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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 
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Nieuwjaarsreceptie 8 januari
Het nieuwe jaar 2017 gaan we
natuurlijk op gepaste wijze inze-
genen.
Dat doen we met onze traditione-
le toost op zondagmiddag 8
januari vanaf 15:00 uur in het
clubhuis. Gezellig!!
 
Het bestuur  

Van de Redactie
In een ‘Kerst Praat’ hoort terugblikken en vooruitzien en dat is precies
wat we doen, beste lezers. Daarnaast een mooi verhaal over een
palingboot waar één van onze Friese HZV’ers, Jan Tummers (komt
nog altijd regelmatig naar de haven), ons opmerkzaam op maakte en
waarin o.a. Spaarndam een rol speelt. Heerlijk om te lezen naast de
kerstboom, naar wij dachten.
Afgelopen jaar was voor de HZV niet bijzonder spectaculair qua
werkzaamheden en activiteiten. Dat bedoelen we in de positieve zin
des woords, want we hebben nou ook weer niet stil gezeten. Om maar
een voorbeeld te geven: geen nieuwe loods dit keer maar wel doorgaan
op het gekozen pad om onze haven te perfectioneren. Zo werden in
november nog nieuwe zonnepanelen op het dak van de loods geplaatst.
Door dit soort aanpassingen zullen we uiteindelijk volledig energie--
neutraal van warm water en verwarming worden voorzien.
Helaas werden we ook geconfronteerd met minder leuke dingen. Al
in januari ontviel ons Fred Struijkenkamp en later volgden Piet van
der Werff, Han van der Meij en Jan Wickel senior. Triest, sommigen
veel te jong en nog volop aanwezig, maar het is niet anders.
En wat gaat de toekomst ons brengen, om te beginnen 2017? De
perfectionering van loods en (nieuw) clubhuis zullen gestaag door
gaan en ook het plezier en de gezelligheid zullen niet vergeten worden.
Kortom, onze haven blijft een heerlijke plek om te vertoeven en een
prachtige uitvalsbasis voor zeiltochten, -wedstrijden en -trainingen.
Over de hele grote buitenwereld, met bijv. politiek en klimaat, zullen
we het verder maar niet hebben, maar toch, op lokaal niveau staat
ons wel wat te wachten. Immers, onder welke gemeente gaat ‘HZV-
oost’ aan de Lagedijk vallen in de toekomst? Er is een fusieproces
gaande, Haarlemmerliede & Spaarnwoude zal over een paar jaar
ophouden te bestaan en voorlopig lijkt Haarlemmermeer aan het
langste eind te trekken om de boel over te nemen. Maar de definitie-
ve beslissing daarover zal genomen worden door ‘Den Haag’. We
blijven het volgen.
Nou, dit jaar nog een paar bardienstjes en dan zit 2016 er op. We zien
elkaar weer op 8 januari 2017 tijdens de nieuwjaarsreceptie en
wensen u allen heel fijne feestdagen toe.
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Im Memoriam 
 

Jan Jacob Wickel 
Jan 

 

16-9-1929  25-10-2016 
 

 

“We leven nog”, was zijn tekst 

 

Jan kennen we voornamelijk als ‘boegbeeld’ van onze zustervereniging, de JVW, maar 

toch zal het velen verrassen dat hij al sinds 1996 lid was van de HZV. Hij kwam dus niet 

zo maar eventjes naar de Lagedijk. Vooral de laatste jaren zagen we hem echter 

regelmatig op de haven als zoon Jan, onze penningmeester, hem opgehaald had uit het 

verpleeghuis. “Toch een leuke vereniging die HZV” konden we dan uit zijn mond 

optekenen. Gevoel voor humor had Jan zeker. Zo zei hij over Jan jr. wel eens: “het was 

zo'n lieve baby”.  

 

Jan en zijn echtgenote Nel waren Haarlemse zeilers sinds mensenheugenis en je kwam 

ze dan ook overal tegen op de Nederlandse wateren. Legendarisch waren hun zeilboten 

die ze zelf bouwden in de achtertuin. En als je dan een boegspriet nodig hebt, nou, dan 

zaag je toch gewoon de trapleuning af, is nog maar één van de anekdotes!! Maar de 

laatste boot die Jan en Nel hadden was een motorboot. Dat zal ongetwijfeld met Jans 

tanende gezondheid te maken hebben gehad. 

Op de rouwkaart staat vermeld dat Jan een hart van goud had en altijd voor iedereen 

klaar stond. Dat kunnen we volmondig beamen. 

 

We wensen Nel, Jan jr., Annemieke, Leonie, Eric, kleinkinderen en overige nabestaanden 

veel kracht toe in deze moeilijke tijd. 

 

Moge Jan rusten in vrede. 

 

Het Bestuur 

Werk ochtend 28
januari
Zaterdag 28 januari werk och-
tend. De haven kan wit zijn of
groen, maar er is altijd wat te
doen. Heerlijk klussen en bijpra-
ten in de frisse buitenlucht en ’s
avonds slaapt u als een roosje.
Om 9:00 uur staat de koffie klaar
in het clubhuis.

 

Ledenmutaties
Voorgesteld als Senior Lid: 
Herman de Bock
Kweektuinstraat 14
2023 WK Haarlem
Voorgesteld door H. van Leeuwen
en F. van Gool
Nieuwe Donateur: 
 Inez Lourens
Spaarndamseweg 121
2025 AM Haarlem
Adreswijzigingen: 
- Ron Kol en Corry de Mooy
Tijdelijk adres: Droompark

Buitenhuizen
- René Lourens
Spaarndamseweg 121
2025 AM Haarlem
- Sven en Yara Lourens
Helene Mercierstraat 18
1991 TS Velserbroek
Lidmaatschap beëindigd 
Richard Kreuger
Charlotte Klazema
Monique Schavemaker
Fleur Schneiders
Jasper Blijker

Cursus Vaarbewijs
Komende winter is het weer mogelijk om de cursus Vaarbewijs te
volgen.
De data hiervoor worden nog bekend gemaakt. Houd hiervoor de
website in de gaten.
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Van de evenementencommissie
Met een nieuw jaar in zicht is de evenementencommissie al volop aan de slag gegaan met het plannen
van activiteiten voor 2017! Hieronder de drie winteractiviteiten waar jullie je via de website voor op
kunnen geven. Aan de activiteiten zit een maximaal aantal deelnemers gekoppeld, dus wees er snel bij!
Vol=vol!
We hopen jullie hier allemaal te zien! Fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar!
 
De evenementencommissie
 
 

zaterdag 4 maart 
Op zaterdag 4 maart organiseren
we 's middags in het clubhuis een 
High Wine. Helaas voor de man-
nen, maar enkel de vrouwen zijn
welkom. Er zal gezorgd worden
heerlijke wijntjes, en exclusieve
hapjes. De kosten bedrag 10 euro
pp.
 

vrijdag 27 januari 
Op vrijdag 27 januari is er alweer de 3e editie van het Hazenpeper 
diner, verzorgd door Ton Beeren. Een heerlijk maal, en dat voor slechts
10 euro pp.

zaterdag 11 februari 
Op zaterdag 11 februari zullen we in de middag een rondleiding
krijgen door de Jopen Brouwerij, bij het Proeflokaal in de Waarder-
polder. Aansluitend aan de rondleiding is er een bierproeverij, be-
staande uit 3 proefglazen Jopenbier. De kosten bedragen 15 euro pp.
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BTW vrijstelling watersportverenigingen gewijzigd
Tijdens de afgelopen Najaarsver-
gadering las Norbert een gedeelte
voor van de mededeling van het
Watersportverbond over de btw-
wijziging voor motorboten vanaf
2017. Van de EU moeten we het
hebben nietwaar?
De volledige tekst is te vinden in
de site van het verbond:
http://www.watersportverbond.nl/-
nieuws/2016/november/btw-vrij-
stelling-watersportverenigingen--
gewijzigd/?utm_medium=email&ut-
m_campaign=Informatiebijeenkom-
sten+over+wetswijziging+...
&utm_source=YMLP&utm_term=
Hier
Gezien het belang en de gevolgen
van deze wetswijziging vermel-
den we het toch ook maar even in
de HZV Praat. Tijdens onze leden-
vergadering ontstond er natuur-
lijk meteen een discussie maar we
moeten eerst maar eens zien wat
nu de werkelijke gevolgen zijn en
voor wie. Daar is het Watersport-
verbond druk mee bezig. Onder
andere worden twee voorlich-
tingsavonden voor bestuurders
van verengingen georganiseerd
(want zij zullen uiteindelijk de btw
moeten doorberekenen). We blij-
ven het nieuws volgen en het is
raadzaam ook de site van het
verbond te raadplegen bij tijd en
wijle.
John Vasen

 
Het bericht:
 
18 november, 2016
BTW vrijstelling watersport-
verenigingen gewijzigd
 
Donderdag 17 november is offici-
eel besloten de wet betreffende
de btw-vrijstelling voor water-
sportverenigingen te wijzigen
vanaf 2017. Tot die tijd vallen alle
watersportverenigingen nog onder
de zogenaamde sportvrijstelling.

Vanaf 1 januari 2017 moeten
verenigingen btw betalen over
ligplaatsen voor recreatieve mo-
torbootvaarders. Ligplaatsen voor
roei-, zeil- en powerboten blijven
vrijgesteld van btw.
 
Uitspraak Europees Hof van
Justitie
De Europese Commissie heeft in
februari 2016 Nederland formeel
verzocht om zijn wetgeving, die
voorziet in een vrijstelling van de
btw voor watersportsportactivi-
teiten, te wijzigen. Zij acht de
reikwijdte van deze vrijstelling
namelijk te ruim. Volgens de btw-
richtlijn kunnen diensten die sa-
menhangen met de beoefening
van sport of lichamelijke opvoe-
ding, en die door instellingen
zonder winstoogmerk worden
verricht voor personen die aan
sport of lichamelijke opvoeding
doen, van btw worden vrijgesteld.
Tot nu toe werden watersportor-
ganisaties die lig- en bergplaatsen
beschikbaar stelden voor hun
leden, vrijgesteld van btw. Met de
komst van de wetswijziging gaat
deze vrijstelling niet meer op voor
de organisaties die ligplaatsen
verhuren aan motorbootvaar-
ders. Deze dienst is namelijk niet
verwant met sportbeoefening of
lichamelijke opvoeding. In de
ogen van de Europese Commissie
worden veel boten in Nederlandse
verenigingshavens gebruikt voor
recreatieve activiteiten en (per-
manent) verblijf. De eigenaren
van deze boten mogen dus niet
worden vrijgesteld van btw voor
hun ligplaatsen. Als verweer voer-
de de Nederlandse regering jaren-
lang onder meer aan dat het
moeilijk is een onderscheid te
maken tussen sportief en recrea-
tief gebruik van de vaartuigen.
Anderzijds is de Commissie het er
niet mee eens dat, om van de
vrijstelling te genieten, de water-
sportverenigingen geen perso-
neel in dienst mogen hebben. Op
die manier voegt Nederland een
voorwaarde toe die verder gaat
dan de BTW-richtlijn.
 
Nieuwe Belastingwet 2017
De bovengenoemde uitspraak
van de Commissie heeft er toe

geleid dat de nationale belasting-
wet in overeenstemming ge-
bracht moest worden met de ju-
risprudentie van het Hof van Jus-
titie van de Europese Unie. Het
Watersportverbond heeft sinds
deze uitspraak van het Europees
Hof niet stil gezeten. In een twee-
tal gesprekken met een delegatie
van het ministerie van Financiën
heeft het Watersportverbond,
daarin ondersteund door haar
partnerorganisatie KNMC-VNM,
NOC*NSF en mevrouw Marjan
Olfers, hoogleraar Sport en Recht,
steeds ingezet op btw vrijstelling
voor al haar lid verenigingen,
omdat deze verenigingen sport
beoefenen. Ondanks deze inten-
sieve lobby is het Watersportver-
bond en haar partners niet ge-
slaagd in deze opzet. De nieuwe
btw-regeling, voorgesteld door de
secretaris van Financiën en op 17
november van dit jaar goedge-
keurd door de Tweede Kamer,
maakt onderscheid tussen boten
geschikt voor sport, en boten ge-
schikt voor recreatie. Vanaf 1 ja-
nuari 2017 worden alle water-
sportverenigingen, die geen
winstoogmerk hebben en die lig-
en bergplaatsen verhuren voor
kano’s, roei- en zeilboten en po-
werboats, kortom boten die ge-
schikt en onontbeerlijk zijn voor
de sport, vrijgesteld van btw. Let
op: ontmantelde zeilboten zonder
zeilen, zwaarden, dekbeslag en
mast vallen niet onder deze btw--
vrijstelling. Zij kunnen immers
niet door wind worden voortbewo-
gen en zijn derhalve niet geschikt
voor sport. Maar daarentegen
worden watersportverenigingen
wel btw belast voor de verhuur
van ligplaatsen voor motorboten.
Immers bij motorbootvaren staat
recreatie (lees gezelligheid) voor-
op, maar niet de fysieke, geeste-
lijke inspanning van sportbeoefe-
ning.
 
Gevolgen sportvereniging aan-
gesloten bij Watersportverbond
Mogelijkerwijs roept deze nieuwe
btw-regeling bij jou als bestuurs-
lid van een watersportvereniging
allerlei vragen op. Variërend van
wat betekent deze regeling nu
voor de verhuur van mijn ligplaat-
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sen, immers deze zijn verhuurd
aan motorboot- en zeilboot-eige-
naren? Of ik heb een havenmees-
ter in dienst. Ben ik nu in 2017
wel of niet btw plichtig? Of ten-
slotte is deze nieuwe btw-vrijstel-
ling nu verplicht of niet? Op al
deze en andere vragen die binnen
jouw vereniging leven, krijg je
antwoord van een btw-specialist
tijdens een van de 2 bijeenkom-
sten die het Watersportverbond in
nauwe samenwerking met het
KNMC-VNM organiseert. Deze

bijeenkomsten vinden plaats op
29 november aanstaande in Loos-
drecht en op 8 december in Lei-
derdorp. Opzet van deze bijeen-
komsten is dat je als vereniging
voldoende bent geïnformeerd om
daarna in eigen huis het gesprek
aan te gaan met eigen adviseurs
of specialisten om je vereniging
btw-proof te maken voor het jaar
2017.
Opgeven voor een van deze bij-
eenkomsten kan via deze link. In
verband met beperkte capaciteit

en de te verwachten interesse
voor deze bijeenkomsten kun je
per vereniging met maximaal 2
personen inschrijven.
 

 

Minister voelt niets voor IJ-bruggen
Bron: Haarlems Dagblad 26-11-2016
AMSTERDAM - De provincie Noor-
d-Holland heeft steun gevonden
in haar bezwaren tegen de moge-

lijke komst van een of meerdere
fietsersbruggen over het IJ.

Ook minister Henk Kamp (econo-
mische zaken) ziet persoonlijk
niets in de plannen van de ge-
meente Amsterdam.
Dat zei hij tijdens het Havengilde-
diner in de hoofdstad. ,,Een open
doorgang voor de scheepvaart is
een groot goed. Dat brede IJ,
zonder bruggen, zonder blokka-
des. Dat zouden we zo moeten

houden’’, sprak hij tegen de ver-
tegenwoordigers van het haven-
bedrijfsleven en bestuurders. ,,
Wij bouwen niet voor niets bij
IJmuiden de grootste sluis ter
wereld.”
Het kabinet heeft overigens nog
geen definitief standpunt ingeno-
men. Het overleg met de gemeen-
te Amsterdam is nog aan de gang.
 
 
 

Plan voor pontje Spaarndam-Schoteroog
Bron: HD 14-11-2016
HAARLEM - Een pontje voor fiet-
sers en voetgangers tussen
Spaarndam-West en Schoteroog:
dat is de inzet van B en W van
Haarlem. Het college denkt zo’n
verbinding in de zomermaanden
tegen relatief geringe kosten te
kunnen realiseren. Het veer zou
komende zomer al moeten varen.
Het heeft daarvoor zijn oog laten
vallen op het voormalige pontveer
over Zijkanaal C dat Recreatie-
schap Spaarnwoude eind 2013 uit
de vaart haalde. Die boot heeft
nog altijd geen nieuwe bestem-
ming gevonden.
Haarlem mikt erop dat het Recre-
atieschap, met een bijdrage van
de gemeente, een subsidie van de
provincie en een bijdrage van het
schap zelf, de veer op deze nieu-
we plek weer in de vaart wil laten
komen.
In Haarlem bestaat al langer de
wens voor een recreatieve verbin-
ding tussen de kop van de Waar-
derpolder en Spaarndam-West.
Zo’n verbinding zou ten goede
komen aan de bereikbaarheid van
de nieuwe vestigingen van de
Reddingsbrigade en de Koninklij-

ke Roei en Zeilvereniging Het
Spaarne, en van watersportcen-
trum Dynamique. Ook het dorp
Spaarndam zou kunnen profite-
ren van de nieuwe verbinding.
De kosten voor de aanleg van de
steigers en dergelijke - aan de Pol
en oostkant van Schoteroog -
wordt geraamd op 128.500 euro.
De gemeente wil voor de helft van
dat bedrag subsidie gaan aanvra-
gen bij de provincie. Voor de an-
dere helft wil ze de kosten delen
met het Recreatieschap (ieder
32.125 euro).
Op termijn hoopt de gemeente de
exploitatie minimaal kostendek-
kend te krijgen, al zegt ze daar
geen zekerheid over te hebben.
Dat er de eerste jaren geld bij
moet, is helder. Als de pont al
komende zomer in de vaart kan
worden genomen, zal dat voor
2017 naar verwachting een ex-
ploitatietekort van 25.500 euro
opleveren.
In de jaren tot 2020 zal dat tekort
afnemen tot 13.000 per jaar.
Volgens het collegebesluit dat B
en W hierover aan de gemeente-
raad stuurt, wil het Recreatie-
schap aan de exploitatie maxi-

maal 10.000 euro bijdrage ter
dekking van de tekorten. Haarlem
zelf zou 4.500 euro willen bijdra-
gen. Voor het extra tekort in 2017
moet dan nog wel een oplossing
worden gevonden.
Of de veerverbinding er daadwer-
kelijk kan komen, hangt allereerst
af van de instemming van het
algemeen bestuur van het Recre-
atieschap. Daarin hebben wet-
houders van alle deelnemende
gemeenten zitting. Het bestuur
komt voor het eerst half december
weer bij elkaar.
 
Zo zou de veerpont moeten gaan
varen
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Bijzonder
Zondag 30 oktober sluiting van
het seizoen. Prachtig weer en, als
altijd, een vol clubhuis en een
uitstekende stemming. Aan Jan
Wickel de eer om de vlag te strij-
ken met een saluut aan zijn vader
die een paar dagen daarvoor was
overleden. Bijzonder, waardig en
respectvol in mijn beleving.
 
Dat was niet alles want laat nou
net op die dag ons erelid en ‘vader
van de HZV’ Frits de Reus 92 jaar
zijn geworden!! Toen dat feit tot
de aanwezigen doordrong, werd
Frits natuurlijk uitgebreid gefeli-
citeerd. Niet in het minst door de
dames. Jawel, Frits heeft het nog
steeds blijkt wel.
John Vasen
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HZV-buddy
Helaas kon ik niet aanwezig zijn
bij de afgelopen najaarsvergade-
ring op 18 november jongstleden.
Geveld door een stevige verkoud-
heid waardoor ik het onverant-
woord vond mijn gepijnigde li-
chaam aan de herfstomstandig-
heden van buiten bloot te stellen.
Bovendien zou ik alle vergade-
raars aan kunnen steken met mijn
bacillen.

Als redacteur heb ik natuurlijk wel
mijn licht opgestoken en daarbij
stuitte ik op een brief van Marcel
Meijering die tijdens de vergade-
ring werd voorgelezen door Brigit-
te.
Hierbij de brief:
 
Aan het bestuur van de HZV
 
Haarlem 3 oktober 2016.
 
Geachte leden van het bestuur,
 
De HZV heeft, zoals veel vereni-
gingen, te maken met vergrijzing
van het ledenbestand en een an-
dere verenigingsbeleving van “de
jeugd”. Meer interesses, meer
andere activiteiten binnen hand-
bereik en minder eigenaarsdrang
maken dat het risico bestaat dat
op afzienbare termijn ook de HVZ
te maken krijgt met verminderde
belangstelling voor vrijwilligers-
werk. Misschien niet zo erg als bij
andere verenigingen, maar toch
iets om bij stil te staan.
 
Uit eigen ervaring kan ik zeggen

dat het een lange weg is om bin-
nen de HZV de weg te leren ken-
nen. Zeker als je een open boot,
Laser o.i.d. hebt en dus minder op
de haven bent. Dat heeft niets te
maken met onwil (in de meeste
gevallen), maar gewoonweg
omdat je minder aanspraak hebt,
minder te bespreken over onder-
houd etc. Vaak gaan deze leden
ook niet mee met de weekenden.
 
De vrijblijvendheid van het vrij-
willigerswerk staat hoog in het
vaandel en dat moet ook zo blij-
ven. Dus geen verplichte bar-
dienst (zou het roosteren wel
makkelijker maken J) of werk-
avond.
Wat we wel kunnen doen, is om
nieuwe leden meer te helpen de
weg te vinden in de HZV. Iedereen
kent nog wel zijn eerste bardienst,
hoe zat het ook al weer met zus
en zo. En je kent niemand als je
net binnenkomt. En dan kom je
ijverig op je eerste werkavond en
tja, dan is het toch een beetje
moeilijk om te begrijpen wie wat
en waar. Dus …je komt maar niet
meer.
 
Zou het een idee zijn om aan het
lidmaatschap een soort inwerk/-
kennismakingsperiode te hangen.
Hoe zou dat kunnen werken?
 
Je meldt je aan als nieuw lid. Na
een gesprek over wie je bent en
wat je wilt gaan bijdragen aan de
HZV, wordt je aan een ander lid
gekoppeld waarmee je een aantal
activiteiten samen doet: een bar-
dienst, een paar werkavonden,
een dagje hellingen en misschien
zelfs een plekje aan boord tijdens
de Pinkstertocht. Samen in te
vullen, met het doel de HVZ beter
te leren kennen.
 
Misschien kunnen jullie als be-
stuur daar eens over denken, ik
ben er van overtuigd dat er vol-
doende leden zijn die graag als
“buddy” willen optreden. Wellicht
kan er op de najaarsvergadering

met de leden over van gedachten
gewisseld worden.
 
Hartelijke groet,
Marcel Meijering
 
 
Ik spreek nu even voor mijzelf.
We zijn natuurlijk een vereniging
van ‘vrijheid blijheid’ dus we kun-
nen niemand verplichten om als
‘buddy’ op te treden maar Marcel
heeft wel een punt. En is het niet
zo dat eigenlijk de twee voorstel-
lende leden op het aanmeldfor-
mulier de taak van buddy hebben,
zoals Marijke van den Booren
opmerkte tijdens de vergadering?
Dit is nooit zo duidelijk benoemd
en je zet redelijk makkelijk je
naam op het formulier als iemand
vraagt of je even wil tekenen.
Nou, we zullen er misschien meer
over horen van het bestuur maar
mij lijkt het voorstel van Marcel
wel wat. Sterker, ik heb alvast de
daad bij het woord gevoegd en
ben buddy geworden van meer-
dere HZV’ers. Zie de foto en kijk
eens hoe blij ze met mij zijn :)).
John Vasen
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De HZV in 1923
Sommige dingen gebeuren on-
verwachts en worden je zo maar
in de schoot geworpen. Dit was
ook het geval bij het verkrijgen
van de foto’s die u hier ziet. Een
jaar na de oprichting van de HZV,
in 1923, genomen. Hoe kan een
redacteur en liefhebber van de
HZV, als ik mijzelf zo mag om-
schrijven met uw welnemen, het
zo treffen!!!!!
Afgelopen september ontving
onze secretaris Brigitte een mail-
tje van ene Sander….
 “Beste zeilvereniging
Recent heb ik een boekje gekocht
met daarin  foto,s van u
vereniging
Ongeveer 27 stuks
In bijlage een paar voorbeelden
Wellicht kunt u en medeleden mij
helpen met het lokaliseren van de
lokaties en evt personen…… enz.”
Brigitte mailde dit bericht o.a. aan
mij door en, gezien de voorbeel-
den die Sander er in zijn mailtje
bij had gedaan, raakte ik meteen
enthousiast. Aldus spraken we
meteen af met Sander op de eer-
ste de beste zondag na het mail-
tje. Die ‘we’ zijn dan Norbert,
Brigitte, mijn persoontje en uiter-
aard Frits de Reus als grootste
kenner van de HZV. Het werd een

heerlijke middag (18 september)
in het clubhuis en voor mij een
feest kan ik u vertellen.
Ter verklaring van mijn enthousi-
asme voor de wat versere HZV-
leden onder ons. In 1997 was ik
betrokken bij de totstandkoming
van het jubileumboekje “Vaert
Saemen, dan vaert ghe wel” ter
gelegenheid van het 75-jarig be-
staan van de HZV. Daar is veel
historisch onderzoek bij te pas
gekomen en daardoor heb ik een
ernstige ‘HZV-tik’ opgelopen.
Komt nog bij dat ik in 1998, dank-
zij Frank Voorn, kennis maakte
met Theo Hos, die als 9-jarig
jongetje (geboren in 1913) de tijd
van oprichting van de HZV bewust
had meegemaakt. Theo heb ik
toen, samen met Frits, Edo en Cor
van Baaren geïnterviewd en hij
wist heel veel te vertellen. Komt
nog bij dat Theo foto’s (op nega-
tieven van glasplaat) had meege-
nomen van o.a. de viering van het
éénjarig bestaan van de HZV op
22 juli 1923. Veel van de opgeda-
ne kennis is nog bij mij blijven
hangen en/of heb ik gelukkig op-
geschreven. Vandaar mijn opge-
togenheid.
Sander liet ons een stuk of dertig
foto’s zien, sommige van prima

kwaliteit en andere wat minder.
Maar alles bij elkaar een schat aan
plaatjes. En warempel, met ver-
eende krachten wisten we som-
mige figuren op de foto’s te be-
noemen dankzij een oude foto van
het eerste bestuur waarbij namen
staan vermeld. Boer Fransen aan
de Jan Gijzenvaart, de Zaankan-
ters waar zeilwedstrijden mee
werden gehouden, het bruggetje
van Walter, dekschuit “De Jonge
Willem” waarop gefeest werd en
waarmee clubtochten werden
ondernomen waren begrippen uit
de jaren 20 en het jubileumboek-
je. Het kwam allemaal voorbij die
zonnige zondagmiddag in sep-
tember.
Uiteindelijk heb ik de foto’s zo
goed mogelijk gescand en ge-
schikt gemaakt voor opslag in ons
beeldarchief. Hierbij een aantal
van de mooiste foto’s met aan u
de vraag of u weet waar, aan het
Spaarne, de plek was van de foto
met het bord “LAADENLOS-
PLAATS… enz.”?
John Vasen
 
de foto hieronder is van 6 mei
1923 bij de sluisbrug te
Spaarndam
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Boten sneller uit het water met ’slimme’ trailer uit Wieringerwerf
Bron: Noordhollands Dagblad
 25-11-2016
 
TTH Watersport uit Wieringerwerf
heeft een nieuwe trailer ontwor-
pen en gebouwd, waarmee die
klus binnen een paar minuten is
geklaard.
Patent
Het bedrijf heeft in Nederland
zelfs patent gekregen op de itrai-
ler oftewel intelligente trailer.
,,Het idee voor dit product is ge-
boren, doordat wij voor onze
klanten heel wat bootjes de kant
op halen. Voor onderhoudsbeur-
ten en stalling’’, vertelt Nico Dek-
ker (53), eigenaar/directeur van
de onderneming met zes mede-
werkers aan de Schelphorst.
,,Elke keer moesten we de trailer
instellen op de boot. Die de ene
keer een vlakkere kiel heeft en
dan weer een meer spitse. Dat
moet anders en kan beter, dacht
ik.’’
Boothelling
,,Mensen willen geen stress en
gezeik bij de boothelling. Na veel
nadenken en experimenteren is
daar een trailer uitgekomen,
waarbij de rollen zich juist naar de
boot vormen.’’
Waar het uit het water halen van
een vaartuig doorgaans een kwar-
tier tot twintig minuten kost, kan
dat met de itrailer - bij boten met
een lengte van vier tot zevenen-
halve meter - voortaan binnen
enkele minuten.

,,Je schuift de boot erop en kunt
bijna meteen beginnen met vast-
snoeren. Je hoeft geen rollen
meer af te stellen, door het ge-
wicht van de boot en een speciaal
mechanisme gebeurt dat vanzelf.
Wanneer de kielrollen naar bene-
den worden gedrukt, komen de
zijrollen ook in beweging’’, aldus
Dekker.
Centreren
,,Wordt de boot de trailer op ge-
leid, dan gaat het centreren auto-
matisch en wordt-ie ondersteund,
naar het midden van de trailer
gedwongen en in evenwicht ge-
houden. Andersom, als de boot
weer van de trailer moet, glijdt-ie
er ook zo weer af.’’
TTH Watersport doet niet alleen
aan trailerbouw, maar ontplooit
vanuit Wieringerwerf ook andere
activiteiten.
Zo is het bedrijf importeur van
aluminium vaartuigen tot tien
meter voor de visserij, plezier-
vaart, offshore en hulpdiensten.
Ook worden aluminium schepen
van acht tot vijftien meter ontwor-
pen en gebouwd.
Verder is TTH Watersport impor-
teur van rhibs, snelle rubberbo-
ten, en dealer van buitenboord-
motoren.
Ergernis
Dekker erkent dat de itrailer min
of meer is voortgekomen uit er-
gernis.
,,Waarom juist wij dit hebben
verzonnen en een ander niet?

Omdat van de serieuze boottrai-
lerbouwers in Nederland, er zijn
een stuk of acht, er geen één
boten verkoopt en wij wel. Hier-
mee voorzien we deels in onze
eigen behoefte, het is een stuk
makkelijker werken.’’
De vinding, waarvoor ook Euro-
pees patent is aangevraagd,
wordt verder geperfectioneerd.
De itrailer is er in drie uitvoerin-
gen: voor boten van vier tot vijf-
enhalve meter, vijf tot zesenhalve
meter en tevens zes tot zevenen-
halve meter. Een itrailer kost
tussen de circa 2300 en 4400
euro.
Slijptol
,,Voordat-ie ideaal was, is de
slijptol er vaak aan te pas geko-
men. Het was een proces van
vallen en opstaan. Het werkt: de
eerste bestellingen zijn al gedaan.
’’

 

ECT motor vanaf 2017 verplicht op nieuwe boten
Bron: BootAanBoot.nl 10-11-2016
De EU heeft bij wet- en regelge-
ving besloten dat de RCD (Recre-
ational Craft Directive), de Richt-
lijnen voor Pleziervaartuigen met
betrekking tot de emissies van
motoren per 1 januari 2017 ver-
andert. Dit betekent dat nieuwe
boten in de EU vanaf die datum
geleverd dienen te worden met
motoren met een geregelde kata-
lysator (ECT motor).
Voor de wereld van de plezier-
vaart en visboten is dat technolo-
gisch een nogal ingrijpende ver-
andering omdat hiermee de tradi-

tionele carburatie komt te verval-
len en er vrijwel alleen sprake kan
zijn van motoren met brandstof-
injectie en katalysator om aan
deze eisen te voldoen. Dit heeft
een prijsverhogend effect op de
boot uitgerust met een dergelijke
ECT motor, zo verklaart Kempers
Watersport uit Aalsmeer in een
persbericht. Bij Kempers, dealer
van onder meer Axopar, Boston
Whaler, Linssen Yachts en Sea
Ray boten, kun je de verschillen
in aanschafprijs laten uitrekenen.
Let wel, dit gaat alleen over de
aanschaf van nieuwe boten in

combinatie met bijbehorende
motoren. Voor de losse verkoop
van buitenboordmotoren gelden
andere voorwaarden, regels en
eisen.
Lees er meer over op www.zee-
hengelsport.nl

 
 

12



HZV vanuit de hemel
Dankzij Ria Struijkenkamp hebben we toch weer een mooie luchtfoto op de kop getikt. Niet alleen van
de HZV maar ook van een groot deel van de Mooie Nel. Ria heeft de foto gevonden in Funda. Zal geweest
zijn voor het huis van de 'muurman' waarin de omgeving is meegenomen. Zo te zien aan de staat van
onze 'open lucht loods' moet de foto zijn gemaakt in 2013.

 

360 graden watersport beleven op boot Dusseldörf
Bron: BootAanBoot.nl 6 novem-
ber 2016
 
Düsseldorf is de locatie voor één
van de grootste botenbeurzen ter
wereld: boot Dusseldörf. Het
motto van deze beurs is: “360°
graden watersport beleven”. Van
21 januari tot en met 29 januari
zal de beurs plaatsvinden.
 
In hal 5, 6 en 7a worden de su-
perjachten uitgestald en kun je
een nieuw interieur voor je super-
jacht uitzoeken. De 60 superjach-
ten tot 30 meter lang in hal 6
vertellen je wat de nieuwste
trends zijn in de botenwereld.
Toch komen veel bezoekers ook
voor de accessoires die standhou-
ders op deze beurs te bieden

hebben. Van technische beno-
digdheden tot energiesystemen:
alles vind je in hal 10, 11 en 12.
Hallen 14 tot en met 17 worden
ingevuld door 360 verschillende
standhouders uit de zeilwereld. In
de overige hallen zullen nog vele
andere bedrijven een stand be-
mannen en hun producten/dien-
sten aanbieden.
 
Voor de sportievelingen onder ons
is het een aanrader langs The
Wave te gaan. The Wave is een
staande, negen meter lange golf
in hal 2: leuk voor beginners en
kinderen, maar ook voor profes-
sionals. Gegarandeerd plezier!
Maar liefst 10 pompen, zorgen dat
het 25 graden warme water mooie
golfen maakt van 1 tot 1,5 meter

hoog. Wie liever relaxen wil, in de
zogeheten ‘Surfers Village’ is ook
een chill-out bar en een winkel
met de laatste surfmode. Ook kun
je kiezen voor een ‘proeflesje’
duiken. Al het materiaal hiervoor
is bij Boot Düsseldorf aanwezig.
 
Meer informatie is te vinden op:
www.boot.de
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Identiteit is het belangrijkst in fusiegemeente Haarlemmermeer
Bron: Haarlems Dagblad 23-11-2016
HALFWEG - Identiteit krijgt grote
nadruk in de nieuwe gemeente
Haarlemmermeer. Van het klein-
ste buurtschap tot de grote ge-
meente als geheel.
Om te beginnen krijgt de nieuwe
gemeente, die per 1 januari 2019
ontstaat door een fusie van Haar-
lemmermeer met Haarlemmerlie-
de en Spaarnwoude, een nieuw
gemeentewapen met bijbehoren-
de vlag.
Die moet de nieuwe identiteit
uitstralen van het Haarlemmer-
meer dat staat voor wonen, wer-
ken maar vooral recreatie. Haar-
lemmermeer wil een groene buf-
fer vormen tussen Noordzeeka-
naal en Kagerplassen, of gezien
vanuit historisch besef tussen de
steden Amsterdam, Haarlem en
Leiden. Groen- en recreatiegebie-
den krijgen een eigen naam die
met borden zal worden aangege-
ven.
Hetzelfde geldt voor kleine buurt-
schappen als Penningsveer. ,,Het
is heel klein, maar de bewoners
zijn er heel trots op. Dat willen we

zichtbaar maken door het buurt-
schap met borden te markeren’’,
zegt burgemeester Pieter Heilie-
gers van Haarlemmerliede. ,,Ver-
gelijk het met Huigsloot’’, voegt
zijn collega van Haarlemmermeer
er aan toe.
 
Geen stiefkindje
Het vergeleken met Haarlemmer-
meer dunbevolkte Haarlemmer-
liede zal in de nieuwe gemeente
geen stiefkindje worden. Haar-
lemmermeer heeft weliswaar een
bouwopgave van tienduizenden
woningen, het huidige Haarlem-
merliede heeft een eigen bouwop-
gave.
Wethouder Raymond van Haeften
onderstreept dat: ,,Onze ge-
meente heeft nu een bouwopgave
van 450 tot 500 woningen. Dat
lijkt niet veel ten opzichte van de
tienduizenden in Haarlemmer-
meer, maar Haarlemmerliede telt
nu tweeduizend woningen. Er zijn
concrete bouwplannen om aan die
opgave te voldoen.’’
Kleine kernen als in Haarlemmer-
liede te vinden zijn, zullen zeker

’op peil’ worden gehouden. ,,In
het noorden van de nieuwe ge-
meente gaat dat straks hetzelfde
als nu in het zuiden van Haarlem-
mermeer’’, aldus burgemeester
Theo Weterings.
,,Als er geen kinderen zijn kan een
school niet overleven. Het doel is
in kleine kernen voor zoveel wo-
ningen te zorgen dat het voorzie-
ningenniveau op peil blijft. We
zitten niet op een sterfhuiscon-
structie voor kleine kernen te
wachten.’’
 
links het wapen van Haarlemmer-
meer en rechts die van
Haarlemmerliede
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Kopijdatum volgende HZV Praat
Uiterlijk 1 maart 2017

 
 

regenboog
Dat is nog eens meedenken. Toen Frank van Gool op 2 november j.l.
onze haven aantrof onder een boog van kleuren maakt hij er een
schitterende foto van. Kijk vooral naar de HZV Praat in onze website
want daarin is de foto in kleur te zien. Hartelijk dank Frank.
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Palingschip
Ons lid Jan Tummers woont inmiddels al een jaar een of 25 in Friesland maar komt al die tijd nog regel-
matig naar de HZV. Jan stuurt af en toe kopij naar de redactie en dat gaat dan over het Friese wel en
wee van de watersport en/of de scheepvaart. Maar ook het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek kan op
Jans warme belangstelling rekenen. En daar komt bijgaand artikel vandaan. Een anecdotre over de
"Pieter Geertruida", met unike foto's, dat begint in ons eigen Spaarndam. Heerlijk om te lezen naast de
kerstboom en met toestemming van auteur Jouke van der Baan mochten wij het plaatsen in de HZV Praat.
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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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Het ‘superjachtverleden’ van Donald Trump
Bron: BootAanBoot.nl 15-11-2016
De nieuwe Amerikaanse president
hield altijd al van superjachten. In
de jaren ’80 en ’90 kocht hij een
James Bond jacht, hij gaf order
voor ‘s werelds grootste super-
jacht, voordat hij een Nederland-
se werf kocht!
Hoewel Nederland veelal kiest
voor politieke partijen onder lei-
ding van de nuchtere man of
vrouw die op de fiets naar werk
gaat, kiest Amerika voor Donald
Trump. Het verhaal begint eind
jaren ’80, het achtste grootste
jacht van de wereld werd ge-
maakt. Het was 86 meter lang en
in 1983 werd het gebruikt in een
James Bond film. In 1987 wordt

het jacht gekocht voor 29 miljoen
dollar door niemand minder dan
Donald Trump. Hij doopt de boot
om naar de ‘Trump Princess’. Een
re-fit van ongeveer 10.000.000
dollar werd gerealiseerd bij
Scheepswerf Amels in Nederland,
deze scheepswerf heeft Trump
dan in bezit. Eén van de opdrach-
ten voor de re-fit was: de meest
zichtbare H’s in het logo van de
boot, veranderen in een T.
In 1989 geeft Trump Scheepswerf
Amels een nieuwe opdracht. De
jachtbouwer mocht de ‘Trump
Princess II’, van ongeveer 128
meter, bouwen. Hij verkocht
Scheepswerf Amels in 1990, som-
migen zeggen vanwege de miljar-

dair zijn financiële gezondheid,
maar vice-president van Trump
Group, Jeff Walker, ontkent dit. In
1991 verkoopt Trump zijn ‘Trump
Princess’ voor 19.000.000 dollar.
Scheepswerf Amels zou nog altijd
in het bezit zijn van ‘Trump Prin-
cess II’.
Bron: www.actunautique.com
 
Scheepswerf Amels? Dat is die
hele grote loods in Makkum (met
sirene voor de pauzes). Redactie.

 

Uit het beeldarchief
Zegt u nou zelf, is dit geen mooi plaatje? De HZV bezien vanaf de starttoren van ons clubhuis tijdens de
nationale wedstrijden in 1967. Let ook op de jonge beplanting van de pas verworven landtong die nog
maar een paar jaar daarvoor op de Mooie Nel was veroverd. Dia van Frits de Reus.
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Dag  Datum activiteit HZV Barmedewerker sleutel telefoon 

zondag 18-dec   Emiel Ponsen c   

zondag 25-dec   Gesloten ivm Kerstmis     

maandag 26-dec 2e Kerstdag Frank Vasen M 023-5383478 

zondag 01-jan   Gesloten ivm Nieuwjaar     

zondag 8-1 nieuwjaars receptie    

zondag 15-1  Jan van Willigen  06-44253338 

zondag 22-1  Wilma Van Gool M 023-5274157 

zondag 29-1  Leony Kuijkhoven M 06-13440059  

zondag 5-2  Astrid Willemse M 06-50926267 

zondag 12-2  Gerhard Stoel H 06-18053731 

zondag 19-2      

zondag 26-2      

zondag 5-3  Elmer van Orden M 06-19500806 

 

Bardienstindeling

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
Alweer bijna een jaar voorbij, Sinterklaas weer in de Spanje, Zwarte Pietendiscussie in de ijskast en het
clubhuis nog een paar keer open. Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag is het clubhuis gesloten. Maar
tweede kerstdag staat Frank weer voor u klaar om elkaar de kerstverhalen te laten vertellen.
Op 8 januari wensen we elkaar het beste voor 2017, veel wind, goede gezondheid etc. U kunt ook genie-
ten van versgebakken oliebollen en andere lekkernijen. We openen zoals gewoonlijk om 15.00 uur.
 
En met het nieuwe jaar komt ook het nieuwe clubhuis dichterbij. De planning is dat we met het eeuwfeest,
tegelijk met de naamsverandering naar KHZV, ook de beschikking hebben over ons nieuwe onderkomen.
Als beheercommissie beginnen we alvast praktische ideeën te verzamelen, zodat we tijdig de bouwcom-
missie van input kunnen voorzien. Maar daarvoor hebben we nog wel even tijd.
Voor nu: fijne Kerstdagen en een gezond en hoopvol 2017!
 
Beheercommissie Clubhuis, Jolanda, Corina, Hans en Marcel
 

Goed appeljaar bij
de HZV
Weet u nog? Met z'n allen fruitbo-
men uit de grond rukken in
Spaarnwoude en herplanten op de
Dam bij de HZV. We schrijven 29
maart 2008....
..... en daarnaast het resultaat in
2016!!
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Opgave Zomerstalling / Wachtlijst zomerstalling 2017 HZV 
 

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

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

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

         
 

         
 

         
 

 
  

 

Opgave Wachtlijst Zomerstalling 2017 HZV 
                                                            

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

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

         
 

 

Aanvraag onderhoud in de Loods Max. 2 weken in de zomer 2017                             

NAAM LENGTE BREEDTE OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN 

    
 

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

Materiaal: 
P=Polyester 
S=Staal 
H=Hout 

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

Surfplank: Trailer: 

Dit formulier staat ook in de HZV website
www.Haarlemsezeilvereniging.nl
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HZV ZEILTRAINING 2017
Er staat weer een mooi seizoen voor de deur en de voorbereidingen zijn alweer begonnen.
Na inschrijving houden we rekening met je deelname. Zo'n 30 vrijwilligers maken tijd vrij om de training
mogelijk te maken dus van de deelnemers verwachten we dan ook dat ze er zijn.
Over vrijwilligers gesproken, zoals jullie wellicht weten is de kracht van onze vereniging dat iedereen zijn
steentje bijdraagt. Bij deze dan ook het verzoek aan de ouders om ervoor te zorgen dat het sanitair
netjes achtergelaten wordt na de training. De verwachting is dat ons nieuwe sanitair operationeel is tijdens
de zeiltraining. Hoe fijn zou het zijn als uw kinderen leren zeilen van onze vrijwillige zeiltrainers en u uw
steentje bijdraagt als vrijwilliger door één avond te helpen om onze faciliteiten netjes te houden. We
zullen een intekenlijst bij de eerste zeiltraining ophangen waar u in kunt tekenen op de avond dat u met
eventueel andere ouders de verantwoording wilt nemen.
 
AGENDA 2017
Middagtraining voor Optimist CWO 1:          16.30 – 18.00 uur
Avondtraining voor alle CWO’s en klassen:   18.30 – 20.15 uur
                     Woensdag                     12 april            intro avond KIELBOOT training
                     Woensdag                     19 april            eerste zeillessen
                     *Zwembad training in de Planeet. Datum volgt.
                     Woensdag                     10 mei            zeillessen
                     Woensdag                     17 mei            zeillessen
                     Woensdag                     31 mei            zeillessen
                     Woensdag                       7 juni            zeillessen
                     Woensdag                      14 juni            zeillessen
                     Woensdag                      21 juni            zeillessen

                     Vrijdag                        23 juni            afsluiting zeiltraining
 
Bij iedere zeilles ben je een half uur van tevoren aanwezig om je aan te melden en de boot op te tuigen.
In verband met het bewaren van het overzicht en de veiligheid graag aanmelden in het clubhuis bij de
organisatie. En mocht je echt niet kunnen dan afmelden bij de voorafgaande les of telefonisch
(023-5327578). Je hebt zwemdiploma's (A en B). Altijd heb je bij je: een deugdelijk zwemvest, water-
dichte regenkleding en droge kleren. De kosten zijn: € 27.50 lesgeld voor leden en als je nog niet lid bent
van de HZV € 55,-. Als je een HZV Optimist of Laser leent, komt daar €25,- bij. In de uitnodiging zal
worden verzocht het lesgeld over te maken.
Wij volgen het opleidingsplan van de Commissie Watersport Opleidingen (CWO) van het Koninklijk Wa-
tersportverbond, d.w.z. landelijk erkende diploma’s waarvoor we hoge eisen stellen. Om in aanmerking
te komen voor een diploma moet je minimaal 6 trainingen gevolgd hebben. Onze zeiltraining kent drie
disciplines:
                                    OPTIMIST training (CWO jeugdzeilen)
                                    SPLASH & LASER training (CWO jeugdzeilen)
                                    KIELBOOT training (CWO kielbootzeilen)
 
OPTIMIST training
Opleiding voor kinderen van 7 tot rond ca. 14 jaar voor CWO diploma “jeugdzeilen” niveau I, II, III. Alle
deelnemers beschikken zelf over een boot (Optimist) of huren één van de vijf HZV Optimisten: Happy,
Zappy, Vippy, Inter of Cell. Beschikbaar zolang de voorraad strekt voor eerstejaars kinderen. Wil je in
aanmerking komen voor een HZV Optimist, geef dit dan duidelijk aan op het inschrijf formulier. Als je
een bootje toegewezen krijgt, dien je deze zelf op te tuigen, op te ruimen en netjes te houden. Check
dus even bij het melden voor de training of je na je zeilles je bootje af moet tuigen. Je eigen Optimist
wordt door je ouders op en top in orde gebracht (schoot, roer, blokjes, zeillatten, vaantje, hoosvat etc.)
Het omslaan oefen je in het zwembad; dan wordt ook je reddingsvest getest.
Meer vragen over OPTIMIST training?
Erwin Sikking 023-5583690, HZV1922@gmail.com
 
SPLASH & LASER training
Opleiding voor CWO diploma “zwaardboot één mans” niveau I, II, III en wedstrijdtraining. Leeftijd
deelnemers: vanaf zo’n 15 jaar, je bezit reeds het diploma jeugdzeilen III. Je beschikt zelf over een boot
(Splash of Laser) of je leent één van de drie HZV Lasers zolang de voorraad strekt. Deelnemers die voor
het eerste jaar aan de laser zeiltraining deelnemen hebben voorrang op het lenen van een Laser. Je boot
is natuurlijk in perfecte staat. Een zwemvest mag ook i.p.v. een reddingsvest.
Meer vragen over SPLASH & LASER training?
Bouke van den Booren 023-5250407, B.v.d.Booren@kpnplanet.nl
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KIELBOOT training
Opleiding voor het CWO “kielboot” diploma (niveau I, II, of III). Vanaf het moment dat je een beetje
volwassen postuur hebt, kan je de kielboottraining volgen tot AOW. In een boot van de HZV of van een
lid die zijn boot beschikbaar stelt voor de zeiltraining vaar je met een instructeur en enkele mede leer-
lingen. Je hoeft nog geen zeilervaring te hebben voor leuke leerzame lessen, maar het eerste jaar ga je
dan niet voor een diploma maar voor een certificaat. De kielboottraining begint met een introductieavond
in het clubhuis op 15 april.
Meer vragen over KIELBOOT training ?
Jaap Wilschut of Jesse Mulder, kielboottraining@gmail.com
 
Inschrijving gaat ook dit jaar weer via de site: www.haarlemsezeilvereniging.nl
 
Nog even dit:
Veiligheid vóór alles! Leren zeilen als doel! Gezelligheid en sfeer als middel.
Aansluitend aan de afsluiting op vrijdag 23 juni start het zomerfeest. Houd de site in de gaten om je aan
te melden voor dit gezellige weekend. Ook dit seizoen worden op de HZV weer de nazomerwedstrijden
georganiseerd. Dit zijn laagdrempelige wedstrijden waar je ook, als nog niet gevorderde zeiler, kennis
kan maken met de sport. Voor meer info benader je je instructeur. Voor extra info: www.haarlemsezeil-
vereniging.nl
 
Foto: zeiltraining 2016
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 HZV PROGRAMMA 2017 

Datum Evenement Plaats Tijd 
8 januari Nieuwjaarsreceptie  HZV 15.00  
27 januari Hazenpeper HZV 17.30 
28 januari Zaterdag werkochtend HZV 9.00 
11 februari Rondleiding & Proeverij Jopen Bier Waarderpolder 15.00 
4 maart High Wine (alleen voor dames) HZV 15.00  
7 maart Start werkavonden HZV 19.00  
11 maart Kajuitboten onder de kraan en loods te 

water 

HZV 9.00 

18 maart Rest behalve platbodems te water HZV 8.30 
19 maart Masten hijsen HZV 10-11 
21 maart Masten hijsen op afspraak (elke dinsdag 

vanaf 19.00) 

HZV 19.00 

21 maart boten uit loods lasers/splash/optimist HZV 18.30 
26 maart Masten hijsen op afspraak HZV 10-11 
26 maart Opening seizoen HZV 16.00  
31 maart A.L.Voorjaarsvergadering HZV 20.00  
8 april  Laatste boten te water HZV 9.00-10.00 
12 april Introductieavond Kielboottraining HZV 19.30 
16 april Paasbrunch HZV 11.30 
19 april 1e zeiltraining 2e 10/5 17/5, 31/5, 7/6, 14/6, 21/6 HZV 16.30/18.30 
22 april Openingswedstrijden/Feest HJC 12.00/14.00 
23 april Openingswedstrijden HJC 10.30 
13 mei Fortrace IJmuiden  
2-5 juni Pinkstertocht   
10 juni IJsselmeerwedstrijden Volendam 10.00 
23 juni Afsluiting zeiltraining HZV 16.30-18.30 
24 - 25 juni Zomerfeest HZV  
15 juli 6-uurs race HJC 12.00 
2 sept IJsselmeerwedstrijden JVW Volendam 10.00 
9 sept Nazomerwedstrijden/Feest HZV 14.00/20.00 
10 sept Nazomerwedstrijden HZV 11.30  
17 sept Spaarne Zeilcup HJC 10.00 
23-24 sept Najaarstocht HZV HZV 18.00 
30 sept Sluitingswedstrijden/Feest JVW 14.00/20.00 
1 oktober Sluitingswedstrijden JVW 11.00 
3 oktober Eerste groep boten op de 

wal/Optimisten de loods in 

HZV 18.30 

7 oktober 1e Hellingzaterdag/masten hijsen HZV 9.00 
8 oktober Masten hijsen / Sluiting seizoen HZV 10-11/16.00 
14 oktober Sluitingswedstrijden/Feest HJC 12.00 /20.00 
15 oktober Sluitingswedstrijden HJC 10.30 
17 oktober Kiel- en zwaardboten de loods in HZV 19.00 
21 oktober Masten hijsen HZV 10-11 uur 
24 oktober Zwaardboten de loods in/kajuitboten uit 

het water 

HZV 19.00 

28 oktober 2e Hellingzaterdag HZV 8.30 
29 oktober Masten hijsen HZV 10.00-11.00 
31 oktober Boten eruit/reserve datum masten 

hijsen 

HZV 19.00 

4 nov 3e Hellingzaterdag HZV 8.30 
10 nov Mosselavond HZV 17.30 
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GEZAMENLIJKE WEDSTRIJD-AGENDA 2017

Datum Evenement Locatie 1e start

April 22 & 23 OPENINGSWEDSTRIJDEN
OPENINGSFEEST!

HJC 12:00 uur

Mei 13 FORTRACE  IJmuiden 12:00 uur

Juni 10 IJSSELMEERWEDSTRIJDEN Volendam 10:00 uur

Juli 15        6-UURSRACE HJC 12:00 uur

September    

2 IJSSELMEERWEDSTRIJDEN Volendam 10:00 uur

9 & 10 NAZOMERWEDSTRIJDEN HZV 14:00 uur

17 SPAARNE ZEILCUP HJC 10:00 uur

30 & Okt 1 SLUITINGSWEDSTRIJDEN JVW
(Penningsveer)

14:00 uur resp. 11:00
uur

Oktober
14 & 15

SLUITINGSWEDSTRIJDEN HJC 12:00 uur

KR&ZV Het Spaarne           HJC            HZV           JVW
 

 
VANAF 5 BOTEN: EIGEN KLASSE, EIGEN BAAN!
 

Shantykoor repetities in 2017
Ons shantykoor “de strakke stag”
gaat in ieder geval geen toontje
lager zingen volgend jaar.
 

Zij oefenen in het clubhuis op:
12-01-2017, 26-01-2017,
09-02-2017, 23-02-2017,
09-03-2017, 23-03-0-2017,

06-04-2017 en 22-04-2017.
Lieve groet,
Wilma
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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 
 

 

 

 


