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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 – 5380180

Vice-voorzitter 
Bouke van den Booren  023 – 5250407 

Secretaris  
Brigitte Sikking   023 - 5253655

Penningmeester   
Roland Böing   06 - 22521842

Commissaris havenzaken
Erwin Sikking   06 - 53613960

Commissaris wet en regelgeving
Rutger Eichhorn   06 – 24113989

Commissaris Evenementen
Jolijn Oud   06 - 51794209

Lidmaatschap
Aanmelden van nieuwe leden geschiedt bij het secretariaat 
van de vereniging

De contributie per jaar bedraagt:
Seniorleden € 57,-
Jeugdleden € 28,50
Donateurs € 36,-

ING rekening:
NL33INGB0000149194 tnv Haarlemse Zeilvereniging

Barbezetting clubhuis
Gerhard Stoel 06 - 18053731    
beheercomissiehzv@gmail.com
   

Evenementencommissie
Marion Zwart   023 – 5334909

Belangenvereniging Waterrecreatie Haarlem
John Vasen
  

Commissie onderlinge wedstrijden en
Comité nationale wedstrijden (Fort Race) 
Michel Peetoom   023 – 5377395
Jaap Wilschut

Havencommissie
Voorzitter 
René Lourens   023 – 5273059

Werkavonden 
Joop Muller   023 – 5373811

Aanvraag zomer & winterstalling / Kraan
Erwin Sikking   06 - 53613960

Milieu, Arbo & Rijnland
Frank Voorn   023 – 5240507

Bouwcommissie
Edwin Mantje   06 - 48872235
bouwcommissie@haarlemsezeilvereniging.nl

Zeiltraining
Hoofd Zeiltraining 
Bouke van den Booren  023 – 5250407

Coördinatie Optimisten 
Erwin Sikking   06 - 53613960

Coördinatie kielboten
Jaap Wilschut   jaapwilschut@gmail.com 
Jesse Mulder
  

Redactie redactie@haarlemsezeilvereniging.nl 
John Vasen   023 – 5354035
Lianne Sikking
Joost Nederkoorn

Webmasters webmaster@haarlemsezeilvereniging.nl 
Clemens Stavenuiter
Ellen Sikking

Jubileumcommissie jubileum@haarlemsezeilvereniging.nl
Henk van der Spek   06 - 22608630

Haarlemse Zeilvereniging
Lagedijk 7a 
2064 KT  Spaarndam
023 – 532 7578
www.haarlemsezeilvereniging.nl
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Van de Redactie
Een editie van de HZV Praat vernoemen we, normaal gesproken, naarde tijd van het jaar. Bijvoorbeeld Voorjaars Praat, Zomer Praat enzo-voort. Deze Praat had er eigenlijk al lang moeten zijn en hangt er eenbeetje tussenin, om het zo maar eens uit te drukken. Hoe we dezemoeten noemen? Nou, ‘Corona Praat’ is misschien wel toepasselijk indeze omstandigheden.Toch gloort er licht in de tunnel. Nederland begint zich langzaam teheropenen naar het echte normaal. En dat is maar goed ook. Bij deHZV mogen we bijvoorbeeld weer, één voor één, naar de toilet. Maarwaarschijnlijk modderen we aanstaande zomer nog een beetje aanen zal vanaf september steeds meer kunnen. Als alles mee zit en weons allemaal aan de afspraken houden tenminste.Om op de HZV Praat terug te komen. Ondanks het gebrek aan eve-nementen, feesten, partijen en zeilbelevenissen hebben we toch ge-meend een nieuwe Praat te maken. Er valt best nog wel wat te ver-tellen en te laten zien, zo blijkt. Zo gaat de Bouwcommissie onver-droten door al zijn er nog heel wat hobbels te nemen. In het kort eenupdate over die hobbels even verderop.Verder hebben we ons, meer dan anders, gericht op de leden zelf,althans een aantal bekende en minder bekende daarvan. Ze wordengememoreerd, geïnterviewd en voorgesteld. Leuk en soms verrassendallemaal.Het is moeilijk een kopijdatum voor de volgende HZV Praat te publi-ceren, zult u begrijpen, dus dat laten we dan maar achterwege.Waarschijnlijk zal het begin september weer tot een nieuwe HZV Praatkomen. En tot die tijd groeten we u met de woorden: “Vaert saemen,dan vaert ghe wel”.Oh ja, niet te vergeten. We zijn ook dit jaar weer benieuwd naar uwvakantie avonturen. Geef daarom gevolg aan onze oproep in dezeHZV Praat. Hartstikke leuk om u zelf terug te zien en uw vakantie teherbeleven op deze manier. 
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Update Bouwcommissie
In de afgelopen tijd is er veel ge-beurd in voorbereiding op onsnieuwe clubhuis. Het clubhuis istot in detail uitgewerkt en de of-ferteaanvragen zijn de deur uit-gegaan. We hebben de aanne-mers vijf weken de tijd gegevenom tot een offerte te komen, dezetijd is nodig om een project alsdeze goed te kunnen calculeren.Op 8 juni verliep de deadline voorhet inleveren en inmiddels heb-ben we de gevraagde offertesontvangen.Dat was best even schrikken…De offertes zijn goed vergelijk-baar en komen, ondanks dat ertussen de hoogste en de laagteofferte €100.000 prijsverschil zit,gemiddeld op het dubbele uit vanwat ons budget is.We moeten dus naar ‘plan B’ enhebben even tijd nodig om dit plante smeden.Hoe nu verder?We hebben twee aannemers be-dankt voor hun offerte en op basisvan de prijs af laten vallen. Metde overige twee aannemers enonze architect gaan we in gesprekhoe we, zonder al te veel afbraakte doen aan ons ontwerp, tot eenbetaalbaar clubhuis kunnenkomen. In de wetenschap dat wemet een nieuw ontwerp eigenlijkweer terug bij af zijn en het ver-gunning traject in moeten, is dezehet minst wenselijk. We zullen hetdus moeten zoeken in bouwme-

thodes en materialen en hebbener vertrouwen in dat we hier bestiets kunnen besparen. Tenslottekan je wel dansen, al is het nietmet de bruid..  Het ziet er wel naaruit dat we meer budget nodighebben en ook naar de planningzal gekeken moeten worden. Ui-teraard houden we ook deze zo-veel mogelijk vast om niet in deknoop te komen met ons jubileumin 2022. Gelukkig zijn we er bij deHZV niet vies van om zelf de han-den uit de mouwen te steken engaan we ook zelfwerkzaamheidinzetten om de prijs proberen tedrukken naar een acceptabel ni-veau. In dit proces schakelen weuiteraard regelmatig met het be-stuur en zullen we, zodra we overnieuwe inzichten beschikken, eenledenvergadering inlassen.Stopt het nu helemaal?Nee, uiteraard niet, we moeteneven creatief zijn maar bepaaldezaken zijn uitgezet en gaan ge-woon door. Dat moet ook, andersworden dit de zaken waarop wewellicht uiteindelijk de planningniet gaan halen. En met kostenals een keuken, vloer, bar etc.moeten we rekening kunnen hou-den.Inrichting van het clubhuis eneen sneak preview..In de vorige editie van de HZVPraat hebben we u geïnformeerddat Gaivota ons helpt met  inrich-ting,  lichtplan, materiaal en meu-

bilair keuze. Deels nieuw, deelshergebruikt, rekening houdendmet geluid absorptie en de multi-functionele inzetbaarheid van onsclubhuis. Ook op dit front is er alhet nodige werk verzet. Er is ge-tekend, er zijn prijzen opge-vraagd, er is gekeken naar wat wezelf kunnen maken en er zijnvooral creatieve keuzes gemaakt.Alles met het doel een warm, ge-zellig, tijdloos clubhuis te creërenwaar al onze leden graag komen.Voor nu gaan we weer druk aande slag en we houden u op dehoogte.De Bouwcommissie Bouwontwerp: tipje van de sluier

 
Jubileumcommissie zucht onder Corona-crisis
juno 2020Desgevraagd liet de voorzittervan genoemde commissies, Henkvan der Spek, weten dat ze nietstil zitten maar vooralsnog geennieuws hebben sinds de vorig HZV

Praat met de vergaderstukken.De Jubileumcommissie had netsubclubjes ingesteld, waaronder‘communicatie’ waarvan onder-getekende deel mag uitmaken,toen de Corona-maatregelen van

kracht werden afgelopen maart.Waarschijnlijk kunnen we vanafseptember dit jaar weer gasgeven, oreerde Henk  hoopvol.JV 
Oproep jubileumbeeldmateriaal !!
Mocht u beeldmateriaal van deHZV hebben, dan zal de Jubileum-commissie deze in dank van ulenen. Foto's, dia's, film, negatie-ven, maakt niet uit. Na gebruikkrijgt u uw spullen gegarandeerdterug.Contactpersoon: Ellen Sikking tel.0657020674.E-mail: llsikking@gmail.com
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Bootje
Daar lig ik dan. In weer en wind.Ooit scheerde ik over het water,als een jonge hinde. Door mijnglimmende blauwe romp wierpenandere boten jaloerse blikkennaar mij. Das war einmal. Nu benik afgedankt. Mijn laatste dagenslijt ik op een trailer op de kant.Mijn zeiltje wappert al jaren in dewind. Nog even en er hangen nogwat reepjes stof. Zelfs een waar-dig afscheid kan er niet vanaf.Elke dag hoop ik weer dat iemandmij komt redden, mijn romp weerpoetst, mijn zeilen weer hijst enmij over het water laat glijden. Ikdenk dat het te laat is. Ik buig mijnhoofd en wacht en wacht.JN 

Nieuwe watersport campagne KNRM
Bron: KNRM.nl 29 mei 2020 IJmuidenVlak voor het Pinksterweekendstart de KNRM de watersportcam-pagne ‘Een ongeluk zit in een kleinhoekje’ om met de fors toene-mende watersport aandacht tevragen voor goede reisvoorberei-ding om problemen op het waterte voorkomen.

 Juist in deze tijd, waarin het co-ronavirus iedereen beperkt in zijnbewegingsvrijheid, is het verlan-gen voor velen om het water opte gaan groot. En doordat veelNederlanders hun zomervakantiein eigen land zullen doorbrengen,zal de drukte op het water waar-schijnlijk groter zijn dan in ande-re zomers. Daarbij is het goed omte weten dat de KNRM 24/7 paraatstaat om in actie te komen als er

toch hulp nodig is. Om aandachtte vragen voor goede reisvoorbe-reiding, start de KNRM de preven-tiecampagne ‘Een ongeluk zit ineen klein hoekje’ gericht op wa-tersporters.  VermijdbaarDe KNRM komt jaarlijks meer dan2.000 keer in actie. Een groot deeldaarvan is voor watersporters diedoor verschillende, vaak vermijd-bare, oorzaken in problemen zijngeraakt.  De KNRM gaat er vanuitdat alle watersporters goed voor-bereid het water op gaan, maardoet in haar campagne een aantalaanbevelingen om problemen ophet water juist te voorkomen.Watersporters kunnen bij deKNRM een gratis digitale brochureaanvragen waarin de meest voor-komende ongevallen/ongemak-ken staan opgesomd (zoals mo-torstoring, man over boord, navi-gatiefout, onvoldoende kennis enervaring) en hoe deze eenvoudigzijn te voorkomen. Zodat dezomer in eigen land voor verre-weg de meeste mensen ook échteen feestje wordt! 

AppEen van de bestaande middelenwaar de KNRM in de campagneook naar verwijst is de app KNRMHelpt. In deze app vindt de ge-bruiker alle informatie voor eengoede voorbereiding op een vaar-tocht. De app bevat weerinforma-tie, vaarkaarten, informatie overhavens en veiligheid. Via de appkan in geval van nood gemakkelijkhulp gevraagd worden. DonateurNet zoals de watersporter altijd opde KNRM kan vertrouwen, hooptde KNRM op haar beurt weer opnieuwe donateurs te mogen reke-nen. De KNRM is afhankelijk vandonaties om het reddende werkte kunnen blijven doen. Daaromin de campagne ook de vraag vande KNRM om donateur te wordenen met een veilig gevoel te genie-ten van een heerlijk watersport-seizoen. Brochure aanvragen: https://www.knrm.nl/vraag-brochure-aan-met-waardevolle-tips-en-weetjes  
Ledenmutaties
Nieuwe leden:- Ralph Bergman met een Laserstandaard- Hans van den Booren met eenVollenhovense Bol, Bollaard- Justin Dollman met een 470,Spiff Opgezegd als lid:- Susanne Duin 

handhaving
1,5 meter heren
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Joop Muller – “Jill”
“Het hoogtepunt tijdens de zo-mervakanties in mijn jeugd wasdie ene dag dat mijn vader en ikgingen vissen, vanuit een bootjeop het Noordzeekanaal,” zo ver-telt Joop Muller ons tijdens éénvan de diepte interviews die deHZV redactie aan het houden ismet diverse leden. Op de HZVkennen wij elkaar van gezicht,van boot of bij naam. Maar hoegoed kennen wij elkaar nu echt?Onze haven kent veel actieveleden die meer te vertellen heb-ben dan de gebruikelijke straffezeilverhalen aan de bar, wanneerde wind waait en de regen klet-tert. De redactie heeft beslotenom het verhaal achter de bekendeen minder bekende leden tedelen. In deze Praat het (zeil)achtergrond verhaal van JoopMuller.

2 juni; redactie in actie Joop Muller, geboren en getogenSantpoorter en nog steeds woon-achtig in zijn ouderlijke woning,heeft al 22 jaar een nauwe bandmet de HZV. Voor velen het ge-zicht als eigenaar van de Contest“Jill”, aan de middensteiger. Vooranderen het gezicht op werkavon-den of tijdens het boten in-, en uithet water halen met de kraan.Altijd behulpzaam en handig inhet vinden van creatieve oplossin-gen. Dat is geen wonder na eenopleiding als ingenieur. Na zijnstudie aan de HTS, Joop is gebo-ren in 1945, volgde een loopbaan

als ingenieur bij de provincie, al-waar hij zijn stempel heeft mogendrukken op vele weg- en water-bouwwerken in Haarlem en deprovincie Noord-Holland. Denkhierbij aan de Elsbroekerbrug aande Ringvaart, de boot/steigerverbinding bij het buitenmuseumvan Enkhuizen, de bruggetjes bijde Delftlaan plus de twee tunnel-tjes, de prachtige Zanderijsluis,drie schulpstuwen, het tunneltjebij Koog Zaandijk, en vele anderebouwwerken.Het nautische zat al vroeg in zijnbloed. Met een grootvader vanmoeders kant als schipper op eenzeillogger en een vader werkzaambij Rijkswaterstaat op de peilvlet,is dat niet verwonderlijk. In 1917voer de vissersfamilie vanuitMaassluis naar IJmuiden en bleefhangen vanwege de prettige faci-liteiten die het nieuwe Noordzee-kanaal en IJmuiden boden. Gevistwerd er op schelvis, haring enandere soorten op de Noordzee.Het was hard werken voor degrootouders en ouders. Vakantieszaten er niet in, ook niet voorJoop, ja meevaren op de peilvletin de vakanties en dan die ene dagvanuit een bootje vissen met jevader. Thuis was het niet altijdeen vetpot. Soms stond er alleenbrood met een beetje jus op tafel.Dat weerhield Joop er niet van omhard te werken, hard te studerenen plezier te hebben in het leven.De latente zeilgenen ontpoptenzich rond zijn 12e bij de zeever-kenners, bij Kon Tiki, naast deoude locatie van de HJC. Dat wasnog volgens de verzuilde jaren‘50, waarbij jongens en meisjesstrikt gescheiden waren. In zijnKon Tiki tijd ontstond een hechtevriendenclub, vrienden die tot opde dag van vandaag elkaar nogsteeds zien. Elke zaterdag troffende vrienden elkaar op het Spaar-ne en maakten mijlen met delichtblauwe schouwen. Het eerstekampjaar vond plaats in Vinke-veen waar Joop zijn zeeverken-ners ontgroening mee mochtmaken. Geblinddoekt koffie- entheeprut consumeren en het ideehebben dat je een regenworm aanhet opeten was, terwijl de oudespaghetti slierten voor je neus en

in je mond bungelden. In Terhor-ne bivakkeerden de zeeverken-ners zes jaar achter elkaar, omdaarna de Engelsen vrienden,ontmoet in Terhorne, in het LakeDistrict in Engeland op te zoeken.Alles draaide om zelfwerkzaam-heid en zelfredzaamheid. Met veelgeduld en inzet onderhield mende zeeverkennersvloot.Joop heeft een sportieve inborst.Eerst wordt er gevoetbald.  Na hetzeeverkennen stort hij zich op hethonkballen. Als snelle honkballerstaat hij midveld en bij slag houdthij de pitcher lang bezig als, zoalshet in vaktermen heet, een “peu-teraar”. Hij brengt het tot dehoofdklasse. In militaire dienstbokst Joop nog een kampioen-schap. Van zeilen komt het deopeenvolgende jaren niet. Tijdensfietstochten in Friesland blijft hetwater onverminderd aan hemtrekken. Daarom huurt Joop af entoe wel een zeilboot voor eendagje. Joop schaatst maar liefstdrie keer een Elfstedentocht. Opde racefiets traint hij niet alleenvoor het schaatsen maar fietstook nog klassiekers als Parijs-Roubaix en Luik- Bastaken- Luik.Het zeilen komt weer in zicht inde winter op schaatsclub NovaZembla waar hij de familie Engelen ander HZV’ers ontmoet diedaar druk trainen. Zij maken hementhousiast voor de vereniging enJoop vindt op de HZV datgene wathij jaren geleden bij Kon Tiki ach-terliet. Saamhorigheid, zelfwerk-zaamheid, verdraagzaamheid, nuch-terheid, het beschikbaar stellenvan de beroepsmatige eigen ken-nis en ondanks verschil van me-ning op veel onderwerpen bijcommissie- of bestuursvergade-ringen vindt iedereen in goedeharmonie altijd een tussenweg.Polderen pur sang. Met de Contest“Jill” vaart Joop vele mijlen. Nietaltijd met familie aan boord, maaraltijd met de familie erbij. Jill staatimmers voor Joop, Ingrid, Lennyen Linda, de namen van zijnvrouw en twee dochters. Veelzomers ligt Joop met de Contestin de Grashaven in Hoorn. Hetopen water met zijn prachtigeHollandse luchten geeft meervrijheid en zeilplezier dan de
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Mooie Nel. Ontbreken op de HZVevenementen zoals de Pinkster-tocht, Zomerfeest, Najaarstochten andere evenementen doet hijechter niet. Hij pendelt heel watheen en weer tussen de HZV enHoorn.In de categorie zeilblunders valter weinig eer te behalen aan Joop.Hij komt als koelbloedig zeiler nietverder dan een misrekening methet tij op de Boontjes bij Texel.Na een paar keer de bodem tehebben geraakt, draait hij om enwacht een uurtje tot het waterweer hoog genoeg staat. Eén keerwint hij een zeilwedstrijd met zijnboot. Tijdens een voor- of na-jaarswedstrijd op de Mooie Nelprotesteert Joop het hele velderuit. Iedereen rond de verkeerdeboei. De “Jill” gaat er met dedagoverwinning vandoor. Tegen-woordig ligt de boot weer perma-

nent op de HZV, dichterbij de fa-milie en de drie kleinkinderen diegraag bij opa en oma op de bootzijn.Joop werkt al jaren voor de ha-vencommissie. Ondanks de groteverdraagzaamheid en zelfwerk-zaamheid verbaast Joop zich nogsteeds over die leden die bij te-waterlatingen alles op de kantlaten liggen, van bokken, kwas-ten, stophout tot ladders; op deboot stappen en wegvaren. Dehavencommissie ruimt het welweer op, denkt men dan. Denuchterheid en verdraagzameaanpak zagen we terug tijdens deafgelopen lastige Corona periode,vertelt hij. Rustig aan gingenboten te water, schema’s soepelopgerekt en zonder slag of stoot,Corona besmettingen of be-stuurswisselingen dreef de vlootbinnen enkele weken. Het was

nog nooit zo efficiënt gegaan.Zelfs het masten hijsen werdeenvoudig ingeroosterd alsof wenooit anders gewend waren.De laatste jaren verandert dehaven. Ook Joop ziet deze veran-deringen. De vergrijzing en ver-minderd eigen bootbezit vragenom een actieve strategie naar detoekomst toe, zodat al dit mooisdoor een volgende generatiewordt opgepakt en in stand blijft.Gelukkig steekt het HZV bestuurhier al veel energie in, zo vindt hij.Hij hoopt dan ook dat er een goedemix blijft bestaan tussen jong enoud, dat nieuw bloed zich aan-dient voor de vele commissies endat hij zelf nog 25 jaar aanwezigmag zijn op deze prachtige vere-niging.JN foto: Joop Muller vertelt
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even voorstellen...
Hallo allemaal,Ik zou mij graag aan jullie willenvoorstellen. Eigenlijk ben ik nietecht nieuw, maar ben ik al 4 jaarlid van de HZV. Ik heb me nooitecht voorgesteld, maar daar gaatnu dus verandering in komen.Mijn naam is Koen de Kruijf, 38jaar, getrouwd met Sandra en wehebben twee kinderen. Tess van6 en Chris van 4 jaar en ik werkals FEM-engineer bij De Voogt inHaarlem.Ik ben relatief nieuw in het zeilen,niemand in mijn familie heeft eenboot gehad of is/was actief metzeilen.Mijn interesse in het zelf willenzeilen is eigenlijk pas 5 jaar gele-den ontstaan in Lorient, Frankrijk.Voor mijn werk ben ik daar voor

enkele maanden gedetacheerdgeweest.Deze stad bruist van alle trima-rans die vanuit hier de Atlantischeoceaan oversteken, of die daarworden onderhouden.Daar heb ik destijds een catama-ran gehuurd om een uurtje meteen collega te zeilen (uiteindelijklagen we vooral in het water).Bij terugkomst ben ik in Haarlemgaan zoeken of ik ergens zeilleskon volgen, hierbij kwam ik incontact met de HZV en heb ik dekielboottrainingen gevolgd. Ikvond het erg leuk en nadat ik mijnCWO3 had gehaald vond ik het tijdom eens verder te kijken. Ik vondeen leuke Daimio 700 in Harder-wijk die ik vorig jaar april hebkunnen overvaren naar Haarlem.

Een hele belevenis al zeg ik hetzelf. Ik hoop niet dat iemand megezien heeft bij de Nijkerkerslui-zen hahaha.....Deze zomer hebben we er al veelplezier van gehad en na het vaar-seizoen ben ik begonnen het on-derwaterschip aan te pakken.Deze mocht wel een flinke op-knapbeurt gebruiken.Uiteindelijk hebben we, met toe-stemming van Neptunus, de boothernoemd naar Dory en zijn weklaar om dit vaarseizoen (als hetallemaal meezit) Nederland vanafhet water te gaan verkennen. GroetjesKoen de Kruijf foto: familie De Kruijf
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Het heeft even geduurd, maar…….
Na Koen de Kruijf nog een nieuwlid: Hans van den Booren. Vadervan onze vicevoorzitter Bouke enechtgenoot van oud secretaris enredactielid Marijke van den Boo-ren die, als dochter van HansHouben, sinds mensenheugenisonlosmakelijk met de HZV is ver-bonden. Niet zo maar een nieuwlid derhalve.Terug naar Hans. Hij loopt al

minstens 40 jaar bij de HZV ronden is eigenaar van een Vollenho-vense Bol “Bollaard”, een beken-de boot bij de HZV. Daarvoor heefthij gevaren in Schakel, Valk enGrundel. Al die tijd was onze “-gastarbeider” actief bij de HZV,waarvan thans in de Beheerscommissie clubhuis. Daarnaast isHans bestuurslid bij de zwemver-eniging. Kan geen toeval zijn dat

het onderdeel ‘omslaan’ van deOptimisten zeiltraining uitgere-kend in het zwembad ‘van’ Hansplaatsvindt.Wat Hans heeft bezield om nu, naal die jaren, alsnog lid van de HZVte worden, is de vraag. Een vraagdie de Redactie ongetwijfeld gaatproberen op te lossen.JV 
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Tips om de accu optimaal te gebruiken:

•De accu iedere drie maanden op te laden.

•Aan het eind van het seizoen altijd de accu volledig opladen.

•Door de polen in te vetten met zuurvrije vaseline wordt oxidatie voorkomen.

Bootaccu nodig?

Gel | AGM | Startaccu

Van  9Ah tot 250Ah

Onderhoudsvrij 

In iedere positie te plaatsen

Intercel Energie BV | Waarderveldweg 3 | Haarlem | 023-5149900 | www.intercel.nl | sales@intercel.nl

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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Dit jaar geen SKS skûtsjesilen wedstrijden, maar bij OmroepFriesland tóch een ‘Skûtsjesjoernaal’
Bron: Nauticlink 04-06-2020 Leeuwarden – Het is voor skûts-jeschippers en -liefhebbers nogaltijd bijna niet te geloven. Voorhet eerst in het 75-jarig bestaanvan de Sintrale Kommisje Skûts-jesilen worden er dit jaar geenwedstrijden gezeild vanwege hetcoronavirus. Maar een zomerzonder skûtsjes is een stap te veren daarom komt Omrop Fryslânin juli twee weken lang met ItSkûtsjesjoernaal op televisie.De uitzendingen komen iederedag uit het skûtsjemuseum in

Earnewâld. Iedere dag schuiventwee gasten aan tafel bij presen-tatrice Simone Scheffer. Daarbijis er natuurlijk uitgebreid aan-dacht voor de grote verhalen, destoere schippers en de legendari-sche anekdotes van destijds.Naast de gesprekken aan tafel zijnin het programma historische re-portages over de geschiedenisvan de SKS te zien. Verder zullenverschillende kunstenaars eenode brengen over hun gevoel bijhet skûtsjesilen. It Skûtsjesjoernaal is van maan-

dag 20 juli tot en met vrijdag 31juli te zien twee weken lang te zienbij Omrop Fryslân op televisie.(Omrop Fryslân, ‘Skûtsjeschip-pers willen deze zomer toch nogzeilen’ – Omrop Fryslan) 

Maxima
Jaar in jaar uit ploft er 6 keer perjaar een HZV praat op de mat.Zelfs in ons digitale tijdperk geeftde analoge HZV praat ons houvastin deze roerige tijden. Met veelgeduld en aandacht stelt JohnVasen al zeker 25 jaar de Praatsamen. Hij verzamelt copy,schrijft, redigeert en zet alle tek-sten op de juiste plaats. Groteveranderingen, ook op de redactievan de HZV Praat, worden op onzevereniging belicht. John Vasenheeft het zeildoek aan de wilgengehangen en een motorbootjegekocht. Vandaar dat we kort stilstaan bij dit historische momenten terugblikken op zijn zeilersleven.

 Zowel het zeilen als het redactiewerk zaten John al vroeg in hetbloed. Op school wilde hij al graagjournalist worden. Kees Boonmanals buurman in de schoolbankenheeft dit ongetwijfeld gestimu-leerd. Kees Boonman, elke zater-dagochtend op radio 1 en tijdensverkiezingen, doet verslag van deperikelen op het binnenhof alspolitiek commentator. WaaromJohn zich dan toch heeft latenverleiden om voor de fiod te gaanwerken, blijft tot op heden eengroot raadsel. Het schrijftalentkreeg John bij zijn geboorte mee. 

Al vroeg kwamen John en zijnbroer Frank met water in aanra-king. De caravan op Nieuwkoopdeed elk weekend goede dien-sten. Dankzij het kleine zeilbootjevoor de deur, kon John het zeilenonder de knie krijgen.  Bij boerBergkamp naast de HZV vond defamilie een nieuwe plek voor decaravan. Op de HZV zeilden Johnen Frank in een spanker, gekochtvan Albert Wolthuis. De zeilva-kanties brachten de broers Vasensamen door met Ben de Boer enErwin Sikking, met de spanker“Hadis”. De spanker van John enFrank heette Toscana, naar deboot die de familie eind jaren 50terugbracht uit Australie. ZowelJohn als Frank zijn in Australiegeboren en op jonge leeftijd weerteruggevaren naar Nederland.Een spanker heeft zo zijn beper-kingen, helemaal wanneer dehormonen gaan opspelen. “Wildede een zeilen, lag de ander terommelen” aldus een anoniemebron. Een boot met een kajuitbiedt veel meer mogelijkheden,dus werden er twee Victoires 22aangekocht, een hele boot voordie tijd. De fiod biedt blijkbaartoch zo zijn voordelen. Ook deHZV heeft vele voordelen. Johnhad zijn oog laten vallen op deknappe blonde dochter van het lidKlabou. En met succes, al gauwzaten ze samen vanaf het achter-dek te vissen. De Victoires maak-ten vele vakanties op het Neder-landse binnenwater, inclusief de

huwelijksreis van John en zijnkerverse vrouw Saskia in 1981. Deze gezamenlijke vakantiestussen de broers gingen altijd ingoede harmonie. De vele viswed-strijdjes tussen John en Frankwerden meestal in het voordeelvan Frank beslecht. Na de Victoi-re 22 kwam de Victoire 822 metde veelzeggende naam DosChaos. Meer ruimte voor groteretochten en meer comfort. De HZVbleef de pleisterplaats voor deboot, Saskia en voor John, dieeindeloos foto’s en copy verza-melde tijdens elk hoogtepunt opde haven, tot op de dag van van-daag. Met het verstrijken derjaren verandert ook het inzicht invrije tijdsbesteding. De Victoireheeft inmiddels een nieuwe, en-thousiaste eigenaar gevonden.De Maxima motorsloep heeft stil-letjes de plaats van de Dos Chaosingenomen. Wij wensen John enSaskia nog heel veel gezelligemotoruren toe en hou de Praataan de praat!JN
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Port of Amsterdam 4 
Mijn vriendin en ik voeren 2 meihet Noorzeekanaal af richtingAmsterdam. Eindelijk eens metgunstige wind, de fok er op en met5 knoop ging het alleraardigst.Omdat het verder rustig was gingik even naar beneden, vrien-din aan het roer. Kort daaropdaarop de melding dat er eengrote boot dwars op onze vaarweglag, ik keek even en constateerdeeen sleper van de Havendienst,vaar er maar om heen, was mijnreactie. De volgende melding, ‘hij

vaart recht op ons af’, ze hadgelijk en dat was niet de bedoe-ling. Fok in, de rem er op en hetvriendelijk verzoek van de grotevriend om even te wachten. Van-uit de Afrikahaven kwam dezejongen de bocht om die we res-pectvol voor lieten gaan. Daarnade toestemming van Port of Am-sterdam 4 dat we weer doormochten.  Romke Schrage 

Uit het beeldarchief
Opening clubhuisWe hopen over niet al te lange tijd een nieuw clubhuis te openen. Dat is echter niet voor de eerste keerbij de HZV. We schrijven 1932, eindelijk een eigen haven. Bijgaand plaatje is van het nieuwe clubhuisdat net is geopend door de burgemeester. Dat is niet op onze huidige locatie maar aan de overkant on-geveer waar nu de waterzuivering is. Nog echt op Haarlems grondgebied dus. Het clubhuisje heeft laterde oorlog niet overleefd en is verdwenen in de noodkacheltjes. 
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Overnachten bijmolen De Adriaan
Wij wonen niet ver van dezehaven tegen het centrum vanHaarlem (tegenover molen deAdriaan).  Wij hebben een nacht-je op de boot geslaoen, maar welbinnen en niet in de hangmat.  Dehangmat aan de spinnakerboomwas voor overdag.Groeten Rene (en Tibbe) Verbrugh 

Toeziend oog
Als voorzitter moet je overal opletten. 
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De natuur neemt hetover
Door de corona stilte herwint denauur terrein. Ria Struykenkampmaakte daar twee treffende illu-stratie van op onze haven. 

met zonder jas
Beschermer in weer en wind. Jejas. Maar daar hang je dan......Hans Visser was tijdens het hijsenvan zijn mast zijn jas vergeten...Gelukkig zagen wij dat op tijd.Groet, Robert

 

Picknick
April / begin mei... boot nogsteeds op de kant.'Dan maar picknicken op het hel-lingterrein vlakbij de boot' moe-ten de 'Wethmarretjes' gedachthebben. Geen last van golven inieder geval. 
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H.v  .d. OOGAARD b         .v.   

ijzerwaren             gereedschappen bouwbeslag

OOGAARD b         .v.   

gereedschappen bouwbeslag Holland Materieel Service

VERHUUR

Waarderweg 1-5
Stephensonstraat 19-21
Ged. Oude Gracht 109
Wagenweg 2
Strengweg 12
Dokweg 37

Deurkrukkenwinkel:
Schagchelstraat 41            Haarlem

T. 023-510 06 66

info@hvdboogaard.com
www.hvdboogaard.com

Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Heemskerk
IJmuiden

Waarderweg 1-5
Strengweg 12
Bennebroekerdijk 244

T. 023-532 32 00

info@hmsverhuur.nl
www.hmsverhuur.nl

Haarlem
Heemskerk
Cruquius

Professioneel materieel verhuur 
voor het gehele bouwtraject
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Kort houden
Op 10 april 2020 werden op deDam een aantal flinke bomengekortwiekt. Hein Tol aanschouw-de het allemnaal vanaf zijn booten zag dat het goed was.  
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Toen Corona nog alleen een Biertje was…
Wat kan er in één jaar tijd veelveranderen… Wat vorig jaar denormaalste zaak van de wereldwas, is dit jaar totaal omgedraaid.We zitten begin 2020 met heerlijkweer op de dam van de HZV waarwe in een ietwat provocerende buiop 1.5 meter afstand van elkaareen ijskoud Coronaatje openma-ken. Hey, waar kennen we dit ookal weer van? Oh ja 2019 in Kroa-tië… Maar zouden we daar niet nogeen verslag van maken voor deHZV praat? Het is 19 juli 2019 als het taxibus-je die volgens Nicole altijd goedop tijd is met gepaste spoed viahuize Van den Booren naar huizeMantje moet racen om de vluchtvan Amsterdam naar Split in Kro-atië te halen. Kind met buggyheeft ons uiteindelijk de nodigevoorrang opgeleverd bij de doua-ne waardoor we natuurlijk ruimop tijd bij het vliegtuig waren…#als de hele vakantie zo ‘on time’gaat.. :)

 Op de luchthaven van Split wor-den we opgewacht door onzetaxichauffeur Igor die ons naareen schitterend penthouse metzwembad in de plaats Bibinjebrengt. Een prachtig maar rustigzwembad dat na aankomst met 4meiden van 3 tot 8 jaar al snel onsprivé zwembad wordt. Hmmm,wat was ‘sorry medegasten’ ookal weer in het Kroatisch? :)  Op demountainbikes, welke wij mogen

gebruiken van de appartementeigenaar, zijn Edwin en Bouke opzoek gegaan naar de dichtstbij-zijnde supermarkt, al snel kwa-men we erachter waarom we eenmountainbike meekregen :). Bijterugkomst stond de BBQ al aanen de volgende dag zouden wegaan monsteren bij de plaatselij-ke Spar en aan boord gaan vanons jacht van de komende tweeweken. Eerst nog even met eenkoud drankje genieten van onsuitzicht vanaf ons balkon over deazuurblauwe zee en het zonnetjedat goed zijn werk deed, was eenprima start van een mooie vakan-tie.

 Na een goede nacht in ons luxeappartement verdelen we -al lig-gend bij het zwembad- de taken,ter voorbereiding van onze tweeweken zeilen op de Arta, een Ba-varia 46 uit 2017.Pas laat in de middag kunnen weop onze drijvende appartementterecht. Nicole en Edwin kochtende supermarkt totaal leeg. Echtmet vier grote winkelwagens enwat mandjes vol (en dan noghebben we de twee weken nietgered zonder extra inkopen) kwa-men we aan bij ons bootje. Allevlonders en kastjes werden afge-kegt met twee weken proviandvoor twee gezinnen en voor dezekerheid een wijntje en wat bierin flessen van 1,5 liter. En nee,geen Bavaria natuurlijk ;-). Dehutten werden verdeeld alsmedede vier!! badkamers… Genoeg

ruimte en voorzieningen aanboord, zelfs de airco ontbreektniet, alleen er mist nog wel iets opde boot… Natuurlijk, snel evenzoeken in de tas en ja hoor, daaris de Nederlandse driekleur ennog belangrijker, de HZV vlag.Edwin heeft inmiddels de heleboot nagekeken en ook het mast-stoeltje ontdekt. Het duurt dusniet lang of de HZV vlag wordt aande BB zaling geknoopt en het feestkan nu echt beginnen!      Om het ook voor ons eenvakantie te laten zijn, hebben weaangemonsterd bij een flottieljefamilie reis. Heerlijk dat een anderde highlights voor je in een routezet, later zal blijken dat we hiertoch nog even van af zullen wij-ken, maar in de basis is het erggezellig en kunnen we dit zekeraanraden. We raken aan de praatmet de andere zeilers en net alséén van de schippers zit te vertel-len dat ze nog even snel voorvertrek hun CWO1 gehaald heb-ben, weet Lieke trots en fijntjeste benoemen dat ook zij inmiddelsin het bezit is van CWO1… De toonis gezet. :)      De eerste bestemming is dePavlesina baai waar we naartoegezeild hebben door een echtadembenemend gebied en wegetipt waren waar je het beste jeanker uit kon gooien om even eenverfrissende duik te nemen. Alsnel kunnen we de kwaliteiten vande Bavaria waarderen en leggenwe ons erbij neer dat zeilen nietéén van deze kwaliteiten is… Maarhé, 9.2 knopen op de motor is tochook best prima, kan je de verlorentijd weer een beetje inhalen ;-).We gaan voor anker in de baaiwaar we de nacht door gaanbrengen. In de middag is er eenborrel op het strandje als kennis-making met de groep. ’s Avondsgenieten we van een prachtigesterrenhemel!      Om 9:30 uur is er palaver, wezwemmen met verschillende op-blaasbare dieren naar het moe-derschip om ons bij te laten pratenover de beste ankerplekjes, demooiste zeilroute en de beste plekom dolfijnen te spotten. De kaartwordt nog even op de app gezeten verder zien we elkaar aan het
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einde van de dag in Silba waar wemet alle boten naast elkaar aande kade liggen. Het voor ons ge-reserveerde plekje was tussentwee boten in waar je eerst denktdat dat plekje helemaal niet be-staat. Maar gas is alles dus wepakken de moring op en varen alsvolleerde Kroatië gangers achter-uit naar de kade. Prima plekjeweer en zo’n bootje vaart trou-wens best prima, we horen laterdat je zelfs ook een boegschroefkan gebruiken, maar dat vindenwe wel een beetje saai…

 Veli Losinje is onze volgende stop.We hebben zowaar een goede 5bfen op zeil kunnen we toch nogsnelheid halen uit deze boot. Wetikken toch zeker de 8 knopen aanmet een bakstag windje. We na-deren Veli Losinje waar we eenwerkelijk schitterende baai aan devoet van de st. Ivan heuvel inva-ren en naast onze reeds gedektetafel aanmeren. Het was evenpuzzelen voordat we walstroomhebben en de airco het deed maardan heb je ook wat…

Na de volgende ochtend de wa-tertanks te hebben gevuld meteen slang uit de keuken van hetrestaurant gaan we vol goedemoed op weg naar Olib. Tijdenshet zeilen worden we begeleiddoor een school dolfijnen. Saka-run is de volgende bestemming envooral de reis er naar toe was demoeite waard. Heerlijk gesnor-keld bij het wrak ‘Vele Lagne’. Weslapen op anker en in de avondstaat een heus diner op het pro-

gramma. In werkelijkheid was heteen veredelde snackbar met eenmooi gedekte tafel met plasticbordjes. Al met al hebben we eenhoop lol gehad en kregen we nogeen lekker glaasje zelfgemaaktegootsteenontstopper, ook welRakija genoemd, toe. Proost!

De Marina van Veli Rat is onzevolgende bestemming. Na eenheerlijke afhaalpizza zagen we delocals al wat zenuwachtig worden.Die nacht zou blijken waarom…we zaten nog lekker in de kuip eenspelletje Keezen te doen toen weopeens een raar geluid hoordenen het plotseling donker werd.Jeetje wat kan het losgaan uit hetniets… De meiden lagen heerlijkte slapen, terwijl de golven overde kade sloegen en de wind plot-seling flink aantrok, vergezeld vaneen flinke onweersbui. Snel deklep omhoog om het niet stuk telaten slaan op de kade. Heeft weleen stroomkabel gekost en onzesfeerverlichting onder de bimini inde vorm van flamingo’s heeft hethelaas niet overleefd. Een paaruur later was de wind wat afge-nomen en konden we de kooi in.We besluiten op basis van devoorspellingen een dagje extra teblijven liggen. De volgende dagwordt er spontaan een dingy racegeorganiseerd waar al snel zo’nacht bootjes aan mee deden. Deregel was vooral dat er geen re-gels waren. De haven stond opzijn kop het werd een mooi feest-je met een fles bubbels als prijsaangeboden door een Italiaanseschipper. Toch wel leuk hoor, zo’nflottielje. De volgende dag wilden ze nogeen nachtje blijven i.v.m. devoorspellingen die nog onstuimigwaren maar dit vonden we tegortig. We besluiten om zelf tegaan varen, tenslotte kunnen weals enkele boot tocht wel eenplekje krijgen? Helaas… onder-weg kwamen we erachter dat ditnog best lastig was. Het mag de

pret niet drukken, we zetten deradio op standje disco en kunnenuiteindelijk rond etenstijd aanme-ren bij een restaurant in Mali Iz.Top plek met een heerlijk restau-rant waar vooral de dames zichtegoed deden aan de lokale wijn‘Kutjevo’ met uitzicht op onzeboot. Waar de volgende ochtendde lokale jeugd nog een potjewaterpolo speelt naast onze bootmaken we ons op om weer aan tesluiten bij de flottielje in Sali. Eenleuk dorpje met gezellige restau-rantjes, wat winkeltjes, een heer-lijke ijssalon en een grote super-markt. We kopen hier een toe-gangsbewijs voor het NationalePark Telescica wat onze volgendeplek wordt voor de nacht. Schit-terend gebied waar een deel vande groep voor anker ging en wijéén van de weinige plekjes aan dekade hadden bemachtigd. Degroep ging rots springen, wijhebben deze even overgeslagen,de weg ernaartoe was iets te uit-dagend voor de kids. Naar hetzoutmeer wandelen was prima tedoen en ook erg mooi. De volgen-de ochtend zijn we voor ankergegaan om lekker te zwemmen enin afwachting van de parlevinker.De dames (Lieke, Ilse, Sofie enEmma) gingen los in zijn winkeltjeen zorgden voor zijn dagomzet.Met name de watermeloen werdmet dank afgenomen.

Zeilen hijsen en los!We varen door het Nationaal Park‘Kornati’ heen wat vooral eenhoop steen is, maar wel gaaf. Bijde zoveelste melding naar de kidsdat er dolfijnen zijn, krijgen weinmiddels de reactie: ‘Leuk mam,maar ik ben nu even aan hetspelen.’ Edwin besluit te gaanvissen en daarmee het avond etente verzorgen. Gelukkig hadden wevooraf voldoende proviand inge-slagen… Het idee was goed, aande investeringen bij de lokale
20



winkel in Sali lag het ook niet,maar het resultaat is precies ‘0’.Met weinig verwachtingen komenwe aan in Bain op het eiland Zut.We gaan voor anker in afwachtingvan een plek aan de kade. Op eenmijl afstand lag een luchtkussen/-klimkasteel. Prima keuze voortijdens het zomerfeest J Even eenstukje zwemmen en dan voloppret, Edwin en Bouke klimmenstoer naar boven en komen erboven achter dat het inderdaadbest hoog is… Niets laten merkenen gewoon springen. Terug op deboot horen we een plons. Hetduurt Sofie te lang en op de vraagwat ze gaat doen, draait ze zichom en roept, ik zwem even naarhet luchtkussen. Tuurlijk meis, jebent tenslotte al 6 jaar en netbezig voor je A diploma….Tegen de avond kunnen we aande kade liggen en hebben we eenreservering bij het plaatselijkerestaurant. Nu was het wel zo dathet een klein restaurant was, duseerst alle kinderen met elkaareten en daarna de ouders die danvervolgens op bootnaam de reke-ning kregen. Leuk om te zien hoede kinderen in de leeftijd van 3 tot20 jaar samen de boel regelen enpap en mam op gepaste afstandmet een koud drankje toe kondenkijken.De volgende dag varen we naarBetina Marina in Murter. Onder-weg moeten we nog even een tipvan Erik en Jolijn opvolgen om testoppen bij ‘Hakuna Matata’ inVrgada, een cocktail bar waar jevanaf je ankerplaats naar toe kanzwemmen of varen met de dingy.Wat een goede tip! Een klein pa-

radijsje waar ze ook nog wat lek-kers te drinken hebben. Cheers!In Murter nemen we na een afslui-tende steigerborrel afscheid vande flottielje. Nog even Betina inen terug met het toeristen trein-tje. Hey, had ie hier niet moetenstoppen? #en nog een rondje…Terug naar de thuishaven nogeven optimaal genoten van hetzwemmen, dobberen onder zeilen de prachtige kust. Op naar deSukosan waar we nog een extraafsluitende borrel in het verschiethebben.Na net een eerste toast uit tehebben gebracht begint er weereen bekend geluid te klinken. Hey,hadden we dit niet eerder al ge-hoord? En ja hoor, de hel breektweer eens los. Water over desteigers, dingies die aan zo’n 15meter lijn horizontaal vanuit tetop van de mast wapperen en hetwater dat inmiddels ook zo’n20cm over de kade stroomt.Edwin en Bouke kwamen nogeven tot het briljante plan omeven naar de boot te lopen waarManon en Nicole er heel slim voorkozen nog een wijntje in te schen-ken. Doorweekt en niet geheelzonder risico bij de boot aangeko-men, niets aan te doen, dan tochmaar weer terug naar de borrel.Wisten jullie trouwens dat niet allemobieltjes tegen water kunnen…De volgende dag alles van boordaf en de duiker het onderwater-schip laten checken. Edwin weeromhoog gehesen en de HZV vlaggestreken. Op verzoek hebben wenog even een lijstje gegeven aande monteur van alles wat volgensons nog even aangepast moet

worden en we wachten op onzetaxi naar Split.

Nog twee nachtjes in een sportho-tel met vergane glorie, maarschoon en op een prima locatievlak bij het centrum van Split. Eenleuke boulevard met imposantesuperjachten en een mooi oudcentrum. Een goede afsluiting vandeze onvergetelijke vakantie inKroatië.      Hoe het dit jaar gaat met deregelgeving omtrent de pandemiegaan we zien. Voorlopig hebbenwe een schitterende voorzomerop de HZV gehad, is er door demeiden veel gevaren en gezwom-men en is een borrel op 1.5 meterprima te doen. Zeilersgroet,Edwin, Manon, Lieke en IlseBouke, Nicole, Sofie en Emma 
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Reddingboot Elburg verwacht door corona drukke zomer: ‘Kopenze bootjes voor een paar honderd euro’
Bron: Nauticlink juni 2020 Elburg – Moest de KNRM Elburgde afgelopen tijd al een paar keeruitrukken voor bootjes met man-kementen, zal in de zomer nogeen stuk vaker voorkomen. Doorhet coronavirus zullen er een stukmeer tweedehands schepen ver-kocht worden, voorspelt schipperArjen de Gunst. Mét de bijbeho-

rende mankementen. Met een pas gekochte boot gingentwee mannen van in de dertigwoensdagmiddag het water bijElburg op. Nog geen driehonderdmeter verder lagen ze alweer stil:de motor was ermee gekapt. Endie was ook niet meer aan depraat te krijgen. „De boot washelemaal afgedreven, we hebben

de boot weer naar de trailerhellinggebracht”, vertelt De Gunst.(deStentor)

Van de weilanden
Op de vroege morgen van don-derdag  7 mei 2020 maakte Liset-te van Dijk een aantal prachtigefoto's vanuit de weilanden richtingHZV. "Hoe mooi" zoals Lisette zelfzegt. We zijn dat met haar eensen plaatsen de mooiste met fiets,(althans, dat vonden wij van deredactie en onze secretaris van deHZV) in deze Praat. Dank Lisette. 
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ABI Adviesgroep:  
• Voor de voordeligste hypotheek op maat;  

• Voor verantwoorde vermogensgroei in plaats van sparen; 
• Voor financieel inzicht in uw bestaande of komende situatie.  

 

Wilt u overzicht en zeker weten of uw wensen en doelstellingen gehaald 
worden? Het eerste gesprek is vrijblijvend. Wij zijn u graag van dienst! 

 
ABI Adviesgroep: Uw partner met verstand van zaken. 
 

Tappersweg 14-4 in Haarlem 
Mail: info@abi-adviesgroep.nl  

 
Telefoon: 023-5511826 
 

Van de Havencommissie
Beste varende lezer:We leven in een vreemde tijd,verenigingsactiviteiten zijn he-laas niet toegestaan.  Toch heefteen klein aantal leden van dehavencie, al dan niet in samen-werking met leden, de nodigeboten te water gelaten en de no-dige masten geplaatst. Verder iser het broodnodige onderhoudaan de haven en opstallen gedaandoor deze groep. Het mag duide-lijk zijn dat dit allemaal volgensde regels van het RIVM is gedaan.

Mannen bedankt daarvoor.Verder wil ik een beroep doen opalle leden om hun restanten vande winterstalling, ladders, extrabokken, steunen, balkhout tbvdekzeilen enz. op te ruimen. Enover opruimen gesproken mochtu op de parkeerplaats ergens eenschroef uit draaien of een spijkertrekken LAAT DEZE DAN NIETSLINGEREN, maar ruim deze op.Voor u het weet heeft u of eenander een lekke band. 

 Namens de havencie: ReneLourens 
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Megajachtpech
Sinds het corona virus ons landheeft betreden, schijnt de zonvolop. April heeft nog nooit zoveelzonuren gehad sinds begin 1900.De mei maand doet hier hier vro-lijk aan mee. Rutte is inmiddelsafgestapt van blijf thuis en water-recreatie is niet verboden. Redendes te meer om de boot eens uitte laten op het IJsselmeer tijdenseen ingelaste mei vakantie. Veelhavens zijn nog gesloten voorpassanten, wat rondbellen leertons dat Hoorn, Lelystad, de Mar-ker Wadden en Sixhaven gewoonpassanten toelaten. Voldoendeplek om te overnachten. Prachtigewind, helder weer en paarsezonsondergangen zorgen vooreen onvergetelijke week op hetIJsselmeer. Geen vliegtuigen enstil op straat in de historischehavenplaatsen. Hoorn doet maag-delijk aan, de kades, meestal be-volkt door hordes toeristen diemet de bruine vloot varen, zijnleeg en stil.  Nu ademt de stadweer de sfeer van rust en historieuit. Op de terugweg brengen weeen nacht door in Amsterdam. Wijlopen door een compleet legeKalverstraat. Eindelijk komen deprachtige grachten tot zijn recht.Het lawaai van rolkoffertjes en destadsgeluiden van trams, auto’sen toeristen zijn verstomd. Het Corona virus houdt ook demegajachten in zijn greep. Degrote wedstrijden, waarbij durebemanningsleden invliegen omeen dagje rond te zeilen in deCarib of Med, zijn afgeblazen.Zonder een grote bemanning kaneen megajacht niet varen.  Dusde megajachten liggen stil. Maarwaar blijven deze jachten dan?Het eerste megajacht dat wij te-genkomen ligt in de nieuwe havenvan Amsterdam. Een prachtigblauw klassiek ogend jacht ligtdaar werkeloos tegen de steiger.

 Dit is de 37 meter lange Pumula,ontworden door Dykstra NavalArchitecs, gebouwd door RoyalHuisman. Verderop bij Zaandam heeft dewerf van Royal Huisman een aan-tal megajachten voor de deurliggen. Achter in de hoek ligt watzielig de prachtige J-klasse, deRanger. Het origineel is in mei1937 te water gelaten en wassuperieur aan alle rondvarendezeilschepen in die tijd.  Tijdens deTweede Wereldoorlog heeft mende Ranger gesloopt en gebruiktom tanks en munitie van temaken. In 2002 heeft men eenreplica van de Ranger gebouwd,met hier en daar wat kleine wijzi-gingen. De huidige eigenaar ge-looft het momenteel wel en heeftdeze 42 meter lange beauty tekoop gezet. Voor maar 8 miljoendollar ex btw en inc rubberbootmet 50 pk mag je hem meene-men. Verderop ligt de Athena, een vande grootste 3 mast schoeners opaarde. Gebouwd in 2004 en 90meter lang, met boegspriet mee-gerekend. De grootste mast is 62meter hoog en past net onder dePanama brug door, maar alleenbij laag water. Waar je al nietrekening mee moet houden alszeilschip. Voor 300.000 euro perweek mag je haar een weekjecharteren. Voor de Athena ligt de Sea EagleII, begin januari dit jaar opgele-verd. De Sea Eagle II is het groot-ste jacht ooit gebouwd door RoyalHuisman, een 81 meter drie mastschoener. Het jacht werd ge-bouwd in opdracht van Dr Samu-el Yin, een prominente Taiwanesezakenman. Wat een giga boot enwat moet je ermee vraag ik mijdan af.

 Verderop ligt de Borkumriff IV,althans dat gok ik zo. De spiegelligt tegen de kant, zie de naamdaarom niet en weet het dus niet100% zeker. Wederom eenDykstra ontwerp van 2002, 51meter schoon aan de haak. Hetlijkt maar een kleintje tussen deandere grote schepen. Ik vind het bijzonder dat dezekapitale jachten zo tegen de kadeliggen en dat je met je eigen booter eenvoudig langs vaart. Wat eenvertrouwen in de mede water-sporter. Verderop in het Noordzeekanaalliggen wat verroeste schepen.Daarachter ligt een ouderwetsemaxi, de Kialo V, gebouwd in de1986, 24 meter lang aluminiumtestosteron. Nu beschikbaar voorcharters. Maar wanneer wij er zonaar kijken moeten er nog heelwat gebeuren om daar een stukjemee te kunnen varen. Stondtrouwens een tijdje geleden tekoop voor maar 299.000 dollar.Het lijkt erop dat iemand de gokgewaagd heeft en de boot heeftgekocht. Nu staan er fietsen aanhet dek, een tuinstoel, een groteschoorsteenventilator in een hou-ten bekisting in het kajuitluik eneen verwaaid plastic dekkleed. Jammer voor al deze schepen,maar voorlopig liggen ze nog stiltegen de kade. Mijn eigen mega-jacht van 36 voet heeft weinigbemanning nodig. Daarom varenwij wel en zij niet. Soms is smalltoch echt beautiful. JN op de volgende bladzijde eenaantal mooie foto's   
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gemak

Uwsupermarkt voor Spaarndam en omgeving, 

Haarlem-Noord, Velserbroek en Santpoort

Plezierig ‘boot’schappen 
doen, doe je bij 

     Bouwens
Gratis parkeren - 365 dagen per jaar open

Altijd de ruimste openingstijden, al vanaf 7:00 uur
Ruim assortiment - In Spaarndam met scan&go

Wij helpen u bij het maken van bewuste keuzes rond financiële risico’s. Dat doen we met persoonlijk advies en 

financiële producten die exact aansluiten bij de fase van uw leven. Daardoor kunt u zich richten op de dingen 

waar het in het leven écht om gaat. Of dat nou aangenaam wonen is of een stuk zeilen met vrienden.

WWW.ZICHTADVISEURS.NL

VERZEKERING   •   BEDRIJFSRISICO   •   HYPOTHEEK   •   PENSIOEN                       

corona pijltjes
zelfs bij het urinoir.... "Hier geen 1,5 meter afstandhouden alstublieft" 
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Rectificatie bedieningstijd Rijksbrug A9
In de vorige HZV Praat stond vermeld dat de Brug A9 om 19:45 uur zou worden bediend. We blijkenechter verkeerd te zijn voorgelicht. De bediening is om 20:15 uur.Zie verder het overzicht van de Gemeente Haarlem inzake de bedieningstijden 2020 elders in deze HZVPraat. 

Vanaf 21 mei gelden weer de brugbedieningstijden van hetzomerseizoen
Zie het overzicht in deze HZV Praat en de site van de Gemeente Haarlem: https://www.haarlem.nl/bruggen/ 
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Schutbeleid grote sluis Spaarndam
Eind mei kregen we een e-mailvan het Hoogheemraadschap vanRijnland in verband met de droog-te en het schutregime van de sluisvan Spaarndam.Zie tevens: https://waterinfo.rws.nl/#!/nav/index/

Als volgt de e-mail:Goedemiddag,Inmiddels komt mede door hetprachtige weer het vaarverkeer

weer goed op gang en gelukkigzijn ook alle beperkingen dievoortkwamen uit de Covid-19 si-tuatie achter de rug. Maar al datprachtige weer heeft ook eenkeerzijde als we buiten om onsheen kijken zien we de gazonsweer langzaam geel worden enhelaas zal als het zo doorgaat ookhet chloridegehalte gaan stijgen.Tot op heden krijgt Rijnland nogzoet water binnen via de Holland-se IJssel maar u begrijpt dat ditook niet onbeperkt blijft door-gaan. In de bijlage heb ik voor u hetschutregiem bijgevoegd dat doorRijnland wordt gebruikt ten tijdevan extreme droogte. 

Op dit moment verkeren wij nogin de normale situatie, wel zal desluiswachter proberen om zo effi-ciënt mogelijk te schutten waar-door het mogelijk is dat de wacht-tijden soms iets langer kunnenzijn. Deze mail stuur ik u dus ook terinfo en met het idee om elkaar opde hoogte te houden betreffendede situatie. Met vriendelijke groet,Jan Willem van de MeebergCoördinator Bedienen WatersystemenCluster Bedienen & Ondersteu-nen.Hoogheemraadschap van Rijnlandwww.rijnland.net 

tegenstrijdigsluisbericht
Dennis Zuidam ondervond hetvolgende. Zie zijn facebook11-06-2020 
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 HZV PROGRAMMA 2020 

Datum Evenement Plaats Tijd 
 Mits de corona maatregelen het 

toelaten……………… 

  

22-23 aug Nazomerwedstrijden/Feest HZV 14.00/20.00 

28-29 aug 24 uursrace Medemblik  

5 sept IJsselmeerwedstrijden JVW Volendam 10.00 

20 sept Spaarnecup KNZRV Spaarne  

26-27 sept Najaarstocht HZV HZV 18.00 

29 sept Eerste groep boten op de wal, kielboten, 

Optimisten en zwaardboten de loods in  

HZV 18.30 

3 okt Tweede groep op de wal/masten hijsen HZV 9.00 

3-4 okt Sluitingswedstrijden/Feest JVW 14.00/20.00 

6 okt Zwaardboten de loods in/kajuitboten 

eruit  

HZV 19.00 

10 okt Masten hijsen HZV 10.00-11.00 

13 okt  Rest zwaardboten in de loods  18.30 

24 okt 3e groep Boten eruit HZV 8.30 

25 okt Sluiting seizoen HZV 16.00 

31 okt 4e groep Boten eruit HZV 8.30 

3 nov  Laatste werkavond HZV 19.00 

6 nov Mosselavond HZV 18.00 

13 nov ALV Ledenvergadering  Spaarndam 20.00 

22 nov Sinterklaasfeest HZV 14.00 

 Vakantie foto’s en verhalen
De HZV Praat heeft jouw foto’s en verhalen nodig! Doe je ook mee? Wij maken het je makkelijk, zodatook jij mee kunt doen met de vakantie pagina’s. 1. De snelle versieMaak één of meer foto’s tijdens je vakantie.Zet bij de foto het volgende:- Wat maakt de foto bijzonder- Waar was het-  Met wie was je- Hoe was het weer- Geef de GPS coördinaten Stuur je foto en je tekst meteen via Whatsapp naar 0653236163 (redactie HZV praat).Dat kost je dus maar 2 minuten en 1 Whatsapp bericht. Je foto en tekst zijn meteen bij de redactie. 2. De lange versieSchrijf een vakantie verhaal over jouw belevenissen. 500 woorden of 10.000 woorden. Het maakt onsniet uit. We plaatsen jouw verhaal graag en je mede HZV’ers lezen het ook heel graag.E-mail: redactie@haarlemsezeilvereniging.nl Het maakt niet uit waar je bent, Mooie Nel, IJsselmeer, Friese Meren, Zeeland, België, Engeland of an-dere verre oorden. Iedereen beleeft zijn eigen avontuur. Met ons nieuwe vakantie concept heb je geenexcuus om niet iets voor de HZV Praat aan te leveren. Dus kom maar op met de foto’s en verhalen. Groeten,De HZV redactie  

Fijne vakantie allemaal en behoudenvaart!!!
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Alle kennis in huis

Voor leden van HZV hanteren wij een 

aangepast tarief, maak nu geheel 

vrijblijvend een afspraak via ons kantoor 

023- 5241212 of 06 – 24 20 25 01. 

BDK Makelaars; Uw makelaar in Haarlem en omgeving!  

BDK Makelaars is een full-service kantoor voor zowel de particuliere als 

de zakelijke markt. Klanten kunnen rekenen op deskundige ondersteuning 

bij aan- of verkoop. Maar ook zetten wij onze expertise in als het gaat om 

taxatie, algemeen advies, hypotheken etc….

Kijk op www.bdkmakelaars.nl voor meer informatie.

‘ Uw tevredenheid  
is  onze grootste  
drijfveer en daar  
vaart u wel bij.’ 
                         Tanja van den Booren




