
zien vliegende vissen, ook aan
dek maar te klein om te eten,
vogels, veel dolfijnen. De eerste
keer stuift iedereen naar buiten
maar na de 20ste keer is het van
“Oh, dolfijnen, leuk”. Ook Walvis-
sen zo’n 50 mijl van de Azoren,
zeilende kwallen en niet alleen
aan boord. Maar ook Schildpad-
den zo’n 60 cm groot maar helaas
ook alle dagen plastic gezien.
Natuurlijk ook s ’nachts een  fan-
tastische sterrenhemel gezien
met de planeten Jupiter en Satur-
nus, sterrenbeelden, satellieten
en ontelbare vallende sterren. Jos
had een Appje op zijn mobiel
waarmee je ze heel gemakkelijk
kon herkennen. Midden op de
Oceaan spotten we een grote boei
waar we op 100 m. langs varen.
Op de kaart zien we dat het daar
5000 m. diep is. Aardig kunstje
om zo een boei vast te leggen.
Maar het blijft dus oppassen, ook
midden op de Oceaan. Je zal er
maar tegen aan klappen en zie dat
dan maar eens uit te leggen bij de
verzekering.
Ook hebben we onderweg de no-
dige problemen gehad: gebroken
grootzeilval, reeflijnen, verkeerd
gespannen verstaging (te slap ),
losgeschoten Furlinglijn van de
Genua en een verkeerd gemon-

teerde trommel. De Watt&Sea
waar de bedieningslijnen van
braken waardoor we de dieselge-
nerator weer aan moesten zetten
om toch aan de noodzakelijke
stroom te kunnen komen. En tal
van kleine reparaties, kastjes die
spontaan open springen of allerlei
dingen die los liggen en dan een
eigen leven gaan leiden en zo
meer.
Omdat we op Flores niet voldoen-
de reparatiemogelijkheden ver-
wachten, besluiten we door te
varen naar Horta, ondanks de
verwachting dat het er behoorlijk
druk kan zijn in verband met het
binnen lopen van de ARC (Atlantic
Rally for Cruisers ) die met, den-
ken we, mogelijk 100 boten van
Bermuda naar Horta komen. Na
telefonisch contact met de Marina
van Horta weten we dat er plaats
voor ons is, echter wel met een
paar boten naast elkaar. Nou, dat
komt in Nederland vaak genoeg
voor dus geen probleem.
Een week voor geplande aan-
komst kruisen we een zeilende
oploper die naar Flores gaat. Het
blijkt een Engelsman te zijn die
ons per Marifoon oproept en tij-
dens het gesprek, luisterend naar
ons ‘dilemma’, adviseert hij ons
om niet Horta maar naar Terceira
te gaan.  Daar zijn net zulke
goede faciliteiten  maar het is er
wel  veel  rustiger. Vijf dagen voor
we onze bestemming zouden be-
reiken, doemt het Azoren “Hoog”
op, een hoge druk gebied dat ons
een behoorlijke wind oplevert
maar wel recht op de kop. Dat is
geen comfortabel vooruitzicht.
Stampend naar de Azoren, weinig
slaap, continu schrap zetten. We
zijn heel wat kilo’s kwijt geraakt
en verlangen naar vaste grond
onder de voeten,  een goede hap
en een rustig bed. Ik lag in de punt
en werd letterlijk van de ene naar
de andere kant gesmeten. We
moeten, mede daardoor, onze
planen om naar Teiceira te gaan,
laten varen.
Zondag gaat de motor aan en we
besluiten definitief toch maar naar
Horta te gaan want dat is een dag
minder varen. Na twee dagen
gaat het zeil weer omhoog want
dit schiet ook niet op en het is
evenmin comfortabel. Je ligt wel-
iswaar schuin maar we stampen

toch iets minder en hebben bo-
vendien niet het frustrerende ‘-
zeilgebrek gevoel’.
100 mijl voor Horta gaat uiteinde-
lijk de motor toch weer aan; we
ruiken land. Met nog 50 mijl te
gaan zien we een grote vin boven
water komen. Walvissen! Nog
geen idee welke soort het is. Even
later zien we 10 meter van de boot
het water opwellen en weer even
later op ca. 200m spuit er een
fontein omhoog, daarna zien we
een rug met daarnaast een vin,
het zijn er dus twee. Een uur later
nogmaals walvissen, de staart is
heel duidelijk te zien. Clemens
probeert tevergeefs  er nog foto’s
van te maken maar het gaat alle-
maal zo snel dat je meestal te laat
bent. Onze dag kan niet meer
stuk. Ook wordt op 50 mijl land
gezien, we zijn er bijna, de con-
touren worden steeds scherper en
we kijken er allen naar uit. Wat
een trip en wat een ontvangst met
al die walvissen. Ze doen de Azo-
ren eer aan!
Donderdag avond de 28e mei
19.00 uur.
Onze oproep aan de ”Marina da
Horta” via de marifoon wordt niet
beantwoord. We leggen om 19.30
aan bij de” visitors” steiger van
Horta. Er staat wel een ‘ont-
vangstcomité’ op de kade om
onze lijnen aan te nemen. De
Marina is zo te zien goed bezet.
In de Reeds pilot wordt aangege-
ven dat de controles streng zijn
omdat het de eerste haven is voor
veel oceaanoverstekers, afkom-
stig van de belastingvrije eilanden
in de Caraïben. Jos is behoorlijk
nerveus en bereidt zich op het
ergste voor. Hij ziet al hele visi-
oenen van boten die min of meer
gestript woorden op zoek naar
drugs of ander smokkelwaar.
Hans en Jos lopen naar het haven-
gebouw en zijn boven verwach-
ting heel snel klaar. Wat bleek,
het was al een uur later als dat wij
dachten. Het douane bureau had
allang gesloten moeten zijn en de
mannen wilden gewoon snel  naar
huis.  Het eten stond waarschijn-
lijk koud te worden. ‘s Avonds na
een haven biertje naar de kooi in
een stil liggend schip.
 De volgende dag een relax dag.
Het vriendelijke stadje wordt ver-
kend en er worden wat noodzake-
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lijke boodschappen gedaan. Za-
terdag zal er geklust worden. Voor
zondag hebben we scooters ge-
huurd om een tocht over het ei-
land te maken. Faial is een vulka-
nisch eiland zo’n beetje de grote
van Texel  met als grootste plaats
Horta. Het hoogste punt is een
oude vulkaan die ongeveer 960m
hoog is. De weg naar omhoog is
niet altijd even leuk om te rijden.
Ten minste, als je last van je rug
hebt zoals Clemens heeft. Hij had
al eerder aangegeven fysieke
problemen te hebben en met  die 
tocht op de  scooter is het niet veel
beter geworden.
Faial is een mooi eiland en groen.
Door zijn hoogte was de top vaak
in de wolken en zodoende is er
zoet water genoeg en er groeien
veel Hortensia’s, vandaar wellicht
de naam Horta. De Caldeira krater
is een bezienswaardigheid en we
lopen een stukje langs de rand.
Aan de noordwest kant van het
eiland is de laatste uitbraak ge-
weest in 1957. De verwoeste
vuurtoren is herbouwd en is nu
een museum geworden.
‘s Avonds geeft Clemens de eerste
signalen dat hij niet het gevoel
heeft dat de fysieke problemen
met de mogelijk zware omstan-
digheden in het volgende traject
er beter van worden. Hij denkt het
resterende deel van de tocht niet
te kunnen volbrengen. Na overleg

op maandagochtend valt helaas
het besluit dat Clemens definitief
een einde aan de tocht maakt. Het
is jammer dat hij de reis niet kan
afmaken maar het is beter zo.

De scooters worden terugge-
bracht en ‘s middags doen we
boodschappen voor het 2e deel
van de tocht. Hans belt met Frans

die de plaats van Clemens zal
overnemen. Frans kan woensdag
op Horta zijn en dan zullen we
meteen de reis maar Nederland
voortzetten. Anders lopen we vast
in de werkplanning van diversen
mannen en tot die tijd houden we
ons bezig met klussen en voorbe-
reidingen. Onder andere een
nieuwe grootzeilval inscheren en
de verstaging opnieuw afstellen,
want die rigger op St-Maarten had
er maar een rommeltje van ge-
maakt, en wordt er gewerkt aan
onze erfenis op Horta. De kade-
muur is een waar schilders kunst-
werk geworden van afbeeldingen
die zeilers hebben achtergelaten.
Waar je ook kijkt, overal zie je
schilderingen van zeilers en dus
konden wij niet achterblijven. We
vinden een plekje vlakbij een
schildering van Henk de Velde die
ons in 2001 is voorgegaan.
 Dinsdag ochtend nemen we met
een zwaar gevoel in de maag en
een mannelijke borstdruk af-
scheid van Clemens. Een goede
reis en tot ziens in Medemblik. En
wij kijken uit naar de volgende
etappe die woensdag gaat begin-
nen.
Voor het inscheren van de groot-
zeilval heb ik een paar uur in de
masttop gehangen en natuurlijk
van het uitzicht genoten. Je zit
toch 22m hoog en dus kun je heel
goed een overzicht van de haven
krijgen. Dan zie je daadwerkelijk
hoeveel  van die schilderingen er
wel op de kades zijn, het is er
werkelijk mee bezaaid, een fan-
tastisch gezicht. Maar goed, Jos
moest toch ook even omhoog.
Gelukkig hebben we daar een
elektrische lier voor want anders
bedenk je je nog wel een keer.
Toen bleek dat hij toch niet hele-
maal voor niets omhoog is gegaan
want de antenne van de marifoon
bleek zowat los te staan en moest
vervangen worden, zodoende dus
toch op de valreep nog een klus.
Nu zijn er boze stemmen die den-

ken dat hij dat met opzet heeft
gedaan om ons maar aan het werk
te houden maar dat kan niet be-
wezen worden. Aldus op het aller-
laatste moment in de ochtend nog
even gauw een antenne aange-
schaft. En na Jos weer naar boven
te hebben gehesen was het voor
ons een mooi moment om een
aantal flauwe opmerkingen te
maken. Zoals: wat is het je waar-
d? Of: weet je wel hoeveel bier
dat kost? Of: het is toch niet koud
boven? Maar uiteindelijk is het
goed gekomen en wachten we nu
tot Frans arriveert.
Woensdagochtend hebben we al
snel contact met Frans die eerder
dan verwacht op de luchthaven
van Faial was aangekomen. En
terwijl Jos voor de tweede keer de
mast in ging zat Frans inmiddels
in de taxi op weg maar onze boot.
Geweldig dat hij zo snel kon
komen want nu kunnen we ook
snel weg.  De laatste weergege-
vens worden gedownload en het
ziet er naar uit dat het niet hele-
maal mee gaat zitten. Er komt een
behoorlijk groot windgebied
boven Spanje te liggen en het
Azoren hoog schuift langzaam
omhoog. Maar we komen onder
tijdsdruk te staan en willen de
tweede etappe niet langer uitstel-
len. Na een kort introductierondje
met Frans doen we de laatste
klusjes voor het vertrek en gaan
Hans en Jos naar de douane om
uit te klaren. En met een verse
stempel van Horta in de paspoor-
ten komen ze terug naar de boot.
Om 14.00 uur gaan de trossen los
en met nog een laatste proefrond-
je om de verstaging te controle-
ren, en wat “fine tuning” kunnen
de splitpennen definitief geborgd 
woorden. Met een lekker windje
in de rug en een mooie langlopen-
de deining kiezen we zee.
 
Hoe het verder ging met Frank,
Clemens en de anderen lezen we
in de volgende HZV Praat
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Spaarnecup 2015
Op 4 oktober 2015 is de Spaarne-
cup gezeild en wederom gewon-
nen door de HZV. Begonnen onder
mistige omstandigheden, kwam
er halverwege een echt zonnetje.
Deze prachtige dag werd afgeslo-
ten bij de knzrv het Spaarne met
een prijsuitreiking en een heerlijk
diner waaraan alle vier de Haar-
lemse verenigingen meededen.
En team captain Bouke kan weer
trots zijn op het mooie resultaat.
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Gouden ring gevonden
Op de Dam is een gouden ring met
ingelegde steen gevonden. De
eerlijke vinders hebben het be-
stuur ingelicht en tijdens de na-
jaarsvergadering heeft Norbert de
ring getoond en hier de nodige
aandacht voor gevraagd. Tot nu

toe zonder resultaat. Daarom in
de HZV Praat: wie is de eigenaar?
Mist u uw ring, neem dan contact
op met Norbert (zie blz. 2 wie,
wat, waar).
 
 

HZV digibox
Als goed gedocumenteerde vereniging heeft de HZV natuurlijk een archief. Deze is ondergebracht bij een
professionele archiefdienst en staat onder beheer van onze archivaris Robert van Heijst. Robert gaat er
trouwens mee stoppen. Vandaar de oproep van Norbert tijdens de najaarsvergadering of iemand inte-
resse heeft om het stokje van Robert over te nemen. Wie wil?
Maar goed, dit gezegd hebbende, het archief is geheel van papier. Het enige digitale dat de HZV heeft,
is de website. Daarop staan o.a. foto's maar er moeten nog heel veel digitale foto's meer zijn. Dat is de
reden waarom de HZV een digitale geheugenbox heeft aangeschaft. En die box kwam Karin Keuss een
maand of twee geleden bij mij afgeven. Aan mij de eer om als eerste HZV gerelateerde foto's te plaatsen.
Eenmaal geopend trof ik een prima gerangschikte indeling aan op tijdstip en gebeurtenis. Aldus ben ik
ijverig aan de slag gegaan om alles wat ik digitaal heb van de HZV op te duikelen en in de box te zetten.
Inmiddels zit voor mij de klus er bijna op en de volgende 'vuller' zal Ellen Sikking, erkend fotografe, zijn.
Goede zaak allemaal. Ik heb niet alleen zelf gemaakte foto's geplaatst die ik voor het clubblad heb gebruikt
maar bijv. ook prachtige gedigitaliseerde dia's van Frits de Reus en Ted Bleijswijk (inmiddels overleden).
Een nostalgisch feest kan ik u melden.
Door dit alles ben ik ook bewuster geworden over foto's voor het archief. Dus niet alleen gezellige
plaatjes voor de HZV Praat. Voorbeeld daarvan is een foto van het bestuur. Die kans kreeg ik tijdens de
laatste vergadering. Hier is ie dan, speciaal voor onze 'HZV digibox'. Het bestuur anno 2015 aan het werk
en een beetje in de stijl van de Nachtwacht. Alleen had Rembrand geen cameraatje en ik wel.
John Vasen
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Wij wensen u ......................
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Scheepvaartberichten uit het clubkombuis
De donkere dagen voor de Kerst
en na Sinterklaas, ken je dat ge-
voel? Druk, druk met menu’s uit-
proberen, wijntje testen voor bij
het wild en welk tafelkleed gaat
het dit jaar worden. Over de kleur
van de kerstballen nog maar te

zwijgen, want de zilveren van
vorig jaar zijn zooooo 2014!! Dus
op naar het tuincentrum voor een
nieuwe collectie ballen. Veel ple-
zier daar!
Wat een rust dan in het clubhuis.
Het eten en drinken is bekend, dus
weinig keuzestress daar.
Het clubhuis is rond de feestdagen
gewoon op de zondagen open
vanaf 3 uur.
 
En ook dit jaar zal Frank Vasen op
tweede Kerstdag om 3 uur paraat
staan achter de bar om even een
rustmomentje te bieden tussen
alle stollen, kalkoenen, (schoon)-
familie en wat dies meer zij.
En dan wordt het alweer 2016,
wat we op de HZV samen gaan
vieren op zondag 3 januari tijdens

onze nieuwjaarsreceptie. Kijken
jullie ook zo uit naar de versge-
bakken oliebollen!

We wensen alle leden gezellige
dagen en een gezond en voor-
spoedig 2016!
 
Beheercommissie Clubhuis, Jo-
landa, Corina, Hans en Marcel
 

sleutel van de bar..............
Hoe werkt het ook al weer met de sleutel? Je kunt deze ophalen bij een lid van de beheercommisie.
Achter je naam staat een letter, bel voor de:
 
H: Hans van den Booren          : 023-5245447 of 06-37219815
M: Marcel Meijering                 : 023-5268232 of 06-34849578
J : Jolanda Wethmar                : 023-5390272 of 06-10437639
C: Corina Ponsen                     : 06-44466287
 

Bardienstindeling
zondag 13-dec  Fred en Brigitte Moorman M 06-48432979

zondag 20-dec  Jesse Mulder J 06-18266112

zaterdag 26-dec 2e Kerstdag Frank Vasen M 06-21577379

zondag 27-dec  John Vasen M 023-5354035

zondag 03-jan Nieuwjaars-        
receptie

barcommissie  06-34849578

zondag 10-jan  Enrica Brouwer J 023-5493693

zondag 17-jan  Anneke vd Meij H 023-5315113

zondag 25-jan  Jan van Lieshout J 06-51780031

zondag 01-feb     

zondag 08-feb  Gerhard Stoel H 06-18053731
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HZV PROGRAMMA 2016
Datum Evenement Plaats Tijd

3 januari Nieuwjaarsreceptie HZV 15.00

15 januari Diner hazenpeper door Ton Beeren HZV 17.30

6 februari High tea voor de dames HZV 15.00

9 februari (dinsdag) Workshop knooptechnieken HZV 19.30

12 maart Eerste Boten te water  kraan + loods HZV 9.00

13 maart Masten hijsen op afspraak HZV 10.00-11.00

15 maart Start werkavonden HZV 19.00

19 maart Boten te water HZV 8.00

20 maart Masten hijsen op afspraak HZV 10.00 -11.00

20 maart Opening seizoen HZV 16.00

22 maart Masten hijsen op afspraak ( elke dinsdag vanaf
19.00) en eerste boten uit de loods

HZV 19.00

26 maart Grote Schoonmaak Clubhuis HZV  

26 maart Masten hijsen HZV 10.00-11.00

27 maart Paasbrunch HZV 11:00

9 april Laatste boten te water HZV 9.00-10.00

15 april A.L. Voorjaarsvergadering Loods HZV 20.00

16 april Openingswedstrijden + Feest HZV 14.00/20.00

17 april Openingswedstrijden HZV 10.30

9 mei Introductie-avond Kielboottraining HZV 19.30

11 mei Eerste zeiltraining, vervolgens op: 18/5, 25/5,
1/6, 8/6, 15/6, 22/6en 24/6

HZV 16.30/18.30

13 t/m 16 mei Pinkstertocht HZV / IJsselmeer 19:00

22 mei Zwembadtraining Planeet 2 10:00 - 13:00

28 mei Fortrace IJmuiden  

4 juni IJsselmeerwedstrijden Volendam 10.00

11 juni Reserve datum Fortrace IJmuiden  

11 juni Rondje Haarlem in de optimist HZV 10:00
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17 juni Rondje Noord-Holland Muiden/IJmuiden  

18 juni 6 uurs race HJC  

24 juni Afsluiting zeiltraining/begin zomerfeest HZV 16.30-18.30

25 juni Zomerfeest HZV  

26 juni Zomerfeest HZV  

26 aug 24 uursrace IJsselmeer  

3 sept IJsselmeerwedstrijden JVW Volendam 10.00

10 sept Nazomerwedstrijden + Feest HZV 14.00/20.00

11 sept Nazomerwedstrijden HZV 10.30

23 t/m 25 septNajaarstocht HZV 18.00

1 oktober Sluitingswedstrijden + Feest JVW 14.00/20.00

2 oktober Sluitingswedstrijden JVW 10.30

4 oktober eerste groep op de wal HZV 19.00

8 oktober tweede groep op de wal/masten hijssen HZV 9.00

11 oktober kielboten de loods in+enkele zwaardboten HZV 19.00

15 oktober Masten hijsen HZV 10.00-11.00

15 oktober Sluitingswedstrijden + Feest HJC 12.00 /20.00

16 oktober Sluitingswedstrijden HJC 10.30

18 oktober Zwaardboten de loods in/kajuitboten eruit HZV 19.00

25 oktober kajuitboten eruit /masten hijssen HZV 19.00

29 oktober Kajuitboten naar Dam/starttoren HZV 8.30

30 oktober Masten hijsen HZV 10.00-11.00

30 oktober Sluiting seizoen HZV 16.00

1 nov reserve datum masten hijsen HZV 19.00

5 nov Boten bij starttoren/helling/kraan HZV 8.30

6 nov Reserve HZV 8.30

8 nov Laatste werkavond HZV 19.00

11 nov Mosselavond HZV  

30



Opgave Zomerstalling / Wachtlijst zomerstalling 2016 HZV 
 

Dit formulier alleen bij wijzigingen ten opzichte van de vorige zomerstalling insturen. 
Indien dit formulier niet vóór 7 januari, door de havencommissaris is ontvangen, wordt ervan uitgegaan dat u geen 
wijzigingen in de stalling wenst. In het geval dat u vorig zomerrseizoen een stallingplaats had, heeft u getekend dat u 
deze plaats heeft gereserveerd tot wederopzegging. Dus bij geen bericht bent u verplicht de komende winterstalling te 
betalen. 
Na ontvangst van het volledige stallinggeld wordt uw stallingplaats pas definitief gereserveerd (zie artikel 12 van het 
jachthaven reglement). De stalling duurt 1 april tot 14 oktober. 
 

Naam ...................................................................................................................................................................................... 
 
Adres ...................................................................................................................................................................................... 
 
Postcode ...........................................................Woonplaats................................................................................................. 
 
Telefoonnummer................................................................................................................................................................... 
 
Hierbij verklaar ik dat ik tot wederopzegging een stallingplaats in de zomerstalling bij de Haarlemse Zeil Vereniging wil. 
  
Datum ...............-..............- 
 
Handtekening ..................................................................................................... 
 
 

Type / Bootklasse Naam boot Kleur Lengte Breedte Diepte Gewicht Materiaal Soort 
stalling 

         
 

         
 

         
 

 
  

 

Opgave Wachtlijst Zomerstalling 2016 HZV 
                                                            

Indien u voor komend seizoen nog geen, maar in de toekomst wel, een stallingsplaats wenst, kunt u zich op de wachtlijst laten 
plaatsen. Als u van plan bent een andere boot te kopen is het verstandig om u alvast op de wachtlijst te laten plaatsen. Indien 
u al op de wachtlijst staat, dient u ter bevestiging van uw interesse, ook het onderstaande in te vullen en op te sturen aan 
de havencommissaris, indien er vóór 7 januari geen bericht is ontvangen vervalt uw plaats op de wachtlijst voor de 
zomerstalling. 
 

Type / Bootklasse Naam boot Kleur Lengte Breedte Diepte Gewicht Materiaal Soort stalling 

         
 

 

Aanvraag onderhoud in de Loods Max. 2 weken in de zomer 2016                             

NAAM LENGTE BREEDTE OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN 

    
 

                                
Dit formulier insturen naar onderstaand adres. Dit formulier is ook te downloaden via de website waarna u het via e-
mail kan verzenden naar hzv1922@gmail.com 
Erwin Sikking  -  Zijdewinde 11  -  2141 VA  Vijfhuizen -  023-5583690 / 0653613960 

Materiaal: 
P=Polyester 
S=Staal 
H=Hout 

Soort stalling: 
V=Vervalt 
W=Wal 
B=Box 
O=Optimistenrek 

Surfplank: Trailer: 
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Energie - systemen 
 
 zonnepanelen  

 windmolens 

 generatoren  

 randapparatuur 

  

Rietpol 1, 2063 KA  Spaarndam, 023 5371470    www.rietpol.nl / info@rietpol.nl 

Heatpol dieselolie - kachels 
 
 geen elektriciteit nodig 

 RVS, Koper & Messing 

 met of zonder schouwvenster 
 bedrijfszeker 

Scheepswerf de Rietpol,  sinds 1936 

  

 reparatie en onderhoud van jachten en 

bedrijfsvaartuigen 

 jachthaven met zomer- en winterstalling 

 hellingen tot 40 ton 

 scheeps-winkel met ruim assortiment 

 levering / inbouw / onderhoud van scheepsmotoren 

 verkoop /service van buitenboord-motoren 

 levering zon- en wind-energiesystemen voor aan boord 
 

 

 

 


