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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
023 – 532 7578
www.haarlemsezeilvereniging.nl
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Kopijdatum volgen-
de HZV Praat
Uiterlijk 4 december 2016
 

 

Mosselavond 11
november
Er zijn nog 11 plaatsen vrij!!!
Voor slechts een tientje p.p. de
mooiste mosselen van de HZV en
omstreken.
Inschrijven kan tot uiterlijk 7 no-
vember via de website van de
HZV.

Van de Redactie
Misschien voor sommigen nog een laatste tocht naar de hijskraan en
dan is het gedaan met het vaarseizoen beste lezers.
Na een werkelijk fantastische maand september qua weersomstan-
digheden heeft de herfst zich reeds in alle hevigheid aangekondigd.
Zo werd in oktober het vlakke Noord-Hollandse land getroffen door
een paar heuse windhozen en stortbuien. Bij zoveel geweld heb je op
het water eigenlijk niets meer te zoeken en wordt het tijd de kachel
te gaan testen. Al zal Sinterklaas er anders over denken want hij heeft
nog een zeereisje uit Spanje voor de boeg.
Van het mooie weer in september konden we in ieder geval nog lekker
profiteren en dan zijn evenementen als de nazomerwedstrijden en de
najaarstocht eigenlijk al van te voren geslaagd. We hopen dat u dat
kunt proeven in deze HZV Praat waarin uiteraard aandacht wordt
besteed aan deze gebeurtenissen.
Vooruitblikkend kunnen we elkaar dit jaar nog treffen tijdens de le-
denvergadering op 18 november aanstaande. Tijdens de vergadering
worden we weer allemaal bijgepraat dus volg de HZV, met de agenda
in deze HZV Praat, op de voet willen we maar zeggen. Bovendien zal
er, naast de serieuze noot, ongetwijfeld ruimte over blijven voor
gezelligheid.
Ten slotte een oproep. We zijn op zoek naar een mooi kerstverhaal,
liefst met water en bootjes, voor de volgende HZV Praat. Of een relaas
van wat u hebt meegemaakt het afgelopen seizoen, is ook goed na-
tuurlijk. Schroom dus niet, klim in de ‘pen’ en mail het naar de redac-
tie. Eeuwige roem zal uw deel zijn. We zijn benieuwd en tot ziens bij
de mosselavond en/of de ledenvergadering.
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Im Memoriam 
 

Han van der Meij 
11 april 1940   17 september 2016 

Weduwnaar van Meta van der Meij – Langeveld 

 

 

Alles wat een begin heeft, 

Heeft ook een einde. 

Sluit daar vrede mee 

En alles komt goed. 

 

Han was veel op onze haven en het gebeurde maar zelden dat hij ontbrak op de 

werkavonden. Dat verklaart de aanwezigheid van veel (oud-) leden van de 

Havencommissie tijdens de crematieplechtigheid. In 1992 is hij lid geworden van de HZV. 

Niet opvallend maar altijd geïnteresseerd, in voor een praatje en een stevige mop. Han 

was dan ook de eerste die het ‘HZV compliment’ uitgereikt kreeg, van de toen nieuwe 

voorzitter Norbert, tijdens de ledenvergadering in 2011.  

 

Han miste zijn echtgenote, die 20 maanden daarvoor was overleden, heel erg. En niet 

iedereen wist dat Han ziek was. Het leek aanvankelijk ook zo goed te gaan maar in de 

loop van dit jaar openbaarde de kanker zich wederom en dit keer met fatale gevolgen. 

Toch bleef Han zo lang mogelijk naar de HZV gaan en zijn humeur leed er niet onder, zo 

leek het. Hij was er bijvoorbeeld gewoon bij tijdens het afgelopen zomerfeest en eigenlijk 

merkte je toen nog niets aan hem. Maar het ging daarna snel bergafwaarts met zijn 

gezondheid tot het in september echt niet meer ging. 

 

We zullen Han missen, ook tijdens de ledenvergaderingen. We wensen Menno en Esther, 

kleinkinderen en overige naasten veel kracht toe in deze moeilijke tijd. 

 

Moge Han rusten in vrede. 

 

Het Bestuur 

 

 

Denkend aan Han
Tot voor kort wisselden Han en ik
nog mailtjes met elkaar. Dat
waren dan meestal moppen die
we ergens hadden gehoord of
gezien. Sommige moppen (de
nette) haalden de HZV Praat maar
lang niet allemaal, dat wel. Han
wist dat, net als ik. Als we er zelf
maar om kunnen lachen, was ons
motto.
De foto hiernaast heb ik genomen
tijdens de laatste ledenvergade-
ring in april, heeft een tijdje later
gestaan in de HZV Praat, maar
heb ik daags na de vergadering
naar Han gemaild. “Hij is mooi,
bedankt” mailde Han kort daarop
terug. Hij moet er om gegrijnsd
hebben, kan niet missen. Daar
moest ik aan denken toen ik ver-

nam dat Han was overleden.
Han, dank je wel, ik zal je missen
man. John Vasen
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Ledenmutaties
Voorgesteld als Senior Lid: 
Arnoud Winkler
Wilgenstraat 31
2023 NM Haarlem
Voorgesteld door G.W Winkler en
P. Hildering
 
Claudia de Nieuwe
Tesselschadestraat 87
2026 SP Haarlem
Voorgesteld door M. Peetoom en
E. Sikking
 
Edith Wigny-Steenkist
Stationswweg 85

1981 BB Velsen-Zuid
Voorgesteld door H. Zuidam en E.
Sikking
 
Paul van Schaik
Popelingstraat 20
2011 ZL Haarlem
Voorgesteld door R. en M.
Nelissen
 
Ron Karssing
Planetenlaan 146
2024 EW Haarlem
Voorgesteld door E. Sikking en B.
v.d. Booren

 
Adreswijzigingen: 
Vincent Albers-Hermanides
Klaasje Boogaart Slinger Hof 20
2135 SM Hoofddorp
 
Mieke Sala
J.T.Cremerlaan  96 A
2071 SP Santpoort-Noord
 
Lidmaatschap beëindigd 
Thijs van Dorst, Lennart Croese,
Naud Stunnenberg, Marinde en
Thijmen Bats,Leendert van den
Berge en Milou van Zanten

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering najaar 2016
Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Haarlemse Zeilvereniging, te
houden op vrijdag 18 november 2016 in de bovenzaal van het Sportcomplex van de SV Spaarnwoude,
Ringweg 12a te Spaarndam.
Aanvang 20.00 uur, de zaal is om 19.30 uur open. 
 
 
AGENDA
 
1.      Opening.
         Bestuursmededelingen.
          Voorstellen nieuwe leden.
 
2.       Goedkeuren notulen ALV voorjaar 2016.
 
3.       Ingekomen stukken.
 
4.       Financiële stand van zaken.
 
5.       Vaststellen contributie en tarieven 2017.
         Zie toelichting begroting.
 
6.       Toelichting begroting.
 
7.       Vaststellen begroting 2017.
 
8.       Verslag door de commissies.
 
9.       Het HZV Compliment.
 
10.     Vaststellen datum ALV voorjaar 2017.
         Zie toelichting.
 
11.     Rondvraag.
 
12.     Sluiting.
 
Zij die zich na de voorjaarsvergadering als lid van de HZV hebben aangemeld, verzoeken wij vriendelijk
op deze vergadering aanwezig te zijn om zich voor te stellen.
 
 
Toelichting bij punt 10:
Datum algemene leden voorjaarsvergadering:
voorgesteld wordt vrijdag 31 maart 2017.
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Haarlemse
Zeilvereniging gehouden op 15 april 2016 in de loods van de HZV
te Spaarndam
Aanwezig van het bestuur: Norbert Albers (voorzitter), Bouke van den Booren (vicevoorzitter en com-
missaris zeilzaken), Karin Keuss-Niemeijer (secretaris), Jan Wickel (penningmeester), Erwin Sikking
(commissaris havenzaken), Frank van Wijngaarden ( commissaris wet- en regelgeving)
Afwezig van het bestuur: Jolijn Oud (commissaris evenementen en redactie)
Aantal aanwezigen leden: seniorleden: 81
Aantal aanwezige donateurs/belangstellenden: 3
 
1.Opening
Om 20:00 uur opent de voorzitter de vergadering. De voorzitter vraagt de leden een minuut stilte om
Fred Struijkenkamp te herdenken, een actief lid die 12 januari plotseling uit ons midden werd weggerukt.
 
De ereleden Frits de Reus, Richard Sikking, Henk van der Spek en Erwin Sikking worden welkom geheten.
De algemene ledenvergadering wordt dit voorjaar in de loods van de HZV gehouden omdat we de ope-
ningswedstrijden van de Mooie Nel organiseren en zodoende één en ander kunnen combineren. Aangezien
het aantal inschrijvingen groot is, vraagt de voorzitter aan de leden gedurende het weekend en de zondag
na afloop, de evenementencommissie zoveel mogelijk te assisteren. Ook vraagt de voorzitter aan leden
met schrijftalent een bijdrage over dit weekend aan de HZV Praat te leveren.
 
Bestuursmededelingen
Erfgrens. Er is een uitspraak met betrekking tot de erfgrens met Staatsbosbeheer en Recreatieschap
Spaarnwoude. Staatsbosbeheer concludeert dat er sprake is van verjaring en dat de Haarlemse Zeilver-
eniging niet beter weet dan dat de betwiste grond behoort tot de in de jaren ‘50 aangekochte stukken
grond. Staatsbosbeheer stelt voor dat de Haarlemse Zeilvereniging een notaris in de arm neemt om de
verjaring formeel vast te leggen. Met andere woorden: het is rond. Met dank aan de inspanningen van
Henk van der Spek, Frits de Reus en Geert Lyklema.
Nieuwbouw sanitair. De bouwcommissie heeft diverse opties bekeken. In samenspraak met het bestuur
is besloten tot aanschaf van de technische installatie. Er is subsidie aangevraagd voor deze duurzame
investering. Een deel is al toegezegd, over het tweede deel is het bestuur nog in discussie met de subsi-
die verlenende instantie.
Stremming Velsertunnel/sluizen IJmuiden. Gedurende de renovatie van de Velsertunnel (9 maanden) zal
men verkeersregelaars gaan inzetten bij het sluizencomplex van IJmuiden. De eerste twee weken na
afsluiting tussen 06:00-20:00 uur, daarna tussen 06:30-09:30 uur. Gedurende de spits (tussen
06:30-09:30 en tussen 16:00-19:00) zal er niet geschut worden in de Zuider- en Kleine sluis.
Archivaris. Henk Becker heeft aangegeven onze nieuwe archivaris te willen worden.
Blauwe golf. In de najaarsvergadering is aangegeven dat de doorvaarttijd op de Ringvaart aan de
krappe kant is en er onvoldoende aanlegplaatsen zijn, daar waar gewacht moet worden. Beide punten
zijn erkend door de projectleider van de Blauwe Golf. In de regiovergadering van het Watersport Verbond,
7 april jongstleden, is aangegeven dat er inmiddels uitvoerige gesprekken hebben plaatsgevonden met
de brugwachters in de Ringvaart en dat het nu beter zou moeten gaan. Over de aanlegplaatsen zijn geen
concrete afspraken gemaakt.
Verzwaring hijskraan. Uitvoerig onderzoek en bestudering van de berekeningen en tekening van de kraan
hebben uitgewezen dat de staalconstructie van de huidige kraan niet geschikt is voor schepen zwaarder
dan 8 ton. Indien we schepen zwaarder dan 8 ton willen hijsen, zal niet alleen de kraan vervangen
moeten worden maar ook hefkar, trekker en bokken. Indien we schepen zwaarder dan 8 ton willen hijsen
zal dat een hoge investering vereisen.
Overtollige grond Spinnewei. De overtollige grond, die nu als soort dijk ligt opgeslagen op de Spinnewei,
zouden we het liefst afvoeren. Verplaatsen op eigen terrein mag ook evenals behandeling met nutriënten.
De geschatte kosten voor afvoer liggen rond de EUR 18.000,- Op dit moment zijn we op zoek naar
goedkopere oplossingen. Ronald Cats vraagt waarom het nog niet is gebeurd aangezien het bestuur in
de najaarsvergadering heeft toegezegd dat de grond dit voorjaar opgeruimd zou zijn. Vanwege de hoge
kosten is opruimen uitgesteld en hopen we een goedkoper alternatief te vinden.
Gladde steigers. De steigers zijn inmiddels behandeld en zijn als het goed is minder glad.
Zitplek starttoren. De realisatie van een zitplek bij de starttoren is in de werkzaamhedenlijst van de
havencommissie opgenomen.
Snelheid verkeer Lage Dijk. We hebben een e-mail ontvangen van Henk van Gestel waarin hij zijn zorg
uit over de toegenomen snelheid van het verkeer op de dijk en het oversteken van het parkeerterrein
naar de HZV. De al bestaande plannen om een nieuw loophek te realiseren tussen loods en gastank
zullen versneld uitgevoerd worden.
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Website. Voor de pauze willen we tijd vrij maken voor een presentatie over de website.
Jubilarissen. We hebben dit jaar het genoegen zeven jubilarissen te mogen huldigen met hun 25-jarig
lidmaatschap: R. Theel, D. Engel, V. Engel, J. Barnhoorn, S. Kuipers, A. Mantje en E. Mantje. David neemt
de versierselen namens Vincent in ontvangst. Zoals gebruikelijk schetst de voorzitter een kort beeld van
de botengeschiedenis en andere activiteiten van iedere jubilaris. Minder gebruikelijk is dat een jubilaris
het woord neemt. Cees Mantje heeft echter een hele speech voorbereid waarin hij de hartelijke ontvangst
bij de HZV schetst toen ze nog met de boot bij Poolman lagen en uit nieuwsgierigheid bij de HZV binnen-
voeren. Naast bekenden zoals Jan Vierhout en Hans en Marijke van den Booren maakte hij al snel kennis
met vele leden. Edwin ging zeiltraining volgen en zelf werd hij gestrikt voor de commissie van het 75--
jarig bestaan. Momenteel is hij bootloos en Edwin in bezit van een sloep, maar de HZV blijft trekken.
Nieuwe leden. Tristan van Dorst stelt zich voor met een Helderse vlet, zijn zoon Thijs gaat deelnemen
aan de zeiltraining in een Optimist.
 
2. Goedkeuren notulen van de ALV najaar 2015
De notulen worden met een applaus goedgekeurd. Karin wordt, voor de laatste keer, bedankt voor haar
inspanningen.
 
3. Ingekomen stukken
De afmeldingen worden opgenoemd.
 
4. Goedkeuren jaarverslag secretaris en commissies 2015
De jaarverslagen worden stuk voor stuk goedgekeurd.
 
5. Verslag kascommissie
De kascommissie bestaat dit jaar uit Jesse Mulder en Ronald Cats. De jaarrekening en bescheiden zijn
gecontroleerd. Er zijn steekproeven genomen, kruiscontroles uitgevoerd en er zijn geen onregelmatighe-
den aangetroffen. De kascommissie stelt de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen. De
ledenvergadering gaat daarmee akkoord. Overigens is het de kascommissie opgevallen dat de manier
waarop de boekhouding nu plaatsvindt erg bewerkelijk is. Jesse zal samen met de penningmeester op
zoek gaan naar een manier waarop dit eenvoudiger kan en minder tijdrovend wordt.
 
6. Goedkeuren financieel jaarverslag 2015
Peter van der Kamp stelt voor, op bladzijde 27 bij afschrijving, de zin "Voor 2015 wordt de investering
stelcon spinnewei toegevoegd" te schrappen.
 
De penningmeester licht toe dat de winterstallingen betaald zijn. Er staan nog wel contributies open en
nog niet alle zomerstalling is ontvangen. De saldi op de diverse rekeningen worden genoemd.
 
7. Uitreiken jaarprijzen 2015
Bouke neemt het woord en legt eerst uit dat tijdens het overleg met de andere verenigingen van de Mooie
Nel het ‘Rondje Noord-Holland’ en de ‘Delta Lloyd 24 uurs race’ opgenomen zijn in de agenda. Dit zijn
toegankelijke wedstrijden voor wie het leuk vindt om eens aan een wedstrijd deel te nemen. Door deze
data vrij te houden in de agenda maken we deelname aan deze wedstrijden mogelijk zonder afwezig te
zijn op de evenementen van de Mooie Nel.
 
De jaarprijs gaat naar Marleen Blomsma, die samen met Jody de Jager Nederlands Kampioen is geworden
in de RS500. Helaas is zij niet aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen.
 
De jaarprijs voor kajuitboten gaat naar Jesse Mulder, overall winnaar van de Fortrace, 2e prijs NK 2-
handed, 6e in de Delta Lloyd 24-uurs race. Jesse neemt de prijs in ontvangst en vertelt dat hij ook komend
jaar weer volop aan de wedstrijden mee gaat doen. Over twee weken start hij aan de 2-handed 50 mijls,
een erg toegankelijke race waar je ook met SW rating aan mee kunt doen.
 
Verder wordt ook het uitzonderlijk goede resultaat van Joost Nederkoorn, die meedeed aan de Fastnet
race,  genoemd.
 
Demo website
Met als voorbeeld ‘inschrijven voor de Pinkstertocht’, wordt gedemonstreerd hoe de website werkt en hoe
je gebeurtenissen kunt exporteren naar een eigen agenda. Voor het bekijken van media en bestuursge-
gevens moet je ingelogd zijn. De inloggegevens staan op de rekening en worden aangepast evenals de
code van het hek. Inschrijven voor een bardienst kan nu ook volledig digitaal. Rechtsboven zit een knop,
vervolgens klik je op de datum waarop je een bardienst wilt doen, het vakje wordt groen, vervolgens
moet je jouw gegevens invullen en na verzenden sta je ingeschreven voor de bardienst. Je ontvangt een

7



mail ter bevestiging en twee dagen voor de geplande bardienst ontvang je een herinnering via de e-mail.
 
8. Bestuursverkiezing
Karin Keuss neemt na zes jaar, als secretaris, afscheid van het bestuur. Het bestuur stelt voor Brigitte
Sikking-Berrevoets te benoemen als de nieuwe secretaris. Er is één bezwaarmaker: Wessel Sikking. Zijn
probleem wordt door Bouke van den Booren opgelost en daarmee wordt de benoeming door de leden-
vergadering akkoord bevonden. Karin wordt bedankt voor haar inspanningen met een passend cadeau
en een bos bloemen. Karin gaat de vereniging niet verlaten en we zullen haar nog regelmatig tegenkomen.
Haar eerste nieuwe taak heeft ze voor zichzelf al gevonden: Ze gaat de nieuwe archivaris helpen met de
overdracht van het archief.
 
9. Benoeming commissies
De havencommissie blijft ongewijzigd en wordt als zodanig goedgekeurd door de ledenvergadering.
 
De ledenvergadering gaat ook akkoord met het voorstel Corina Ponsen te benoemen als commissielid bij
de beheerscommissie clubhuis.
 
David Engel verlaat de redactiecommissie na ongeveer 10 jaar en ontvangt een kleine attentie. Er is geen
vervanger voor David voorgesteld. De ledenvergadering gaat akkoord. Het beheer website is ongewijzigd.
 
Bouwcommissie 2.0 wordt in ongewijzigde samenstelling goedgekeurd door de vergadering.
 
De evenementencommissie gaat ongewijzigd voort, met de opmerking dat Cisca tijdelijk een stapje terug
moet doen. De vergadering gaat akkoord met de samenstelling.
 
De kascommissie bestaat komend jaar uit Jesse Mulder en Hans van Leeuwen. David Engel geeft zich op
als reservelid. Ook hier gaat de vergadering mee akkoord.
 
De commissie zeiltraining en -opleiding gaat ongewijzigd door en ook dit wordt akkoord bevonden door
de ledenvergadering.
 
De commissie onderlinge wedstrijden ontvangt ook akkoord om ongewijzigd door te gaan.
 
Het voorstel Henk Becker als nieuwe archivaris te benoemen wordt ook akkoord bevonden.
 
De vergadering gaat ook akkoord dat Ellen Sikking het beeldarchief van de HZV beheert.
 
Het comité nationale zeilwedstrijden, dat alleen bestaat uit Michel Peetoom, zoekt uitbreiding.
 
John Vasen blijft beschikbaar voor de Afvaardiging Belangenvereniging Waterrecreatie Haarlem en ook
daarmee kan de vergadering akkoord gaan.
 
10. Activiteiten 2016, diverse commissies
Bouwcommissie. Vanaf juni is onderzocht welke opties er zijn met betrekking tot verwarming en warm
water voorziening van sanitaire ruimten in ons nieuw te realiseren clubhuis. Uitgangspunt is de wens om
de gastank niet meer nodig te hebben. Deze maand is een besluit genomen. Warm water komt uit een
boiler van 1000 liter die gevoed wordt door zes zonnecollectoren op het dak van de loods. Mogelijke
tijdelijke tekorten worden opgevangen door een elektrische boiler. Aan dit systeem wordt een lucht-
warmte pomp gekoppeld en 27 panelen op het dak om te voldoen aan de energievraag. De keuze van
het sanitair wordt besproken met de poetsclub. Aangezien we meer aan duurzame energie gaan doen
dan het oorspronkelijke plan, is het budget waarschijnlijk niet helemaal toereikend. We weten op dit
moment ook nog niet helemaal hoeveel subsidie toegekend gaat worden.
Havencommissie. De dinsdagavond werkavonden zijn weer begonnen. Er is een lijst met werkzaamheden
opgesteld waar de nodige handen voor gebruikt kunnen worden.
Clubhuiscommissie. Via de website kan er ingeschreven worden voor een bardienst. Indien dit problemen
oplevert graag even contact opnemen met de beheerscommissie clubhuis of één van de webmasters.
Redactiecommissie. Aangezien de redactie klein is, gaat er actief gevraagd worden naar bijdragen vanuit
de leden.  Een vast redactielid erbij is echter gewenst.
Afvaardiging Belangenvereniging Waterrecreatie Haarlem. De problemen met de Blauwe Golf zijn bespro-
ken. Er wordt vaak gesproken over de riviercruisers die een steeds grotere plek innemen maar voor ons
minder interessant zijn.
Commissie zeiltraining en opleiding. Inschrijven voor de zeiltraining kan dit jaar voor het eerst via de
website. We gaan dit jaar, voor het eerst, vragen vooruit te betalen.
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Commissie onderlinge wedstrijden. Voor de wedstrijden die morgen starten, hebben zich 37 boten inge-
schreven, ook weer via de website. Verder staan de Fortrace op 27 mei (reservedatum 11 juni) en de
najaarswedstrijden bij de drie verenigingen weer op het programma.
Afvaardiging Comité Nationale Zeilwedstrijden. Dit comité bepaalt de rating die bij de onderlinge wed-
strijden wordt gehanteerd en organiseert de Fortrace. Michel kan wel wat hulp gebruiken. De hoeveelheid
tijd die men beschikbaar moet hebben is twee tot drie avonden per jaar.
Foto archief. geen bijzonderheden.
Evenementencommissie. Marion vraagt om hulp bij dit extra evenement. Er hebben zich 110 eters inge-
schreven voor de maaltijd morgen, dus kan de evenementencommissie extra handjes gebruiken. De
Pinkstertocht gaat dit jaar, naar aanleiding van de enquête, naar Lelystad en Volendam. Het thema voor
het zomerfeest wordt Holland.
 
11. Voorstel datum Algemene Ledenvergadering
De voorgestelde datum voor de najaarsvergadering, 18 november 2016, wordt akkoord bevonden.
 
12. Rondvraag
Ton Gosen vraagt of een ieder die gaat ijzer slijpen voorzichtig wil zijn en alle mogelijke maatregelen
neemt om te voorkomen dat ijzerdeeltjes op andere boten terecht komen. Helaas moet hij constateren
dat er elk jaar weer roestsporen op zijn polyester boot terecht zijn gekomen. Het bestuur is het hier
helemaal mee eens en de voorzitter vraagt, naast het ophangen van zeilen, ook te letten op de windrich-
ting.
 
Marcel Meijering vraagt of het zinvol zou zijn een cursus EHBO en reanimatie te organiseren voor HZV
leden, waarop Ellen Trijbetz reageert dat het wellicht zinvoller is te inventariseren welke leden nu al
gediplomeerd BHV-er zijn. De voorzitter antwoordt dat er al een nieuwe inventarisatie van aanwezige
BHV-ers gepland staat.
 
Erelid Frits de Reus vraagt als laatste het woord. Hij memoreert aan de laatste ledenvergadering die in
eigen loods plaatsvond, eind jaren '70. Deze ging over de eventuele aanschaf van het "landje van de
poppendokter". Nu maken we de eerste ledenvergadering mee in de nieuwe loods. Een aantal bestuurs-
leden kent hij al vanaf hun kindertijd en hij is blij dat ze het stokje weer overnemen. Hij bedankt het
bestuur en de commissies.
 
13. Sluiting
Om 22:05 uur wordt de vergadering gesloten.
 
De secretaris Brigitte Sikking-Berrevoets                           De voorzitter Norbert Albers
 
 

Geboren
Wat is het najaar mooi begonnen,
            welkom kleine meid

 
Emma Julia 
 
18 oktober 2016
23:37 uur
3450 gram
55 cm
 
Bouke van den Booren, Nicole van Galen en Sofie
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Onderzoek ANWB: Prijs jachthavens prima, wifi moet beter
Bron: BootAanBoot.nl  5-9-2016
Uit onderzoek van de ANWB onder
1.400 Nederlandse bootbezitter
blijkt dat watersporters met een
vaste ligplaats bijzonder tevreden
zijn over hun jachthaven. Zij
geven hun jachthaven het gemid-
delde rapportcijfer 8,1. Wel wor-
den enkele faciliteiten gemist of
kunnen beter, waaronder wifi.

Een wifi-verbinding op de jacht-
haven wordt door het merendeel
van de watersporters belangrijk
gevonden en ruim zeven van de
tien jachthavens bieden dit dan
ook aan. Maar het signaal laat wel
te wensen over. Op de helft van
de jachthavens waar wifi wordt

aangeboden, is het signaal niet
overal even sterk.
Wat door de vaste ligplaatshou-
ders het meest gemist wordt op
de jachthaven, is een supermarkt,
een winkel met bootmaterialen,
een overdekte winterstalling en
een werkplaats voor reparaties en
onderhoud.
De drie belangrijkste services die
passanten graag op een jachtha-
ven aantreffen, zijn: douche- en
wasgelegenheid, elektrische stroom
op de steiger en een wifi-verbin-
ding. Maar buiten deze minimale
services maakt de passant ook
nog graag gebruik – in volgorde –
van een supermarkt, een restau-
rant of snackbar, een winkel met
bootmaterialen, een bar/café,
een natuurrijke omgeving, een
toeristische omgeving met uitjes,
fietsverhuur en een zwembad.
Jachthavens die bekend staan om
hun uitgebreide faciliteiten zijn
bijvoorbeeld de vier jachthavens
van Thuishavens (zoals de jacht-
havens Bruinisse en Naarden), de
jachthavens van Roompot (zoals
Roompot Marina in Kamperland of
Marinapark Volendam of jachtha-
ven Islemar in Lemmer. Deze
jachthavens weten met zwemba-
den, winkels, verse broodjesser-

vice, speelhoeken, sup-verhuur
en een goed wifi-signaal zowel
jong als oud naar de haven te
trekken.
Nieuwe btw-verplichting
Over de aanstaande btw-verplich-
ting voor verenigingshavens is
bijna zes van de tien waterspor-
ters van mening dat de vrijstelling
voor verenigingshaven gewoon
moet blijven en nog eens 14%
vindt dat er een verlaagd btw-ta-
rief van 6% moet worden gehan-
teerd. Een kwart tot slot vindt dat
de verenigingshavens btw-plich-
tig moeten worden.
Seniorenhavens
Verder toont dit onderzoek aan
dat de helft van de bootbezitters
die nog geen app gebruiken om
van te voren een plek kunnen
reserveren in een jachthaven daar
wel geïnteresseerd in is en staat
bijna een kwart van de vaste lig-
plaatshouders positief tegenover
het idee van seniorenjachtha-
vens, analoog aan een senioren-
camping, waar rust en ruimte een
rol spelen en de voorzieningen
zijn aangepast aan de leeftijd.
 
Lees het volledige rapport op
anwb.nl/water
 

Van de Havencommissie
Beste lezers,
Ditmaal, door drukke werkzaam-
heden van de reguliere scribent, 
niet een ludiek verpakt verhaal
van de havencommissie zoals U
gewend bent, maar slechts een
korte mededeling en een waar-
schuwing ter uwer veiligheid.
Nadat de afgelopen tijd een groot
deel van het dek van de middenst-
eiger en toegang hiertoe is ver-
stevigd en de slechtste dekdelen
zijn vervangen, wordt nu het
steigergedeelte van de waterstei-
ger aangepakt.
Dit steigerdeel zal als een proef-

vak uitgevoerd worden. De hou-
ten liggers zullen vervangen wor-
den door stalen liggers, en de
houten dekdelen worden vervan-
gen door kunststofplaten.
Verwacht wordt dat de bestelde
materialen binnenkort geleverd
zullen worden, waarna het herstel
direct een aanvang zal nemen.
 
Let op: Momenteel is een groot
deel van de dekdelen van de wa-
tersteiger verwijderd, waardoor
slechts een klein deel gebruikt kan
worden.
 

Namens de Havencommissie,
Joop Muller
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HZV Nazomer wedstrijden, 10 & 11 Sept 
In het weekend van 10 en 11
september organiseerde de HZV
de nazomerwedstrijden.
Het begon voor het Comité On-
derlinge wedstrijden zoals ge-
woonlijk: de rescue’s werden ge-
tankt, de boeien uitgelegd en de
inschrijvingen begonnen om
12:30 uur.
Er hadden zich al veel mensen van
tevoren ingeschreven via de site,
wat de inschrijving een stuk mak-
kelijker maakt op de zaterdag.
Ons advies, vooral doorgaan met
vóórinschrijven.
Behalve dan een ‘leukerd’ die al-
lemaal boten had opgegeven die
uiteindelijk niet meededen.
Leuk geprobeerd, maar laat het
inschrijven voortaan over aan de
schipper zelf over.
Op de zaterdag was het prima
zeilweer, met een temperatuur
van 25 graden en een windje 4 bft
viel hier niets op af te dingen.
Het enige smetje voor ons als
comité was dat de wind besloten
had om te draaien naar het wes-
ten zodra alle klassen gestart
waren. Hierdoor viel, met name
bij de laser klasse, het kruisrak
totaal weg maar dit werd door de
heren zelf onderling opgelost door
een andere baan te varen.
In de avond heerlijke hamburgers
en saté gegeten van de dames van
de evenementencommissie, daar-
na met een heleboel mensen
heerlijk op het terras gezeten.
Op zondag was het briesje in de
ochtend nog N-NO en daarna
werd het bladstil. Dit was ook te
merken in de uitslagen. Het co-
mité werd hierdoor genoodzaakt
om de middagwedstrijd af te ge-
lasten.
Bij de Optimistklasse waren er
in totaal 7 deelnemers.  Besloten
werd om de klasse uiteindelijk op
te delen in een A (zeiltraining
wedstrijd) en B (zeiltraining CWO
2 & 3) klasse. Helaas dit keer geen
optimist C  (Zeiltraining CWO1). 
In de A klasse was het Cas Peet-
oom die met overmacht de 1e
plaats opeiste. Tim Böing werd 2e 
en Sam Peetoom 3e.
In de B klasse was het Sem Kalee
die, eveneens met overmacht,
beslag legde op de 1e plaats, op
de voet gevolg door Max Böing ,

Mikis Minnaard (in zijn 1e wed-
strijd!) werd knap 3e en Roy
Peetoom 4e.
Bij de open klasse ging het dit
jaar tussen Peter vd Kamp ,
Anoesjka Timmermans en Bert v
Veldhuijsen/Robert van Beijeren. 
De uitslag was ook in deze volg-
orde maar let even, bij de uitsla-
gen, op het aantal gezeilde secon-
den van het laatstgenoemde
team, meer dan 13.000!
Ze hielden vol tot de laatste
snik……
Bij de Laserklasse was de op-
komst wederom wisselend. Dit
keer op de zaterdag 4 deelnemers
en op de zondag 3, waarbij alleen
onze voorzitter de gehele serie
heeft gevaren; chapeau!
Door zijn goede reeks op de za-
terdag en omdat er op de zondag
maar 1 wedstrijd gevaren werd,
werd Willem v Voorstvader 1e en
Norbert 2e.
Bij de kleine kajuitklasse ging
de strijd tussen Jaap Wildschut
met de Blue Magic, Frank Krom
met de Flux en Erik Zwart met de
Joy. Jaap trok werkelijk alles uit
de kast, sorry…uit de boot.
Vermeld dient te worden dat de
heren Wildschut/Mulder van tevo-
ren nog effe de 100 mijls dual-
handed hadden gevaren met de
Push-up, zaterdag vroeg in de
ochtend de sluis van IJmuiden
doorgingen (04:30 uur) en daar-
na nog ff doorgingen als beman-
ning op Jaap zijn boot. Over wed-
strijdmentaliteit gesproken!!
Ondanks dat ze alles geprobeerd
hadden, was het Frank Krom die
met de X-79 ook alles uit de kast
haalde en er verdiend met de 1e
plaats vandoor ging. Jaap werd 2e
en Erik 3e.
In de grote kajuitklasse waren
er 4 boten met dezelfde handicap
(Frank Peetoom, Mac v Beijeren,
Wouter Coosemans en Herman
Koelman). Dat beloofde wat te
worden!
Na de start werden de verhoudin-
gen al snel duidelijk, Dennis Zui-
dam en Erwin Sikking gingen on-
derling de strijd aan wie als eerste
de streep over zou gaan, waarbij
het tot diep in de 2e ronde span-
nend was. Echter, hoe zat het ook
al weer…. een Code-Zero en een

Hi-aspect, wat als de één niet in
wil rollen en de ander niet uit wil
rollen……. Dan ligt Dennis wel in-
eens een heel stuk voor hé Erwin?
De strijd ging ook verder tussen
de 4 boten met dezelfde rating en
daartussen Bouke met de FF.
Bouke was echter iets te enthou-
siast en zeilde door start/finish
heen, iets waarvan in de regle-
menten staat dat dit niet mag.
Hierdoor kreeg Bouke dus een
‘dsq’(diskwalificatie). Herman Koel-
man deed het voorbeeld van
Bouke volgen waardoor ook hij
een dsq kreeg. De echte strijd
ontplooide zich dus tussen Frank
Peetoom en Mac v Beijeren, waar-
bij het op beide dagen plekje rui-
len was.
Dat Dennis 1 zou worden stond
eigenlijk al vast na de 1e dag,
alhoewel hij op de zondag nog een
valse start produceerde.
Frank en Mac met een gelijk aan-
tal punten en dus een gedeelde
2e plaats. Als comitè houdt je hier
echter niet echt rekening mee dus
wordt het improviseren. Gelukkig
bood Erwin uitkomst en werden
de prijzen eerlijk verdeeld.
Al met al een heel geslaagd
weekend met mooi weer, lekker
eten, zeilen, een wind die het op
zondag af liet weten, de nodige
drankjes en gezelligheid.
Met 37 deelnemers in totaal geen
slechte opkomst, maar dit kan
uiteraard altijd beter.
Tot volgend jaar!
M vr gr. Michel Peetoom namens
Comité onderlinge wedstrijden
 
De volledige lijst met uitslagen en
alle toeters en bellen is te vinden
op onze website www.haar-
lemsezeilvereniging.nl
 

 
 
 
 

11







Provincie wil dat brug over IJ fors hoger wordt
Bron: Het Parool 28-9-2016
De voetgangers- en fietsersbrug
over het IJ moet flink hoog worden
met een  doorvaarhoogte  van
minimaal 11,35 meter, zo wil de
provincie. De gemeente is daar
nog niet van overtuigd.
 
Als het aan de provincie Noord-
Holland ligt, moeten fietsers die
het IJ per brug over willen steken
straks flink op de pedalen.
Het college van Gedeputeerde
Staten heeft een brief gestuurd
aan minister van Infrastructuur
en Milieu Melanie Schulz van Hae-
gen waarin wordt geëist dat een
toekomstige brug een doorvaar-
hoogte heeft van minimaal 11,35
meter. Dat is flink hoger dan waar
rekening mee werd gehouden.
Hoewel de 'sprong over het IJ'
vooralsnog weinig meer behelst
dan planologische luchtfietserij
slaan de betrokken instanties nu
al hun piketpaaltjes.
 
Locatie
Voor een locatie van een eventu-
ele voetgangers- en fietsersbrug
naar Noord waren aanvankelijk
drie locaties kansrijk: vanaf het 
Stenen Hoofd naar de Grasweg,
achter Centraal Station naar het
IJplein en vanaf het Java-eiland,
in het verlengde van de Jan
Schaefferbrug, naar het Hamer-
straatgebied.
 
Vier containers
Een brug achter CS naar de Six-
haven lijkt inmiddels kansloos,
liet wethouder Eric van der Burg
de gemeenteraad deze maand
weten. Voor onder anderen Rijks-
waterstaat en de havenmeester is

een brug op die plek onbespreek-
baar, omdat het IJ daar een
scherpe bocht maakt. Een brug op
die locatie zou voor grote schepen
te veel problemen opleveren.
Nu legt de provincie ook een ei-
senpakket op tafel over de hoog-
te van de brug. Amsterdam ging
uit van een brug waar binnen-
vaartschepen met drie gestapelde
containers onderdoor kunnen.
Maar de provincie wil dat onder de
brug ook boten met vier contai-
ners kunnen varen.
"Los van de discussie over de
wenselijkheid van een brug, vra-
gen wij u de doorvaarhoogte van
11,35 meter als minimum op te
nemen voor nieuwe bruggen,"
schrijft de provincie aan de minis-
ter.
Een hogere brug betekent behal-
ve flink klimmen voor fietsers en
voetgangers die het IJ over willen,
ook dat er op de wal meer ruimte
nodig is voor de 'op- en afrit'.
 
Concurrentiepositie
Van der Burg vindt dat het geen
enkele zin heeft een hoge brug te
bouwen zolang op de rest van de
vaarroute door het Amsterdam-
Rijnkanaal nog twintig bruggen
liggen met een doorvaarhoogte
van drie containers, op dit mo-
ment de wettelijke standaard. Hij
gaat er dan ook niet vanuit dat het
Rijk kiest voor een brug met een
hoogte geschikt voor boten met
vier containers.
Het ministerie laat desgevraagd
weten dat op dit moment een
onderzoek loopt naar de mogelijk-
heid om alle bruggen op de vaar-
route te verhogen. Volgens de
provincie is dit hard nodig vanwe-

ge 'de ontwikkelingen in de bin-
nenvaart'. De Rotterdamse haven
dringt ook aan op vierlaags door-
vaarhoogten van bruggen. De
provincie Noord-Holland wijst de
minister op de concurrentiepositie
van de haven.
"Uw ministerie en de regio inves-
teren fors in de bereikbaarheid
van het  Noordzeekanaalgebied.
De nieuwe zeesluis, de voordeur
van het gebied, is hiervan het
meest prominente voorbeeld. Wij
vragen u dit beleid verder door te
zetten om zo de concurrentiepo-
sitie van de havens te behouden
c.q. te versterken."
 
Voetgangerstunnel
Ook bij het plan voor de aanleg
van een fietsersbrug die het Zee-
burgereiland en de Sluisbuurt met
elkaar verbindt, is de doorvaar-
hoogte een heet hangijzer. Rijks-
waterstaat liet deze zomer weten
'met het oog op de belangen van
de scheepvaart' eisen te stellen
aan de brug. "Het Amsterdam-
Rijnkanaal is namelijk een be-
langrijke transportas en wordt
druk bevaren."
Wanneer en óf de brug over het
IJ er komt, is nog niet bekend.
Voorlopig ligt er nog slechts een
'principebesluit' om de mogelijk-
heden voor een verbinding te
onderzoeken. Daarbij wordt ook
gekeken naar een voetgangers-
tunnel achter CS of zelfs een ka-
belbaan over het water. Op korte
termijn onderzoekt de gemeente
hoe het verensysteem geoptima-
liseerd kan worden, onder andere
door extra veren in te zetten.
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Haarlemse Zeilvereniging
Toelichting bij de begroting 2017 
 
Algemeen
 
De begroting 2017 is gebaseerd op tarieven waarbij rekening is gehouden met het inflatiepercentage.
Ten tijde van het opstellen van de begroting bedroeg de gemiddelde inflatie over de voorgaande maanden 
<  0,0 %. Zoals besloten in de ALV najaar 2006 zouden de tarieven vanaf dan elk jaar worden gecorrigeerd
voor inflatie. Dit is dit jaar dus niet van toepassing.
 
Baten
 
Contributies en donaties
 
Al een paar jaar zijn de inkomsten uit contributies en donaties hoger dan begroot. Op basis van het  le-
denaantal (356 senior leden, 78 jeugd leden en 13 donateurs)  en de inflatie blijven deze inkomsten
gelijk. Rekening houdend met ledenmutaties per het einde van het jaar is een begroting van 20.200 euro
verantwoord.
 
Zomer- en winterstalling
 
De verwachte inkomsten uit zomer- en winterstalling  blijven ook gelijk.
 
Interest
 
De inkomsten uit interest worden bepaald door de rentestand en het banksaldo. De HZV beschikt over
drie spaarrekeningen: één bij de ING Bank, één bij de SNS Bank en één bij de Rabobank. De rentes zijn
nog lager geworden. Het spaarsaldo zal  in 2016 afnemen i.v.m. kosten nieuwe toiletgroep.
Bij het opstellen van de begroting bedroeg de rente bij de ING 0,09167 %, bij  de Rabo 0,1 % en bij de
SNS 0,55 %.
 
Opbrengst clubblad
 
Vanwege het wegvallen van een adverteerder vallen de opbrengsten lager uit.
 
Lasten
 
Milieu/Arbo
 
Uit deze begrotingspost wordt o.a. het legen van de vuilcontainers, legionella bemonstering en het
aanbrengen van Arbo voorzieningen betaald.
 
Afschrijving
 
De afschrijvingen over 2017 bestaan uit de volgende onderdelen:
- Landtong: renovatie, verduurzaming en grondwerk; rekening is gehouden met de bijdrage van de ge-
meente Haarlem. Over dat deel wordt niet afgeschreven.
- Starttoren: Ook hierbij wordt niet afgeschreven over het bedrag dat als bouwsubsidie van de gemeen-
te Haarlem werd ontvangen.
- Bokken winter stalling.
- Investering in beschoeiing en milieumaatregelen bij de Spinnewei.
- Nieuwe Loods; hierbij is ook rekening gehouden met een subsidie van de gemeente Haarlem.
- Sanitair.
 
Energie en water
 
Energie en water blijft een substantiële kostenpost voor de HZV. De energietarieven worden o.a. bepaald
door de olieprijs. Politieke ontwikkelingen en speculaties maken deze prijs bepaald geen constante factor.
Het bestuur meent dan ook dat deze post wat ruimer begroot moet worden om eventuele grote prijs-
schommelingen te kunnen opvangen.
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Het energie- en waterverbruik was de afgelopen jaren als volgt.
 
jaar          elektra kWh                   water m3
2012         16.036                          280
2013         16.157                          296
2014         17.724                          272
2015         17.358                          250
2016         17.948  (geschat)          256
                   
Vaste lasten
 
Tot deze begrotingspost behoren onder meer de onroerend zaakbelasting van zowel de gemeente
Haarlem als de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude, waterschap belastingen en kosten muziek-
gebruik clubhuis.
 
Ondererfpacht
 
Het bedrag voor 2017 is gebaseerd op een verhoging van de erfpacht vanwege mogelijke toevoeging van
de  Spinnewei.
 
Clubblad
 
In de begroting voor het clubblad is rekening gehouden met hogere kosten.
 
Watersportverbond
 
De afdracht bedraagt nu €19,80 per senior lid en €9,90 voor een jeugdlid.
Het begrote bedrag is gebaseerd op een indexering en het ledenaantal per medio september 2016.
 
Algemene kosten
 
Hieronder vallen kosten als: nieuwjaarsreceptie en kosten betalingsverkeer.
 
Investeringsfonds
 
Hieronder valt onder meer de nieuwe toiletgroep en een nieuw clubhuis. Het fonds is feitelijk een
'spaarpot'. Uitgangspunt van het bestuur is nog steeds dat er voldoende eigen geld moet zijn om grote
uitgaven zelf te kunnen betalen. Als de afschrijving hoger wordt zal de voorziening lager uitvallen.
 
Bestemming exploitatiesaldo 2017
 
Het exploitatiesaldo wordt aan het kapitaal toegevoegd (of onttrokken als het exploitatiesaldo negatief
is). Als bij het maken van de jaarrekening 2017 blijkt dat het exploitatiesaldo hoger is dan begroot, dan
stelt het bestuur voor een deel van het exploitatiesaldo toe te voegen aan het Investeringsfonds. Dit
betekent dat er dan meer aan het Investeringsfonds wordt toegevoegd dan nu is begroot.
 
Extra investeringen 2017
 
€10.000 tractor
€  3.000 nieuw hek spinnewei
€  2.000 golfbreker
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Hoogeëerd publiek...
De vermaarde maar zeer halsbrekende act met het lazy Jack lijntje
van Ton Gosen geholpen door zijn assistent Hans van Leeuwen. De
voorstelling vond plaats in Enkhuizen tijdens het Hanse weekend en
is vastgelegd door Marga Gosen.

 Uit het beeldarchief
Oh, kom er eens kijken. Sinterklaas brengt de HZV een bezoek in 1992. Een grote schare kinderen ver-
welkomt de Sint en vol verwachting klopt hun hart. Foto van John Vasen.
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Aanleg jachthaven Cadzand nu echt in afrondende fase
Bron: BootAanBoot.nl 27-9-2016
Cadzand-Maritiem, waarin kust-
versterking, de aanleg van een
jachthaven en het opknappen van
de omgeving hand in hand gaan,
is straks ruim een half jaar later
klaar dan aanvankelijk gepland.
De datum verschoof al een paar
keer, maar nog dit jaar moet het
er toch écht van komen: de ope-
ning van de nieuwe jachthaven in

Cadzand-Bad.  De klus zou aan-
vankelijk afgelopen voorjaar klaar
zijn. Dat het ná de zomer werd,
viel even tegen. Eén duidelijke
reden is er niet, het ging vooral
om meerdere kleine tegenvallers
tijdens het werk: het zoeken naar
explosieven duurde langer dan
gedacht, een storm zorgde voor
schade aan de strekdammen, de
nieuwe brug kwam later dan ge-

pland, de bestelde steigers waren
niet in orde.
Foto: impressie Cadzand-Bad,
yacht-at-cadzand-bad.nl

En dan is het prijs….
Wat in het vat zit, verzuurt niet.
Ben je eerste geworden tijdens de
Nazomerwedstrijden, maar he-
laas je ‘final moment’, de prijsuit-
reiking, gemist. En niet zo maar
eerste, maar alle drie de wedstrij-
den gewonnen met Optimist
‘Spetter’. Aldus toog Sem Kalee
op 18 september j.l. naar het
clubhuis waar hij voorzitter
Norbert tegen kwam.  En dan is
het prijs. Kijk maar naar de foto.
Alsnog van harte gefeliciteerd
hoor Sem, prima gedaan!!!
 

Najaarstocht 2016
De najaarstocht met de HZV ging
richting Muiden. Het vertrek zou
vrijdagavond zijn maar aangezien
Aeolus ons niet kon ontvangen,
zijn we in ons clubhuis gebleven.
De feestcommissie had voor hap-
jes gezorgd en dat was ook
gezellig!
De weersvooruitzichten waren
prima, de zon scheen en een lek-
ker koud windje uit de juiste hoek.
We vertrokken zaterdagochtend
om 8.30 uur met 21 boten. Vóór
9 uur lagen we allemaal in de sluis
om de A9 brug te halen. We kon-
den al zeilend over het Noordzee-
kanaal richting Amsterdam en het
zag er allemaal prachtig uit. Tot
bij het Centraal Station, waar we
een zeilboot dwars op het IJ zagen
liggen. Het was tamelijk druk met
ponten, rondvaartboten, vracht-
boten en ons gezelschap. Ton
Beeren lag in de buurt van de
zeilboot en toen zagen wij dat het
de boot van Jan-Willem was. Er
kwam rook uit de boot en er was
duidelijk iets ernstigs aan de
hand. Jan-Willem zat alleen aan

boord. Ron en Norbert waren ook
in de buurt en Norbert heeft zijn
boot langszij gestuurd, zodat An-
nemarie kon overstappen bij
Jan-Willem aan boord. Annemarie
nam het roer over en Ron pakte
de lijn aan om de Stampede op
sleeptouw te nemen. Nog een
klein stukje varen naar de Oran-
jesluizen en dan echt zeilen!
Ron heeft Jan-Willem naar Muiden
gesleept. Wij hebben nog een
stukje gezeild richting de brug bij
Muiderzand en toen naar Muiden.
Na een steigerborrel in de zon
vertrokken we naar het restau-
rant waar we konden kiezen uit
verschillende voor- en hoofdge-
rechten, die keurig aan ons uit
werden geserveerd. Na dit heer-
lijke eten zijn we richting ‘ome Ko’
gegaan en sommigen gingen
terug naar de boot.
Zondagmorgen hebben we gelui-
erd, gerommeld aan de boot in de
opkomende zon en nog wat mooie
verhalen van de afgelopen nacht
gedeeld. Totdat er een grote Tjalk
de haven in kwam varen. Het was

wat smal aangezien er aan beide
kanten boten lagen. De stuurman
verloor de controle over zijn boot
en hij ramde met een luid gekraak
de zeilboot die lag afgemeerd bij
de Koninklijke Zeilvereniging. Er
was veel tumult en de gehele HZV
was in rep en roer want het schip
kwam langzaam richting de HZV
boten gevaren. De één riep: ‘’Geef
gas!“ en de ander riep: ”Achteruit,
wegwezen hier!” en “Moet ik even
bij je aan boord komen”. Veel
paniek, maar uiteindelijk ging het
net goed langs onze kant. Aan de
overkant was er aanzienlijk meer
schade. De zeilboot had nog het
geluk dat de houten steiger niet
al te sterk was en hierdoor een
deel van de klap heeft opgevan-
gen.
Na deze gebeurtenis ging ieder-
een huiswaarts en werd het uit-
eindelijk nog een mooie zeildag
totdat rond een uur of 3 het weer
omsloeg en de herfst begon.
 
Danielle Tiberius
 

19



and gentlemen.....

Einde Ladies Night
2016
De boten zijn klaar voor de win-
terstalling en het vaarseizoen is
ten einde.
 
Ook het varen met de open boot-
jes door de ladies van de HZV is
klaar voor dit jaar. Zoals inmid-
dels gebruikelijk hebben we het
zeilseizoen afgesloten met een
gezellige avond in ons clubhuis,
met zelf gemaakte heerlijkheden
en een lekker drankje uit de bar.
 
Volgend jaar gaan we verder,
maar dan niet meer exclusief voor
vrouwen. Uitgangspunt blijft het
zelfstandig varen in een zeilboot
om ervaring op te doen en meer
zelfvertrouwen te krijgen. Dus
mannen, hebben jullie volgend
seizoen zin om 's avonds gezellig
een uurtje op de plas te zeilen en
na afloop een drankje te drinken
op het terras, jullie zijn van harte
welkom vanaf mei 2017.
 
Volgend jaar meer.
 
Ellen Trijbetz
 

Windmolens Medemblik verdwijnen
Bron: Zeilen.nl  6 sept 2016
Rood-witte windmolens Me-
demblik worden gesloopt
De vier rood-witte windmolens
voor de kust van Medemblik wor-
den gesloopt. De vier turbines in
het kleine windmolenpark kwa-
men in het nieuws toen een van
de molens in december 2014 bij
windstil weer spontaan een van
zijn wieken verloor.
Volgens Nuon, de eigenaar van de

molens, is het park uit 1992 niet
meer rendabel te exploiteren. De
molens kunnen bij elkaar een
halve megawatt leveren, terwijl
nieuwere turbines in staat zijn om
in hun eentje al drie megawatt te
genereren. Er zullen op de plek
van de vier rood-witte windturbi-
nes geen nieuwe worden ge-
plaatst.
De eerste molen zal naar ver-
wachting 21 september worden

afgebroken. De werkzaamheden
starten 15 september.
 
Foto ANP
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Dag  Datum activiteit HZV Barmedewerker sleutel telefoon 

zaterdag 29-okt hellingdag    

zondag 30-okt Masten hijsen Hans van Leeuwen C 06-51450042 

zaterdag 05-nov Boten starttoren 

/helling/kraan 

Hans van der Booren H   

zondag 06-nov   Huub Schrage H 06-52592517 

zondag 13-nov   Mick  Ellerbeek M 06-53402329 

zondag 20-nov   Jesse Mulder J 06-18266112 

zondag 27-nov   Ton Beeren H 06-53325700 

zondag 04-dec         

zondag 11-dec   Hans Klein J 06-13032919 

zondag 18-dec   Emiel ponsen C   

zondag 25-dec   Gesloten ivm Kerstmis     

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

zondag 01-jan   Gesloten ivm Nieuwjaar     

 
 

 

Bardienstindeling
Kijk voor de bijgewerkte lijst op de HZV-site in het kopje agenda

Hoe werkt het ook al weer met de sleutel?
Je kunt deze ophalen bij een lid van de beheercommissie. 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

Scheepvaartberichten uit de clubkombuis
De techniek laat ons een beetje in
de steek, de medewerkers geluk-
kig niet! Zoals we al een paar keer
hebben gepromoot, kun je je via
de HZV-site aanmelden voor een
bardienst. En laat dat door een
storing nu even niet kunnen. De
kalender die je daarvoor moet
aanklikken is tijdelijk niet op het
scherm te toveren. Onze web-
masters zijn er druk mee, maar
vooralsnog lukt dat dus even niet,
helaas!
Wel kun je het barrooster openen

op de site, via het tabje “agenda”.
We zullen daar de wijzigingen ook
regelmatig noteren, zodat je tus-
sendoor ook kunt kijken wanneer
je bardienst hebt of voor welke je
je nog kunt aanmelden. 4 decem-
ber staat nog open…
 
Het goede nieuws is dat met het
vertrek van het warme weer, de
fruitvliegjes ook naar warmere
oorden zijn vertrokken.
Beheercommissie Clubhuis, Jo-
landa, Corina, Hans en Marcel  

21



 HZV PROGRAMMA 2016 
Datum Evenement Plaats Tijd 

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 

 

 

Reparatie windmolens Schoteroog te duur
Bron: HD 13-9-2016
HAARLEM - De vier windmo-
lens op Schoteroog in Haarlem
zijn rijp voor de sloop. Elke
hoop dat in ieder geval twee
snel weer zouden kunnen
gaan draaien werd na een
technische inspectie de bodem
ingeslagen.

De vier molens staan al vanaf
augustus 2014 stil nadat exploi-
tant Windpark Haarlem zich te-
rugtrok en zich geen nieuwe on-
derneming aandiende om ze over
te nemen. Volgens de exploitant
konden de molens, die in 1994
werden geplaatst en inmiddels
waren afgeschreven, best nog wel
een paar jaartjes mee.
 
Verdienen
Eind 2015 diende zich een nieuwe
stroomproducent voor Schoter-
oog aan: Green Energy Services,
die aanvankelijk optimistisch ge-
stemd was over een snel herstel
van de duurzame energieproduc-
tie op de voormalige stortplaats.
Directeur Okko Kaan moest die
verwachting echter snel bijstel-
len. ,,Ons is gebleken dat bij re-
paratie van de molens de kosten
in geen enkele verhouding staan

met de baten. Mede gezien de
huidige lage energieprijs. We zijn
geen liefdadigheidsinstelling : we
willen wel wat met duurzame
energie verdienen.’’
Vervanging van de molens door
types met een grotere capaciteit
is volgens de gemeente vanwege
provinciaal beleid niet mogelijk.
Een aantal gemeenten, waaron-
der Haarlem, een aantal duurza-
me energiecoöperaties en Green-
peace Nederland hebben in een
open brief aan Gedeputeerde
Staten een oproep gedaan het
windbeleid aan te passen.
Okko Kaan gaat deze week met
de gemeente verder in gesprek
over de toekomst van de molens.
Daarbij komt een mogelijke ver-
vanging met twee tot maximaal
drie molens als een van de moge-
lijkheden op tafel.
,,Het probleem is alleen de regel
dat bij vervanging een maximale
productieverhoging van tien pro-
cent is toegestaan. Die wordt bij
de vervanging van de huidige
verouderde molens al snel over-
schreden.’’ Kaan verwacht dat de
besprekingen over de molens nog
wel enige tijd in beslag zullen
nemen.
 
Geen aanvragen Haarlem
De provincie kende recent zes van
de zeventien aanvragen voor
windparken in Noord-Holland een
vergunning toe. Bij de aanvragen
zat geen enkele uit Haarlem, zo
maakte de provincie bekend.
Met de nieuwe parken erbij denkt
de provincie een taakstelling van
685,5 MW door wind op land te

kunnen behalen. Daarmee is de
provincie voorlopig tevreden. Dat
betekent dat andere aanvragen
voorlopig niet worden gehono-
reerd.
De vier windmolens op Schoter-
oog zijn elk veertig meter hoog en
hadden elk een vermogen van 250
kW. In een jaar tijd kunnen ze
stroom opwekken voor zo’n 350
huishoudens.
Daarmee konden ze een kleine
bijdrage leveren aan de ambitie
van de gemeente om in 2030 een
klimaatneutrale status te hebben.
De molens staan op grondgebied
van netwerkbedrijf Alliander dat
volgens de wet niet zelf stroom
mag opwekken. Daarom werden
de molens door Alliander stilge-
zet.
 
Stimuleren
Het is de gemeenteraad en het
college een doorn in het oog dat
de molens op Schoteroog al jaren
stilstaan. Deze week stelde de
Christenunie weer vragen over de
molens.
,,De gemeente wil bewoners sti-
muleren zelf duurzame energie op
te wekken met bijvoorbeeld zon-
nepanelen, maar diezelfde bewo-
ners zien elke dag die molens
werkeloos staan bij de entree van
Haarlem.’’
De Christenunie wil dat het colle-
ge zo snel mogelijk opheldering
geeft over de problemen met de
molens en vraagt zich af of ge-
plande gesprekken met de provin-
cie over vervanging van de mo-
lens al hebben plaatsgehad.
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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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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 
 

 

 

 


