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Openingstijden clubhuis:
Zaterdag & Zondag van 15:00 – 18:00 uur. 
Tijdens het winterseizoen (eind okt – begin april) 
alleen op zondag geopend 

Secretariaat HZV:
Zaanenlaan 39
2023 SJ Haarlem
023 - 525 3655
E: secretaris@haarlemsezeilvereniging.nl

HZV-bestuur
Voorzitter  
Norbert Albers       023 – 538 0180

Vice-voorzitter 
Bouke van den Booren  023 – 525 0407 

Secretaris  
Brigitte Sikking   023 - 525 3655

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 € 54,-
Jeugdleden € 27,-
Donateurs € 32,-

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
  
Commissie onderlinge wedstrijden en
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
bouwcommissie@haarlemsezeilvereniging.nl

Zeiltraining
Hoofd Zeiltraining 
Bouke van den Booren  023 – 525 0407

Coördinatie Optimisten 
Erwin Sikking   023 – 558 3690

Coördinatie kielboten
Jaap Wilschut   jaapwilschut@gmail.com 
Jesse Mulder
  
Redactie redactie@haarlemsezeilvereniging.nl 
John Vasen   023 – 535 4035
Lianne Sikking
Lars Piscaer

Webmasters webmaster@haarlemsezeilvereniging.nl 
Clemens Stavenuiter
Ellen Sikking
Jesse Mulder

Haarlemse Zeilvereniging
Lagedijk 7a 
2064 KT  Spaarndam
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Van de Redactie
‘Time flies’ zeggen de Fransen en zo hebben we onze vakantie al weer
achter de rug en zitten we in de nazomer van 2016 beste lezers.
Je zou het niet zeggen maar volgens de weersdeskundigen hebben
we één van de warmste zomers ooit beleefd. Het zal wel, het was best
aangenaam af en toe maar om nou te zeggen dat het weer echt
spectaculair was, nou nee. Maar dat is natuurlijk subjectief, dat gevoel.
September is de maand van de nazomerwedstrijden en de najaars-
tocht. In deze Praat attenderen wij u daar op en via de website kunt
u zich inschrijven. Het laatste is ook van toepassing voor de traditio-
nele mosselavond op 11 november.
We hebben alvast één spontane bijdrage van een zeilavontuur, na-
melijk die van Joost Nederkoorn. Lees het in deze Praat en we houden
ons aanbevolen voor meer van dergelijke ervaringen en/of avonturen.
Niet alleen de redactie maar ook de lezers zullen u er dankbaar voor
zijn en wellicht raakt u geïnspireerd om ook eens iets spectaculairs te
gaan doen op het water. Al is het alleen maar om in de HZV Praat te
komen, toch?
Hier laten we het bij en we zien elkaar op de haven. Altijd gezellig.
 

Nieuw hek
Zondag 28 augustus is het nieuwe
hek officieel in gebruik gesteld
door Frits de Reus.
Belangrijk:
1. Na het intoetsen van de cijfer-
code ook < (pijltje links) erna
intoetsen
(zie foto)
2. Heb geduld! Het hek gaat daar-
na vanzelf open maar dat duurt
een paar
seconden.
3. Het hek gaat ook automatisch
dicht en ook dat duurt even.
 

Zo doe je dat
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Bedankt
We willen iedereen heel hartelijk
danken voor de overweldigende
belangstelling, lieve woorden en
kaartjes na het overlijden van
mijn man, onze vader en opa.
 
Stien van der Werff, kinderen en
kleinkinderen
 
 

Ledenmutaties
Adreswijzigingen: 
Laurens van der Wijk
Olycanstraat 25
2013 PJ Haarlem
 
Lidmaatschap beëindigd 
J.J. Vriend
Rob van Soolingen
Koen Pijnenburg

Joris Lycklama à Nijeholt
Floor Lycklama à Nijeholt
Abe Lycklama à Nijeholt
Elly Damhuis
Thijs Roest
Pauline Roest
Kees Larooij
Olivier Overman
 

Najaarstocht 2016
De jaarlijkse najaarstocht, in het
weekend van 23 t/m 25 septem-
ber, gaat ook dit jaar weer naar
Muiden.
Voor de vrijdagavond zijn we nog
aan het kijken, aangezien we niet
meer bij Aeolus terecht kunnen.
Jullie horen op de vrijdagavond
zelf wat het geworden is.
Zaterdag varen we naar Muiden,
waar we eten bij Stadscafé Gie-
ling. Zondag zullen we weer terug
varen naar de haven.
De kosten voor volwassenen is
€ 15,00 en kinderen betalen
€ 5,00.
Wil je mee, schrijf je dan in via de
website van de HZV, dit kan tot
uiterlijk maandag 19 september.
 

Mosselavond 11
november
Op vrijdag 11 november is het
weer tijd voor de mosselavond.
Wij hebben de heren weer bereid
gevonden om voor ons de mosse-
len te koken.
De kosten zijn net als andere jaren
€ 10,00 p.p.
Voor degene die geen mosselen
lust, maar wel met een mossele-
ter meekomt, is er een alternatief.
Wil je mee-eten? Schrijf je dan in
via de website van de HZV. Dit
kan tot uiterlijk maandag 7 no-
vember.
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nieuw toegangshek
Wat u ziet op de foto is niet het ‘hek van de dam’ maar het nieuwe
toegangshek dat de HZV er bij heeft gekregen tussen het clubhuis en
de loods. Vanaf dit punt is de Lagedijk een stuk overzichtelijker dan
bij het toegangshek bij het clubhuis. Voor onze veiligheid dus.
De toegangscode van dit nieuwe hek is hetzelfde als die van het
clubhuis en het andere hek. Als u die code heeft ingetoetst, moet u
daarna het pijltje naar links ook nog even indrukken. Even geduld en
dan gaat alles volautomatisch open. Hetzelfde gebeurt als u naar
buiten wil en op de groene knop drukt.

Maar er is nog meer dat opvalt als we de HZV bekijken vanaf de
Lagedijk…..
SIK WAAKT OVER DE HZV… 
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Werk aan Buitenrustbruggen
Verkeershinder tijdens de
werkzaamheden 

Vanaf 1 september 2016 vinden
er werkzaamheden plaats aan de
Buitenrustbruggen. In eerste in-
stantie zal er vooral aan de pijlers
en onderbouw worden gewerkt
zonder hinder voor verkeer en
scheepvaart. Vanaf november
2016 t/m februari 2017 zal er aan
één brug tegelijk worden gewerkt
waardoor deze niet voor het ver-
keer beschikbaar is. Al het ver-
keer zal in twee richtingen over
één brug worden geleid. Het au-
toverkeer wordt aangeraden om
zoveel mogelijk gebruik te maken
van de omleidingsroutes, zie de
plattegrond in http://www.bui-
tenrustbruggen.nl/reisadvies .

 
Volledige stremmingen
Tijdens drie weekenden in decem-
ber en drie in januari 2017 is er
een volledige stremming voor
weg- en vaarverkeer. Op het mo-
ment dat de oude bruggen worden
verwijderd en de nieuwe worden
geplaatst zijn beide bruggen bui-
ten dienst i.v.m. de veiligheid. De
werkzaamheden zullen plaatsvin-
den in de weekenden 3-4, 10-11
en 17-18 december voor de Noor-
delijke brug. In de weekenden van
7-8, 14-15 en 22-23 januari wordt
de Zuidelijke brug vervangen. Dit
zorgt voor een volledige strem-
ming voor zowel het wegverkeer
als de scheepvaart. Stremmingen
zijn van vrijdagavond 22.00 uur
t/m maandagmorgen 06.00 uur.
Uitzondering wordt gemaakt voor
hulpdiensten en het openbaar
vervoer. De daadwerkelijke hijs-
werkzaamheden zullen vooral in
de nachtelijke uren plaatsvinden.
 
Uiterlijk 1 maart 2017 worden de
beide bruggen weer in gebruik
genomen en is de verkeershinder

achter de rug.
 
Alles wat u wilt weten over dit
project en de voortgang is te vin-
den op de website buitenrust-
bruggen.nl
 
In 1954 was er nog maar één
Buitenrustbrug met ook nog het
oude hefgedeelte. In dat jaar
passeerde de Tour de France de
brug, die in 1965 werd verdubbeld
vanwege de bouw van het nieuwe
stadsdeel Schalkwijk. Toen ook
kregen de bruggen hun huidige
uiterlijk.

 
 
 

Wat is dat toch met de brugwachters? 
Is het arrogantie, is het dom-
heid, is het gebrek aan
fatsoen?
 
Afgelopen vrijdag (29 juli; red.) 
voeren we vanaf het Noordzeeka-
naal richting brug Buitenhuizen en
meldden we ons op VHF kanaal 18
om een brugopening zijkanaal C
te vragen. Doodse stilte. Geen
antwoord, geen rood-groen,
niets. Na 10 keer oproepen heb-
ben we de boot aan de meldstei-
ger gelegd en ons weer enige
malen gemeld via de meldpaal,
daar aanwezig. Wederom geen
enkele reactie. Je blijft beleefd,
want je bent toch van de brug-
wachter afhankelijk, maar inwen-
dig begin je langzaam aan te
sputteren tegen zo veel gebrek
aan fatsoen.
 
Toen we uiteindelijk meenden,
vanuit een moeilijke hoek kijkend,
rood-groen licht te krijgen, lagen
er inmiddels 4 boten te wachten.
En toen, na 15 eerdere oproepen,

kwam er antwoord.
 
Is het nu zo ingewikkeld om even
te melden, dat je bent gehoord
met je oproep. Ook als er even
geen tijd voor een brugopening is,
kan zo'n korte reactie toch wel
worden gegeven.
 
Communicatie is van groot belang
voor veiligheid en wederzijds be-
grip. Kom brugwachters, laat wat
van je horen.
 
bemanning Guardien Angel
 
P.S. Kan de Belangenvereniging
Waterrecreatie Haarlem hier iets
aan doen?
 
Reactie: 
Dank voor deze e-mail. Op de
laatste vraag kan ik, als HZV-ver-
tegenwoordiger bij de belangen-
vereniging, antwoorden dat de
BWH het onderwerp ‘communica-
tie brugwachters’, wederom,
zeker gaat aankaarten bij de ver-

antwoordelijke instantie(s). 
Mogelijke oorzaak is dat Rijkswa-
terstaat voor haar bruggen de
bediening heeft uitbesteed aan
een soort particulier uitzendbu-
reau voor brug- en sluiswachters.
Vooral in de weekends zijn dit veel
werkstudenten die helaas niet
altijd de sfeer van de vaart begrij-
pen.Neemt niet weg dat je altijd
goed moet communiceren.
John Vasen
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TE KOOP 
Simoun 485 met trailer 

  

Leuke open zeilboot. Het is een tweemans zwaardboot te vergelijken met een 470. 

De boot wordt geleverd met een trailer, dekzeil, twee zeilensets, drie spinakers en twee 

spi-bomen twee gieken, Kortom een keur aan reserveonderdelen. 

Als je hem goed kunt varen gaat het bloedsnel.  

  

Hij ligt nu op de trailer op het terrein van HZV. Wil je meer weten of het eens uitproberen 

neem dan contact op met: 

Laurens: 0618864222 

of mail: l.damhuis@casema.nl 

 

Elly Damhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het beeldarchief
HZV 50 jaar in 1972. Oud voorzitter Jurgens in zijn mooie houten zeilboot neemt de feestelijk gepavoi-
seerde HZV vloot af. Foto gemaakt door wijlen Ted Bleijswijk.
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Recreatieboten krijgen ruim baan in Rotterdam
Bron: AD 29-08-16
Recreatieve vaarders krijgen
meer ruimte in Rotterdam. Begin
volgend jaar kunnen zij aanmeren
middenin de stad. Ook wordt ge-
werkt aan vaarkaarten en beweg-
wijzering voor sloepen, kajuitbo-
ten en kano's.
Jarenlang was het Rotterdamse
water vooral het domein van
vrachtschepen en cruiseboten.
Een rondje varen met sloepen of
kajuitboten wordt echter steeds
populairder. Daarom werken de
gemeente Rotterdam, recreatie-
schap Rottemeren en stichting
Plezierrivier aan een vaarnetwerk
over de Rotte, de Schie en de
plassen in Rotterdam.
Begin volgend jaar moet een kaart
met vaarroutes door de stad en in
de regio verkrijgbaar zijn bij de
VVV's, Rotterdam Info en horeca-
zaken. Langs de oevers worden

borden geplaatst voor bestuur-
ders van sloepen, kajuitboten en
kano's, zodat zij kunnen zien
welke stukken bevaarbaar zijn en
ze hun eigen route kunnen sa-
menstellen.

Prachtig vaarwater
,,Steeds meer mensen tonen in-
teresse in een sloep of een kajuit-
boot'', zegt Maartje Visser na-
mens de gemeente. ,,We hebben
prachtig vaarwater en rivieren in
en rondom Rotterdam. In samen-
spraak met de haven en de pro-

vincie willen we met watersport-
en horecaondernemers meer
ruimte creëren voor de plezier-
vaart.''
Dat zal in eerste instantie vooral
gaan over een rondje varen op de
Schie, de Rotte, Noorderkanaal en
de Bergse en Kralingse plassen.
De Maas is niet opgenomen in het
vaarnetwerk omdat het door de
grote scheepvaart lastiger is om
daar te manoeuvreren met een
plezierbootje. Naast de bewegwij-
zering wordt ook bekeken of de
bestaande aanlegsteigers langs
de Rotte kunnen worden aange-
pakt.
Net als in Amsterdam en Utrecht
krijgen de plezierbootjes ook een
plek in het centrum. Begin vol-
gend jaar wordt een aanlegsteiger
geplaatst aan de Lombardkade,
pal achter de Binnenrotte.
 

8



Staande Mast Route? Varen Doe Je Samen helpt je bij de
voorbereiding
Bron: BootAanBoot.nl 10 juli 2016
De Staande Mast Route in Noord-
en Zuid-Holland heeft veel te
maken met weg- en spoorinfra-
structuur. Ook in 2016 wordt op
vele plaatsen aan deze infrastruc-
tuur gewerkt. Door afstemming
tussen de vaarwegbeheerders is
er altijd één route beschikbaar.
Staande Mast Route is een veilige
en vlotte doorgaande route voor
zeil- en motorboten met een
mast- of opbouwhoogte van meer

dan 6 meter. Het gaat om het
traject Breskens – Delfzijl.
De website www.varendoejesa-
men.nl  toont alle knooppunten
en helpt je om de juiste voorbe-
reidingen te treffen, passend bij
de periode van vertrek.
 
 
 
 
 
 

 

 

Nederlandse maritieme foto’s kijken en kopen
Bron: BootaanBoot.nl  15 augus-
tus 2016
Eén van de grootste Nederlandse
maritieme archieven wordt online
downloadbaar. Wie direct be-
roepsvaart, watersport of varend
erfgoedfoto’s nodig heeft, kan
hiervoor terecht op www.scheep-
vaartarchief.nl of www.varen-
derfgoedarchief.nl. De foto’s van
de grootste binnenvaartvloot en
varend erfgoed-vloot van de we-
reld zijn direct na betaling in hoge
resolutie beschikbaar. Ook voor
een fotovergroting aan de muur.
Hiermee is een stukje van het
gespecialiseerde fotoarchief van
E.J. Bruinekool Fotografie en
Tekst nu online te bestellen. In de
komende tijd zal steeds meer van
een van de grootste maritieme
archieven met Nederlandse en
Europese scheepvaart online be-

reikbaar worden, zowel voor re-
dacties als privépersonen. Inmid-
dels bevat het archief ruim
550.000 foto’s. Deze collectie is
in de afgelopen 30 jaar opge-
bouwd.
Naast veel maritieme foto’s zoals
van watersport, superjachten,
havens, beroepsscheepvaart, Ne-
derlands varend erfgoed, offsho-
re, wind en chartervaart, vinden
bezoekers hier foto’s van landen
uit de hele wereld: winkels en
mensen en natuurlijk maritiem,
schepen, vrachtschepen, varend
erfgoed en watersport uit die lan-
den. Ook zijn er foto’s in het ar-
chief te vinden uit de maakindu-
strie: zoals houtbewerking en
metaalbewerking en de bouwwe-
reld. Daarnaast is er nog een col-
lectie werelddieren en landschap-
pen.

Nog niet alle foto’s zijn online
verkrijgbaar. Tot het zover is,
kunnen geïnteresseerden bellen
met de specifieke wensen. Na
bestelling van de foto, krijgt men
een orderbevestiging. Als de be-
taling (via Paypal of met credit-
kaart) afgerond is, ontvangt de
koper met circa tien minuten een
downloadlink en kan deze direct
de foto binnenhalen en gebruiken.
 
foto: ijsbreken in 1929
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Herken de HZV'er van 20 jaar geleden Uit de oude doos, Pinkstertocht 1996



Herken de HZV'er van 20 jaar geleden



Scheveningen straks zeilcentrum van Europa
Bron: BootAanBoot.nl 12 juli 2016
Scheveningen moet hét zeezeil-
centrum van Noordwest-Europa
worden, vindt de gemeente Den
Haag. Ze geeft daarom 3,5 mil-
joen euro uit om de haven aan-
trekkelijker te maken onder wa-
tersporters, toeristen en onder-
nemers.
Na het begin aan de bouw van het
nationaal zeilcentrum (NTC Zei-
len) en de bekendmaking van de
finishplaats van de Volvo Ocean
Race, heeft de gemeente de
smaak te pakken. Wethouder
Karsten Klein (economie en ha-
vens) spreekt namens het stads-
bestuur zijn ambitie uit: de haven
moet dé plek worden voor water-

sport en zeilevenementen. ,,We
investeren 3,5 miljoen euro om de
haven op te knappen, zodat Sche-
veningen uit kan groeien tot een
nationaal én internationaal be-
kende zeilhaven aan zee.”
Twee miljoen steekt Den Haag in
het verbeteren van de infrastruc-
tuur van de haven. Zo komen er
meer flexibele steigers in de
Tweede en Derde Haven. ,,Om
snel op groei van ligplaatsen van
passerende schepen in te kunnen
spelen", legt Klein uit. Ook wordt
geïnvesteerd in een extra
scheepskraan en -werf voor on-
derhoud aan schepen en de eve-
nementenlocatie aan de Helling-
weg wordt aantrekkelijker ge-

maakt. Nog eens 1,5 miljoen gaat
naar activiteiten die Schevenin-
gen beter op de kaart moeten
zetten als dé haven voor zeilboten
uit binnen- en buitenland.
 

 

KNRM Helpt watersporters bij hun voorbereiding van een
vaartocht
Bron: KNRM 27 juli 2016
De KNRM wil graag watersporters
helpen bij het goed voorbereiden
van hun vaaractiviteiten. De gra-
tis app KNRM Helpt biedt die mo-
gelijkheden. De app is onlangs
vernieuwd voor een groter ge-
bruiksgemak en nog meer infor-
matie.
De app geeft informatie over
weer, golfhoogte, getij, vaarkaar-
ten, vaarinformatie, GPS tracking
en een checklist. In geval van
nood heeft de app een directe
alarmeringsfunctie om hulpverle-
ners snel in te kunnen zetten.
Sinds 2015 hebben 25.000 water-
sporters de app al geïnstalleerd.
De app is beschikbaar voor iPhone
en Android smartphones.
 
Verbeteringen en groter
gebruiksgemak
Op basis van de positie van de
watersporter wordt actuele infor-
matie over het weer, het getij en
bijvoorbeeld de marifoonkanalen
en havens in de buurt aangebo-
den.
Daarmee probeert de KNRM de
watersporter beter te ondersteu-
nen en het aantal ongevallen op
het water terug te dringen.

 
Hulp nodig? Gebruik de app
KNRM Helpt
De KNRM komt jaarlijks 1.500
keer in actie voor alle soorten van
watersport. Met de KNRM Helpt
app kan in geval van nood direct
gealarmeerd worden. De positie
bepaalt naar welke hulpinstantie
wordt gebeld, ook in het buiten-
land. Een noodoproep gaat naar
de Kustwacht of een 112 alarm-
centrale. Een assistentie verzoek
voor niet-spoedeisende hulpver-
lening komt terecht bij de KNRM
Alarmcentrale, die de melder
verder helpt.
 
KNRM Helpt, van start tot
eindbestemming
Met de app kan een vaarplan
worden ingesteld met een ver-
wachte aankomsttijd. Wanneer
de opgegeven tijd wordt over-
schreden start de app automa-
tisch een noodprocedure met be-
richten aan de watersporter en
aan de KNRM Alarmcentrale.
De KNRM is in 2015 met de app
gestart in het preventieprogram-
ma “Veilig uit, veilig thuis” om
watersporters een hulpmiddel te
bieden dat de veiligheid vergroot.

 
Gratis app, kosteloze hulp
De KNRM is dag en nacht onder
alle weersomstandigheden inzet-
baar. De vrijwillige bemannings-
leden van de reddingboten doen
dat met steun van donateurs. De
vrijwillige bijdragen en vrijwillige
inzet maken het werk van de
KNRM al bijna 200 jaar mogelijk.
Een solidariteitsbegrip onder wa-
tersporters. Daarom is de app ook
gratis. De enige tegenprestatie
die de KNRM verlangt is zorgvul-
dig gebruik en eventueel een
vrijwillige bijdrage. Want een gift
vandaag gegeven is morgen een
redding.
 
Download de app  op  www.knrm.
nl/helpt
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Tochtje Noordzee met 500-mijls race
Niks triester dan harde wind en
regen in de haven van IJmuiden.
Dichtbij de bewoonde wereld,
maar je voelt je alleen op de we-
reld, tussen waaizanden en kolen-
gruis uit de hoogovens. En dat een
uur voor de start van de 500 mijls
race. Waar beginnen we nu weer
aan? Erik en ondergetekende
wagen het er weer op. 500 mijl
uitwaaien op de Noordzee. Op 27
juni, 12:00 uur valt het startsein
tussen de binnenpieren.  Met HA
fok en twee reven ploegen we ons
een weg tussen de pieren door
naar buiten. Op zee is de wind ons
gunstig gestemd en laat ons al
snel twee reven uitschudden. Nog
voor het eerste windmolenpark
schijnt de zon en smeren we ons
in met zonnebrand.
 
De 500 mijls race is in twee etap-
pes ingedeeld. 290 mijl heen naar
Scarborough, een plaatsje aan de
Engelse kust in de buurt van Hull,
waar de Brexit al in 1956 heeft
plaatsgevonden. De tweede etap-
pe 210 mijl terug, samen met de
jaarlijkse wedstrijd van de lokale
zeilvereniging. De eerste etappe
voert ons langs de Smith Knoll,
een boei voor de kust van Great
Yarmouth, daarna naar het noor-
den, om vervolgens de Petrol 39
te ronden. Een boei, ergens ver
weg tussen de platforms en de
shipping lane.
 
We hobbelen met 12 schepen aan
de wind richting het zuid westen.
Na een paar uur komt de verwach-
te winddraaiing en neemt de wind
flink af. Snel overstag en de genua
erop. Het veld bestaat uit een
gezelschap van snelle boten van
allerlei nationaliteiten: Neder-
lands, Zwitsers, Noors, Engels. De
Noren, Zwitsers en Engelsen heb-
ben al een flink aantal mijlen erop
zitten om te starten. Echte zee-
zwervers. De open 40 voeter (dat
is geen open boot van 40 voet,
maar een klasse), second Haiya,
vaart met vader Nico (76 jaar!)
en zoon Frans. Een hele snelle
boot met een diepgang van 3.50
meter. Dat wordt nog lastig om
de Engelse haven in te komen!
 
Nu wordt het mijn favoriete weer.

Weinig wind, winddraaiingen, an-
ticiperen op stroom. Met veel ge-
duld pielen we de boot richting
Engelse kust. Al snel verdwijnen
de zeiltjes achter ons en nemen
we afstand van het veld. Dat ziet
er goed uit. In de ochtend 5.30
ronden we de Smith Knoll. Om
13:30 uur ronden de laatste boten
pas de boei. Een mooi gat hebben
we geslagen. De wind is inmiddels
gaan liggen en met 0 boten boot-
speed maar 0.8 knopen stroom
mee over de grond schuiven we
naar het noorden toe. De open 40
ligt inmiddels naast ons, nee,
achter ons, wanneer we tergend
langzaam op spinnaker langs ze
zeilen. De eerste 24 uur zitten
erop. Dat gaat vast een lange
tocht worden. Wij rekenen stie-
kem op 50 uur, immers, in de loop
van de volgende nacht moet de
wind gaan toenemen tot w – zw
6/7. Deze wijsheid komt uit onze
gribfiles maar wordt ook beves-
tigd door de weather forecast van
de Engelse kustwacht. Pfff…. west
7 betekent beuken tegen de wind
in op weg naar Scarborough.
 
De Noordzee lijkt een grote lege
plas. Niets is minder waar. Dit deel
van de Noordzee is bezaaid met
boorplatforms, supplier schepen,
beroepsvaart en zeeleven. Het is
net alsof we door een grote stad
aan het zeilen zijn. Inmiddels is
de wind uit het zuidoosten aange-
trokken en schuiven wij langs al-
lerlei platforms. Het avondeten
beperkt zich tot de gevriesdroog-
de instant maaltijden, die altijd
weer verrassend lekker smaken.
Koken voor beginners: heet water
opgieten, 8 minuten wachten en
klaar is Joost & Vrolijk.
 
De verplichte AIS geeft ons een
goed beeld over onze concurren-
ten. We zien de eerste boten op
10 mijl achter ons. Kunnen we dit
volhouden de komende 100 mijl?
De wind is vriendelijk, we kunnen
goed slapen en leven op de boot.
In de avond ronden we de Petrol
39. Een nietszeggende boei op de
Noordzee. Zouden we hier ooit
terugkomen? Vast niet, daarom
maken we er maar een foto van.
Vanaf hier wenden we de steven

naar Scarborough.

De nacht brengt winddraaiingen,
af en toe een bui en een onweers-
flits in de verte. We werken hard
aan de bootsnelheid en wisselen
van zeilen alsof het niets is. Lang-
zaam wordt het weer licht en on-
danks onze korte slaapjes voelen
we ons goed. De wind draait naar
zw en neemt toe. De golven zijn
niet hoog, maar wel heel verve-
lend. We klappen op de golven
alsof ze van beton zijn. Maar met
de concurrentie op de hielen gaat
de voet niet van het gaspedaal.
We beuken door en hopen voor de
harde westenwind binnen te zijn.
Onderweg komen we dolfijnen
tegen, allerlei alken en zien we
voor het eerst papegaaiduikers.
Wat een grappige vogeltjes zijn
dit, met typische knal oranje pa-
pegaai snavel, waarmee ze aller-
lei visjes vangen. De dolfijnen
lijken groter dan ik eerder gezien
heb. Ze zijn ook een beetje bruin/
wit gevlekt. Zeker in de rui, want
ik kan ze naderhand niet vinden
op het internet. Concurrent nog
10 mijl achter ons: check. Boot-
snelheid goed: check. Op rumblijn
voor Scarborough: check. We
varen een paar graden hoger om
zo een mogelijke winddraaiing te
kunnen opvangen.
 
Wanneer we over de nul meridi-
aan varen, moeten we het comité
oproepen . Geen reactie. Bellen:
geen reactie. Dan maar niet. Een
paar mijl voor de kust gaan alle
sluizen weer open. Ditmaal is het
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de wind. Met dikke 7 stuiven we
ruime wind naar Scarborough. Ik
knijp hem nu een beetje. Wie een
foto van de haveningang bekijkt,
snapt dit wel. Er is weinig ruimte
voor fouten, de geul is heel on-
diep. Eerst maar de finishboei
zoeken. Volgens de kaart van de
organisatie liggen er vijf boeien,
waarvan East 5 Yellow als finish-
boei dienst doet. Wat we ook
doen, we zien niets, alleen wat
visstaken. We stuiven wel met 8
tot 11 knopen op de kust af. Lig-
gen er ook zandbanken of grind-
banken? Voor de kust ben ik het
zat en wens niet met de trein naar
huis te gaan. We loeven sterk op
om de kust vrij te zeilen. Dan
kraakt het comité over de mari-
foon dat we achter ons de finishlijn
kunnen vinden. Een lullig oranje
visstaakvlaggetje markeert de
finishlijn. Geen grote gele boei. Na
de finish valt de aanloop toch wel
mee. De ingang ligt nu beschut
tegen golven. We varen vlak
voordat het getij de haven op slot
doet naar binnen. Daar ligt de
open 40, slechts een uur voor ons
binnengelopen. We parkeren de
boot tegen de jachtensteiger en
ronden daarmee de eerste etappe
af. De overige deelnemers liggen
flink achterop en moeten daarom
lang wachten op hoog water tot-
dat men binnen kan varen. Wij
hebben een welverdiende eerste
plaats voor de eerste etappe bin-
nen.

Scarborough ligt tegen de hoge
kliffen van de Engelse kust. Deze
badplaats stamt uit begin 1900
toen de Engelsen voor het eerst
vakantie kregen. De grandeur van
deze jaren vind je overal terug.
Ook het 21e -eeuwse vertier met
allerlei gokhallen. We wandelen
langs mooie parken en een strand
dat elke avond wordt aangeharkt.
Het is niet echt warm, trui en jas
moeten binnen handbereik zijn.
Gelukkig spelen er enkele klassen
schoolkinderen op het strand in
hun zwembroek. De Engelse be-

leving van warm definiëren wij
toch anders. Twee dagen lang
doen we niet veel. Beetje hangen
op de boot, lezen, wandelen en
met medezeilers praten. De
haven van Scarborough bestaat
uit twee delen. Een deel voor
werkschepen en diepstekende
jachten waar in ieder geval ge-
noeg water blijft staan om niet om
te vallen en een deel dat droog-
valt. In het droogvallende deel
hebben de booteigenaren een
houten craddle gebouwd. Je vaart
je boot in een houten craddle en
bindt hem goed vast. Wanneer het
water zakt, sta je met je kiel op
een houten balk en je boot wordt
overend gehouden door de cradd-
le. Dit gaat zo twee keer per et-
maal, jaar in jaar uit. Verbazing-
wekkend hoe goed sommige
schepen er nog uitzien. Er liggen
voornamelijk jachten van Engelse
en Duitse makelij. Blijkbaar niet
zonder reden. Want enkele jaren
geleden vond de eigenaar van een
Jeanneau zijn kiel in de kajuit. De
Engelse jachtclub huist in de oude
vuurtoren. Een nostalgische plek
met prachtig uitzicht over de
haven en de zee. De accommoda-
tie is ook erg nostalgisch. Zelf
typeer ik het als ouwe troep.
Douches en wc’s zien er niet uit.
Helaas betaal je wel de hoofdprijs
aan liggeld alsof je in een gloed-
nieuwe Marina ligt.

Twee avonden worden we gefê-
teerd door de leden van de jacht-
club. Tijdens de eerste prijsuitrei-
king houdt de hoofdsponsor een
hilarische speech waarbij niets en
niemand ontzien wordt. Ook de
uittreding uit de EU krijgt natuur-
lijk een prominente plaats in zijn
referaat. We lachen ons gek. Tij-
dens het diner naderhand in
Hoorn, doet dezelfde man dit nog
eens over. Dan is hij ook nog licht
aangeschoten dus vermaak alom.

De jachtclub zeilt samen met ons
terug naar Nederland voor hun
jaarlijkse wedstrijd. De gemiddel-
de leeftijd van de zeilers ligt ver
boven de AOW grens maar dat
weerhoudt de kleine honderd zei-
lers er niet van om fanatiek en
snel naar IJmuiden te varen. Ook
in bootjes waarmee wij het IJssel-
meer niet eens over willen varen.
 
Op zaterdag 2 juli valt het start-
schot voor de terugtocht. De
weersvooruitzichten zijn goed. 20
tot 25 knopen wind uit W – WZW.
In een rechte lijn van Scar-
borough naar IJmuiden betekent
dat we snelle tijden gaan neerzet-
ten. De eerste boot die vanaf de
jachtsteiger moet vertrekken, is
de Open 40. Volgens de insiders
kunnen we om 11:00 uur de
haven verlaten zodat we om
12:00 uur kunnen starten. Na een
mislukte poging ligt de Open 40
nu 10 meter verderop maar muur-
vast aan de grond. Het comité is
zo vriendelijk de start 15 minuten
uit te stellen. Buiten varen alle
Engelsen zwaar gereefd rond in
de hoop dat wij ook snel komen.
Wederom 15 minuten uitstel, en
weer 15 minuten uitstel. Totdat
we uiteindelijk om 13:30 uur over
de startlijn varen.
 
Het eerste stuk is nog vriendelijk,
zo onder de kust, met weinig
golven maar wel met stevige
wind. Op open water klotst het er
weer lustig op los en probeert
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iedereen zijn boot overeind te
houden onder spi of gennaker. Af
en toe loopt er een boot vreselijk
uit zijn roer of vist de stukken
spinnaker naar binnen. De wind
zwabbert tussen ZW – WZW. Dus
af en toe kan de gennaker of
spinnaker er op. Wij varen lang
door onder gennaker, maar varen
te diep. Met deze koers komen we
niet in IJmuiden. Wanneer ik in
mijn kooi lig om de eerste slaap
te vatten, komt daar niet veel van.
Voordat de boot uit zijn roer loopt,
hoor ik steeds een droge tik. Dit
is een luchtbel naast het roer, als
signaal dat de boot uit het roer
gaat lopen. Boot op zijn kant, veel
geklapper, en dan kan Erik weer
afvallen om hard door te zeilen.
Zo word ik twee uur in mijn kooi
heen en weer geslingerd. Weinig
slaap. In de nacht halen we de
gennaker weg en ontdekken een
flinke scheur onderin het zeil.
 
Wij kruipen weer omhoog naar de
rumblijn onder vol tuig. De nacht
is erg koud. Veel lawaai van de
wind en de golven en de boot voelt
alsof je op een rodeo stier zit. De
wat kleinere modernere boten
zoals de Bongo’s of een Humphrey
30 lopen op ons uit. Zij zijn beter
geschikt voor dit soort koersen.

Dit hebben wij tijdens de Fastnet
ook al ervaren. Op de AIS snellen
zij soms met meer dan 1 knoop
SOG van ons vandaan. Een snelle
berekening leert ons dat we waar-
schijnlijk niet hard genoeg gaan
om onze eerste plaats te verdedi-
gen.
 
In de nacht varen we in het meest
drukke gebied door waar boor-
platforms staan. Een surrealis-
tisch geheel van grote, helverlich-
te uitgebouwde platforms ontsiert
de Noordzee. Er vaart van alles
rond aan beroepsvaart tussen de
platforms. Wij moeten er mini-
maal 0,5 mijl van uit de buurt
blijven. Ondanks de kou is het
toch een fascinerend gezicht.
Door kou en slaapgebrek word ik
katterig en ben blij wanneer ik Erik
zijn hoofd boven het luik uit zie
komen. Ik sprint naar binnen,
werp mijn zeilpak uit en spring
geheel gekleed in mijn slaapzak,
voordat ik mijn gevriesdroogde
maaltijd aan de vissen moet gaan
geven.
 
Twee uur later is de wereld een
stuk mooier. De zon komt op, ik
ben een beetje uitgerust, voel mij
een stuk beter en vier dit met een
calorierijk ontbijtje. Wanneer de

wind verder naar west draait zet
ik de spinnaker. Erik komt wat
later zijn kooi uit en we tikken de
laatste 50 mijlen af. De boot op
koers houden vereist geconcen-
treerd varen. Ondanks de wind die
ietsje is afgenomen. De zon schijn
er lustig op los en we pellen ons
uit de zeilkleding. Het voelt alsof
we al bijna thuis zijn. Het eerste
windmolenpark verschijnt aan de
horizon en ook de eerste geanker-
de zeeschepen. Wanneer de pad-
denstoelwolken van de hoog-
ovens boven de horizon verschij-
nen hoeven we niet meer op
kompas en gps te varen.  Het is
de vraag of we de pieren kunnen
bezeilen onder spinnaker. De
wind draait een fractie voor de
pieren. 100 meter boven de noord
pier strijken we de spi en varen
op genua naar binnen toe. Uitein-
delijk finishen wij als 5e boot in
de tweede etappe. Op berekende
tijd eindigen wij uiteindelijk als 2e
overall in deze 500-mijls race.
 
Joost Nederkoorn
 
foto: Joost en Erik op de Noordzee
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Confronterend rapport over toekomst van de recreatievaart
Bron: pretwerk.nl 29 augustus
2016
Waterrecreatie Advies heeft in
opdracht van Rijkswaterstaat een
rapport opgesteld over de toe-
komst – 2030 – 2040 – 2050 –
van de recreatievaart in Neder-
land. Als de huidige trends door-
zetten, dan krimpt deze sector de
komende jaren aanzienlijk. Tijd
om de bakens te verzetten?
Reinier Steensma van Waterre-
creatie Advies vat zijn bevindin-
gen samen: “Nederland is een
watersportland bij uitstek, heeft
allerlei soorten vaarwater en
5.500 km aan bevaarbare vaar-
wegen. Het is een vreemde situ-
atie dat we een fantastisch pro-
duct hebben in vergelijking met
de landen om ons heen, maar een
dreigend tekort aan gebruikers.”
We noemen hier onder enkele
conclusies uit het rapport. Het
hele rapport is online te bekijken
op de website Waterrecreatie Ad-
vies.

Concurrentie door buitenland-
se alternatieven
Uit de sluispassages en de gege-
vens over het aantal passanten in
Nederland blijkt dat de toervaart
onder druk staat. Het aantal vaar-
dagen daalt. Vroeger ging men
een aantal weken met de boot op
vakantie, maar die staan steeds
meer onder druk van buitenland-
se (vlieg)vakanties. Een bootva-
kantie in Nederland concurreert
met een weekje naar de zon en
bijvoorbeeld een wintersportva-
kantie. Het aantal vakantiedagen
is stabiel en je kunt je geld maar

een keer uitgeven.
Hoewel het aantal passanten in
Nederland daalt, groeit het aantal
watersporters dat met een boot
naar Duitsland, Frankrijk, Scandi-
navië, of verder gelegen bestem-
mingen gaat (buitenom en bin-
nendoor). De grotere gemiddelde
lengte, betere navigatiemiddelen
en het toegenomen comfort aan
boord en in de havens maakt dat
ook prima mogelijk.
 
vergrijzing

Vergrijzing
In 1993 was 35% van de schip-
pers ouder dan 50. In 2013 was
dit opgelopen naar 74%. De con-
clusie is dat de watersport ver-
grijst, dat geldt zowel voor de
eigenaren als voor de boten. Als
deze trend niet wordt doorbroken,
dan komen er veel schepen te
koop als de watersporters die nu
50 jaar of ouder zijn stoppen met
varen. Zij bezitten bijna 3/4 van
de vloot. De verschuiving heeft te
maken met een aantal oorzaken.
Een veranderend vaar- en vakan-
tiegedrag is daar één van.
Jongeren vinden in Nederlandse
watersportgebieden steeds min-
der de sfeer en gezelligheid die zij
zoeken op vakantie. De conclusie
van het rapport: “Eigenlijk jagen
wij de jeugd zelf weg omwille van
gewenste rust.”

 
Veranderend vaargedrag
De watersport is aan het veran-
deren, er vindt een verschuiving
plaats van meerdaagse tochten
naar dagtochten. Dat verklaart
ook de populariteit van sloepen,
de verkoopcijfers van snellere
open- en kajuitmotorboten (im-
port) en de opleving van dagzei-
lers.
Het varen met een sloep of een
motorboot is snel te leren. Wat
onderricht door de verhuurder is
meestal voldoende. Een Vaarbe-
wijs voor boten tot 15 meter
lengte die minder snel varen dan
20 km/uur is in Nederland (nog)
niet verplicht. ‘De drempel’ om
het te proberen is dus laag, dat
biedt kansen.
Allochtonen uit Turkije, Marokko,
Suriname en Indonesië vormen
een belangrijk deel van onze sa-
menleving en zijn niet opgevoed
met watersport. Er is sprake van
verandering van de bevolkingssa-
menstelling sinds 1996 (22%
meer allochtonen in 2060 dan in
1996). Het is moeilijk om een
cultuur te veranderen. In discus-
sies daarover wordt gesproken
over kansen voor de snelle water-
sport, zien en gezien worden.
Behalve snelle auto’s blijken ook
snelle boten, jetski’s en water-
scooters in de belangstelling te
staan. Introductie van het zeilen
als recreatieactiviteit zal meer tijd
kosten.
Bekijk het hele rapport op: www.
waterrecreatieadvies.nl
 
veranderend vaargedrag
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Een mooie blondine (2)
In de vorige HZV Praat heeft u
kunnen lezen over de tewaterla-
ting van de Blondine, het motor-
bootje van Frits de Reus. Nou,

daar kan Frits nog wel wat aan
toevoegen……..

Het verslag van de tewaterlating
van de Blondine was de mooie
beschrijving van John Vasen. Het
was helemaal mijn bedoeling niet
dat het bootje gereviseerd zou
worden.
Bij de winterstalling van 2015
bleek aan de stuurboord-achter-
kant een gat in de romp te zijn
ontstaan. Het bouwjaar van de
Sportman de Luxe 13voet ligt
tussen 1964 en 1971 dus
dan kan er wel wat aan gaan
mankeren. Het is gebouwd door
Skibsplast-Co in Kristiansand S te
Noorwegen. Arthur en Pieter,
zoon en schoonzoon, waren be-
reid het gat te dichten. Echter niet
aan de haven maar bij een relatie
van Arthur in Nieuwveen aan de
Amstel. Verus is van professie
vrachtauto hersteller en heeft

daar voor hobbyisten de mogelijk-
heid oude auto’s, bootjes en der-
gelijke te herstellen.
Bij nadere beschouwing bleek ook
het dek de nodige waterschade te
hebben en ja, ook de stoeltjes
waren er niet al te best aan toe
en de kuipranden zagen er ook
niet al te best meer uit.
Mijn kleinzoon Stephan werd
eveneens ingeschakeld. Hij heeft
de stoeltjes en achterbank van
nieuwe bekleding voorzien. Stephan
heeft in Nieuwveen een Opel
Manta opgeknapt. Mede om die te
spuiten is er een nieuwe spuitca-
bine gebouwd. Als eerste kon de
Blondine daar behandeld worden
hetgeen voor mij goed uitpakte.
Dit is dus wat aan de tewaterlating
voorafging. Met dank aan allen die
er aan hebben meegewerkt.
Frits de Reus
 
 

GTL diesel voor watersport is dat beter voor uw motor?
Bron: watersportalmanak.nl
15-08-2016
 
Watersport Nieuws | GTL Die-
sel: doet dat wonderen voor
uw boot?
In diverse havens in Friesland en
enkele daarbuiten kunt u tegen-
woordig een nieuwe dieselsoort
tanken: GTL diesel. Volgens de
makers, Salland olie uit Kampen
heeft GTL veel voordelen. Het is
een milieuvriendelijke brandstof
met een efficiëntere verbranding
en een minimale uitstoot van
schadelijke stoffen.
GTL is erg schoon volgens Sal-
land, het bevat geen zwavel waar-
door er geen nare verbrandings-
lucht ontstaat en door de schone-
re verbranding blijven kleppen,
injectoren en cilinders schoon van
binnen. Hierdoor zal er minder
slijtage aan de motor wat leidt tot
een langere levensduur.
 
GTL, wat is het?
GTL staat voor Gas To Liquid. Het
product wordt gemaakt van aard-
gas wat vloeibaar is gemaakt. Dit
procedé is niet nieuw, het is al
ontdekt en toegepast vanaf 1920.
Destijds werd het ontwikkeld door

de schaarste aan aardolieproduc-
ten. Uit aardgas wordt syntheti-
sche ruwe olie geproduceerd wat
vervolgens gescheiden wordt in
enkele producten. Een afgeleide
daarvan is gasoliefractie wat ver-
gelijkbaar is met de conventione-
le diesel. Omdat er op aarde grote
gasvoorraden zijn is de verwach-
ting dat producten zoals GTL een
toekomst hebben.
GTL diesel is vrijwel reukloos,
hierdoor heeft u aan boord niet
meer de stankoverlast van tradi-
tionele diesel. GTL kan in iedere
motor gebruikt worden, uw tank
hoeft niet leeg te zijn als u gaat
tanken, het laat zich probleem-
loos mengen met traditionele
diesel.
 
De ervaringen
GTL diesel is vrij nieuw op de
markt en er wordt nog maar
mondjesmaat gebruik van ge-
maakt. De grote oliemaatschap-
pijen mengen GTL met standaard-
producten waardoor hun product
een hogere verbranding zou heb-
ben (V-Power etc.). Echte onder-
zoeksresultaten over het gebruik
van GPL zijn er nog niet, maar de
eerste gebruikservaringen spre-

ken van een schonere verbran-
ding en een goed lopende motor
waarvan de motor minder vuil
wordt.
Toch zijn er ook enkele nadelige
reacties te vinden. Een grote bo-
tenbouwer in Friesland heeft er
een tijdje mee geëxperimenteerd
en komt tot de conclusie dat de
motor minder kracht zou leveren,
met name als de motor stationair
draait. Voor motoren die kracht
moeten leveren aan de hydrauli-
sche boeg en/of hekschroef heb-
ben dan minder kracht.
Ook de prijs van GTL is beduidend
hoger dan standaardproducten, in
de praktijk kost het tanken van
GTL 15 tot 20 cent meer per liter.
 
Meer informatie over GTL is te
vinden op de site gtl.nu
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 HZV PROGRAMMA 2016 
Datum Evenement Plaats Tijd 

10 sept  Nazomerwedstrijden + Feest HZV 14.00/20.00 

11 sept Nazomerwedstrijden HZV 10.30  
23 t/m 25 
sept 

Najaarstocht 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 hijsen 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 17.30 

18 nov A.L. Najaarsvergadering  Spaarndam 20.00 

 

 

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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Shantykoor
repetities
Hallo beste mensen,
 
Hierbij de data van onze repetities
in het clubhuis dit jaar.
6 -10-2016, 20-10-2016, 03-11-2016,
17-11-2016, 01-12-2016 en
15-12-2016.
 
Lieve groet,
Wilma van Gool
 
 

Kopijdatum volgende HZV Praat

Uiterlijk 14 oktober 2016
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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 
 

 

 

 


