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Van de Redactie
In deze Praat kijken we uitgebreid terug op onze vakanties, bestelezers. Afgaand op wat wij aan materiaal, tekst en foto’s, toegezondenhebben gekregen, mogen we concluderen dat we genoten hebbenondanks alle corona onheil. En wat een weertje. Gevolg van die langehittegolf was dat we massaal naast onze boten zijn gaan liggen, inhet water wel te verstaan. Thea en Jan Tummers hadden echter nietde behouden vaart waarop zij hoopten. Gelukkig zijn zij er, behoudensenkele builen en schrammen, goed vanaf gekomen maar hun boot isverloren. Lees verderop hun relaas.Natuurlijk is er ook aandacht besteedt aan wat speelt op dit moment.Om maar wat te noemen: weer dreigt een stukje Mooie Nel te wordenafgepakt en Amsterdam kan maar geen genoeg krijgen van bruggenover het IJ.En ook onze bouwcommissie clubhuis is niet zonder zorgen. Wat erspeelt en hoe het verder moet, kunt u lezen in de update.Nou ja, wat er aan evenementen wel of niet doorgaat, horen we nogwel. Let vooral op de nieuwsbrieven en wellicht komen we eind okto-ber weer met een volgende HZV Praat. Tot dan!!Oh ja, niet te vergeten, aan het eind van deze Praat staat een formu-lier voor de winterstalling. Kijk vooral of dit voor u van belang is. 
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Geboren
     Klein bijzonder mooi wonder   Zonne Wilschut   27 juli 2020 15:27 uur - 51 cm - 3195 gram  Jaap en Lianne Wilschut 

even voorstellen... Jos Schrover
Door het afblazen van de leden-vergadering kregen onze nieuweleden geen kans zichzelf voor testellen. Des te beter voor de HZVPraat want dat is meer dan eenvervangend medium om jezelfvan je beste kant te laten zien. Ziebijvoorbeeld het relaas van JosSchrover hieronder..... 

Ik ben sinds kort lid van de HZVen ik zal iets vertellen over wie ikben / wie wij zijn (mijn vrouwPetra en ik) en wat wij met zeilenhebben. Ik ben met zeilen op deIJzeren Man in Vught begonnen ineen houten Flitsje samen metmijn jongere broer. Op de HTS(werktuigbouw) leerde ik mijnvriend Toon kennen wiens ouderseen eiland (300 x 6 m) hadden inhet Breukelerveen (vlakbij deopen plas). Je roeide vanaf dekant naar het eiland, waar eeneenvoudig huisje op stond, en dankonden we zeilen in een Sharpieof een Schakel. Dat deden we dan

in de vakanties en in de weeken-den. De Sharpie klieft prachtigdoor het water en in de Schakelkon je lekker in de trapeze hangen(een wedstrijdboot die elke daguit het water moest omdat dezespiegelglad gelakt was). Wij zei-len nog steeds met Toon (de fotovan mij en van mijn vrouw is ge-nomen aan boord van zijn Catali-na). Ik heb ook veel gezeild metmijn zwager op een Dufour 38” inZeeland. Zelf zeilden wij op hetAlkmaarder-meer aanvankelijkmet een Spanker en later met eenCentaur. Ik ben nu met pensioen,hoewel ik nog wel een paar dagenper week werk. Een aantal jarengeleden ben ik gestopt met zeilen.Voor en na mijn zestigste heb iktweemaal een ernstige herniagehad waardoor ik zelfs een bui-tenboord-motor niet meer konaantrekken. Gelukkig gaat het nueen stuk beter. Omdat het bloedkruipt waar het niet gaan kan, wilik toch weer gaan zeilen. De keuzevoor de HZV heb ik vooral ge-maakt omdat het een verenigingis voor en door de leden en het isook dichtbij (ik woon in Velsen--Zuid en fiets graag). Ik ben vanplan, zodra er een box vrijkomt,een houten Valk te kopen want ikben een echte liefhebber vanhouten boten. Ik ben op dit mo-ment een kleine houten jol (3m)

aan het opknappen die voor dekleinkinderen is bestemd. Ik hoopbij de HZV nog een aantal jarenmet plezier te kunnen zeilen en ikben ook in voor klussen, ietswaarvan anderen zeggen dat ik erbest goed in ben.            Jos Schrover

 Nagekomen bericht. Van eenhouten Valk is het inderdaad ge-komen. In het weekend van 29/30augustus j.l. hebben de Schroversde Valk 'Najade' van de familiesSikking overgenomen. Deze Valkheeft al een hele geschiedenis bijde HZV achter de rug want debouwer, ergens in de jaren 50 vande vorige eeuw, was niemandminder dan Rik Sikking, vader vanErwin en Richard Sikking.
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Ledenmutaties
Nieuwe leden:Sterre Gitz - Splash, "Sterrekind" Lex Lasschuit - Leisure 17, Tob-bertje (Tobbe) Ernst Hoek - Aira 22, Natgierig

 Erwin de Vries - Dehler 34, TakeFive Frans Eichhorn - Interboat 21,Staalmeester 

Nieuwe jeugdleden:Zonne Wilschut - rechterachter-kooi J 35 Yellow Sven Tol - Optimist  

HZV fietsen
bericht van 19 juni 2020 Thuis wat vergeten? Even eenboodschapje doen? Of gewoongezonde lichaamsbeweging omde coronakilo’s weg te werken?Pak een HZV-fiets en je bent snelwaar je wezen moet. De familie Engel heeft twee fiet-sen gedoneerd voor algemeengebruik voor HZV-leden. Grotedank hiervoor. De sleuteltjes hangen in de gangvan het clubhuis en de tweewie-lers zijn te herkennen aan deHZV-stickers.  

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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Schipbreuk 
Eind juni trof ons het volgendeverhaal in het blad “Zeilen”:Schipper raakt onwel en bootzinkt op Prinses MargrietkanaalBron: Zeilen 26-06-2020 https://www.zeilen.nl/nieuws/actueel/schipper-onwel-boot-zinkt-prinses-margrietkanaal/Het is warm, heel erg warm. Opdonderdag 25 juni is een schipperonwel geraakt. Rijkswaterstaatliet weten dat vermoedelijk dehitte hiervan de oorzaak is. Ditheeft er in geresulteerd dat deboot van de schipper op het Prin-ses Margrietkanaal, nabij hetFriese Spannenburg, is gezonken.Op een onderstaande foto is tezien dat er een flink lek in de rompzit.Een passerend schip kwam geluk-kig snel in actie om te helpen.Later die dag werd de gezonkenboot geborgen door de verzeke-raar. Rijkswaterstaat roept ande-re schippers op om goed op tepassen met deze hoge tempera-tuur.Tijkswaterstaat twitterDit zie je niet vaak. Een gezonkenjacht op het Prinses Margrietka-naal vlakbij Spannenburg. Schip-per raakte onwel. Passerend schipbood snel hulp. Via de verzekeraaris het schip vlot geborgen. Einde citaat

Op de foto van het blad is duidelijkeen HZV-vlag te zien welke bovenwater uit stak en dat trok natuur-lijk onze aandacht. Het bleek tegaan om de boot van Jan en TheaTummers. Gelukkig kon Norbertintussen melden dat, op wat blau-we plekken na, Jan en Thea hetgoed maken. De boot is echterverloren. Natuurlijk zijn dezeoude zeerotten erg geschrokkenmaar ze pakken het goed op endat is best knap, aldus Norbert. Aldus heb ik vier dagen na deschipbreuk, op 29 juni, contactopgenomen met het ongelukkigeechtpaar.

 Wat is er gebeurd?Jan steekt meteen van wal envertelt gedetailleerd dat ze onder-weg waren vanuit hun woonplaatsSneek om, via allerlei mooie vaar-wegen, uiteindelijk bij de HZVterecht te komen. Op het PrinsesMargrietkanaal, nabij Spannen-burg, ging het echter dramatischmis. Het was druk op het water,veel grote en snelle boten. Hetwas een smal gedeelte van hetkanaal maar ze voeren keuriglangs stuurboordwal, Jan aan hetroer en knabbelend aan een stuk-je kaas, toen een groot schipvoorbij denderde. Dit schip zoogalle water weg zodat zij direct opde basaltblokken terecht kwa-men. De boot zonk gelijk en Janheeft Thea, die was gevallen, naarhet droge gedeelte op de kajuitgetrokken.De opvarenden van een klein vis-bootje boden direct hulp en heb-ben 112 gebeld. Weldra kwamRijkswaterstaat (RWS) opdagenen die hebben ook de verzekeringgebeld. Binnen een half uur waser al een expert die toevallig langsreed. Conclusie: boot total loss.

Geruststelling is dat alles goedwordt geregeld door de primaverzekering en de boot is dezelfdedag nog gelicht door een kraan-schip die door RWS was gechar-terd. Hoezo onwel?Het verhaal van “Zeilen” klopt dusniet, er was geen sprake van“onwel” zoals Zeilen en RWS me-moreren in hun relaas metcommentaar?Nee, zeker niet beamen Jan enThea, het was een ongeluk zoalswe net beschreven hebben. Hoe gaat het nu?Het gaat beter maar we zijn nogwel in shock, vertelt Jan. Of weeen nieuwe boot terug kopen,weten we nog niet. Misschien eenklein bootje maar er valt nu nogweinig over te zeggen.Veel materiële schade want wehadden veel bij ons. Bijvoorbeeldde twee computers van Thea enmij, nieuwe schoenen en noemmaar op. Allemaal het kanaal opgedreven.Maar goed, we gaan gauw eenreisje maken om de zinnen teverzetten.

 Thea en Jan op 8 maart tijdens deJeu de Boules Altijd al willen hebbenDe boot was een Fisher 30 uit1973. Lang 9.14 meter, breed2.98 meter en diep 1,29 meter.Een S-spant langkieler. Gekochtvan een Belg en lag al drie jaar ineen loods. De boot is op eendieplader van Breskens naarSneek gebracht en in orde ge-maakt om te water te worden
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gelaten en naar een vaste plek tevaren.Jan heeft altijd al een S-spant/spitsgat willen hebben. Voor heteerst gezien in 1973 op de HISWAen toen verliefd op geworden. NaThea, de tweede grote liefde zouje kunnen zeggen.

Nadat de vakantie verleden jaar,wegens motorpech, in duigen viel,is de boot aan een grondige res-tauratie onderworpen die een jaarheeft geduurd. Nieuwe motor,vloeren, elektra, dieseltank, ap-paratuur enzovoort. Al met al ishet een prachtig schip geworden.Des te sneuer dat het zo heeftmoeten eindigen met een schip intopconditie.En triest om de boot nu te zienstaan op de wal met al die schade.Zo is er bijvoorbeeld dieselolievrijgekomen en vast gaan zittenop alles wat je maar kunt beden-ken. Hierdoor ziet het er nog de-sastreuzer uit. Een laatste groet vanuit deHZVWe groeten de “Nala of Wight”met een aantal foto’s van haar involle glorie en in onttakelde staatmet een enorme scheur in deromp. Nala is een meisjesnaamvan het Engelse eiland Wight, lichtJan toe. Jammer dat dit prachtigeschip er niet meer bij kan zijn

tijdens het jubileumfeest in 2022.Oké Jan en Thea,  we zien elkaarweer bij de HZV. Heel veel sterk-te in ieder geval.JV
 

 op de foto's hierna nog enige im-pressies van de berging, de scha-de en het prachtige interieur vanvóór de schipbreuk 
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Nieuwbouw Reddingsbrigade
Nadat de aannemer er metdrie ton vandoor ging moestde Reddingsbrigade Haarlemde plannen drastisch versobe-ren. Nu krijgt ze eindelijk eenplek aan de Mooie Nel Secretaris Ab Merrouni en be-stuurslid Robin Prinsen van deHaarlemse Reddingsbrigade dur-ven het eindelijk aan: een tijdstipnoemen waarop ze in hun nieuw-bouw kunnen trekken.De plek waar de nieuwbouw moetkomen te staan is al een tijdje eenloze ruimte: ingeklemd tussen deHaarlemse Jacht club en de zeil-locatie van KRZV Het Spaarne aande Mooie Nel.     Een paar jaar geleden leekalles in kannen en kruiken. Na eenlang traject van onderhandelenmet drie gemeenten, de provin-cie, het recreatieschap Spaarn-woude en Spaarnelanden leekniets de bouw van een nieuwclubhuis in de weg staan. Er lagentekeningen voor de nieuwbouw,er was budget en met dat geld waseen aannemer in de arm geno-men. Bij die laatste ging het mis. ,,De aannemer ging er met het geldvandoor, ruim drie ton”, verteltMerrouni. PortocabinsDaarmee kwam het voortbestaanvan de reddingsbrigade aan eenzijden draadje te hangen. Er werdwel aangifte gedaan en een juri-dische procedure aangespannen,maar daarmee was het geld nogniet terug. En ruim 3,5 ton inza-melen is voor een club als dereddingsbrigade veel gevraagd. ,,We wisten dat we het oorspron-kelijke bouwplan niet konden uit-voeren en dat de nieuwbouwgoedkoper moest”, legt medebe-stuurslid Merijn Huijsmans uit.     Hij besloot de afgelopenmaanden te gebruiken om op zoekte gaan naar een alternatief. ,,Aanhet begin van de coronacrisis hadik het idee dat ik wat moest kun-nen doen en tijdens een zoektochtop internet stuitte ik op prefabwo-ningen en portocabins en bedachtme dat dat wel een oplossing zoukunnen zijn. We kunnen het snelneerzetten en het is veel goedko-

per.”     Het bijgestelde budget voor denieuwbouw is veel lager dan oor-spronkelijk. Geen 3,5 ton maar110 duizend euro. ,,Daarmeekwamen we nog steeds dertigdui-zend euro tekort en we wisten dathet ons niet ging lukken om datbedrag nog bij elkaar te krijgen.We moesten ondertussen ruimtehuren, eerst in de Waarderpolderen nu in een loods in Zwaanshoeken ook dat bracht kosten met zichmee”, aldus Merrouni. Hulp wethouderDe gemeente zegde in eerste in-stantie toe dat zij de helft zoubijdragen als de reddingsbrigadeer zelf in zou slagen sponsoren tevinden voor de rest. Ook dat bleekmoeilijk en Merrouni en Huijs-mans geven toe dat het karaktervan de club daarin een rolspeelt. ,,We zijn goed in wat wedoen, zoals mensen opleiden voorandere reddingsbrigades enzwemlessen geven. Maar we zijnniet goed in onszelf verkopen.”Volgens hen is het aan wethouderFloor Roduner te danken dat degemeente met het resterendebedrag over de brug kwam. ,,Hijvertelde ons dat hij het een ge-weldig plan vond en ons wildehelpen.”     Inmiddels weet de club wat ergaat komen: twee gestapeldeportocabins die uitkijken over hetwater. Met genoeg ruimte ommateriaal te stallen en leslokalenom vrijwilligers op te leiden. ,,Wezijn nu bezig met een bouwver-gunning voor een tijdelijk gebouwvoor tien jaar, maar we denkendat we het zo kunnen opknappendat dit gebouw er nog jaren kanstaan.” Dat maakt dat Merrounizich durft uit te spreken over eendatum voor de eerste activiteitenin het nieuwe clubhuis: ,,Ik hebzeer realistische hoop dat we deALV in november of de nieuw-jaarsreceptie aan de Mooie Nelkunnen houden.” Nadat de aannemer er metdrie ton vandoor ging moestde Reddingsbrigade Haarlemde plannen drastisch versobe-ren. Nu krijgt ze eindelijk een

plek aan de Mooie Nel Secretaris Ab Merrouni en be-stuurslid Robin Prinsen van deHaarlemse Reddingsbrigade dur-ven het eindelijk aan: een tijdstipnoemen waarop ze in hun nieuw-bouw kunnen trekken.De plek waar de nieuwbouw moetkomen te staan is al een tijdje eenloze ruimte: ingeklemd tussen deHaarlemse Jacht club en de zeil-locatie van KRZV Het Spaarne aande Mooie Nel.     Een paar jaar geleden leekalles in kannen en kruiken. Na eenlang traject van onderhandelenmet drie gemeenten, de provin-cie, het recreatieschap Spaarn-woude en Spaarnelanden leekniets de bouw van een nieuwclubhuis in de weg staan. Er lagentekeningen voor de nieuwbouw,er was budget en met dat geld waseen aannemer in de arm geno-men. Bij die laatste ging het mis. ,,De aannemer ging er met het geldvandoor, ruim drie ton”, verteltMerrouni. PortocabinsDaarmee kwam het voortbestaanvan de reddingsbrigade aan eenzijden draadje te hangen. Er werdwel aangifte gedaan en een juri-dische procedure aangespannen,maar daarmee was het geld nogniet terug. En ruim 3,5 ton inza-melen is voor een club als dereddingsbrigade veel gevraagd. ,,We wisten dat we het oorspron-kelijke bouwplan niet konden uit-voeren en dat de nieuwbouwgoedkoper moest”, legt medebe-stuurslid Merijn Huijsmans uit.     Hij besloot de afgelopenmaanden te gebruiken om op zoekte gaan naar een alternatief. ,,Aanhet begin van de coronacrisis hadik het idee dat ik wat moest kun-nen doen en tijdens een zoektochtop internet stuitte ik op prefabwo-ningen en portocabins en bedachtme dat dat wel een oplossing zoukunnen zijn. We kunnen het snelneerzetten en het is veel goedko-per.”     Het bijgestelde budget voor denieuwbouw is veel lager dan oor-spronkelijk. Geen 3,5 ton maar110 duizend euro. ,,Daarmee
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kwamen we nog steeds dertigdui-zend euro tekort en we wisten dathet ons niet ging lukken om datbedrag nog bij elkaar te krijgen.We moesten ondertussen ruimtehuren, eerst in de Waarderpolderen nu in een loods in Zwaanshoeken ook dat bracht kosten met zichmee”, aldus Merrouni. Hulp wethouderDe gemeente zegde in eerste in-stantie toe dat zij de helft zoubijdragen als de reddingsbrigadeer zelf in zou slagen sponsoren tevinden voor de rest. Ook dat bleekmoeilijk en Merrouni en Huijs-mans geven toe dat het karaktervan de club daarin een rolspeelt. ,,We zijn goed in wat wedoen, zoals mensen opleiden voorandere reddingsbrigades enzwemlessen geven. Maar we zijn

niet goed in onszelf verkopen.”Volgens hen is het aan wethouderFloor Roduner te danken dat degemeente met het resterendebedrag over de brug kwam. ,,Hijvertelde ons dat hij het een ge-weldig plan vond en ons wildehelpen.”     Inmiddels weet de club wat ergaat komen: twee gestapeldeportocabins die uitkijken over hetwater. Met genoeg ruimte ommateriaal te stallen en leslokalenom vrijwilligers op te leiden. ,,Wezijn nu bezig met een bouwver-gunning voor een tijdelijk gebouwvoor tien jaar, maar we denkendat we het zo kunnen opknappendat dit gebouw er nog jaren kanstaan.” Dat maakt dat Merrounizich durft uit te spreken over eendatum voor de eerste activiteitenin het nieuwe clubhuis: ,,Ik heb

zeer realistische hoop dat we deALV in november of de nieuw-jaarsreceptie aan de Mooie Nelkunnen houden.” 

 
Secretaris Ab Merrouni en be-stuurder Robin Prinsen op de plekwaar het allemaal moet gebeuren.Bestuurslid Merijn Huijsmansontbreekt op de foto vanwege eenblessure 

Update Bouwcommissie
Ondanks de updates in het club-blad merken we dat er (terecht)vragen leven bij de leden. Hetduurt allemaal wat langer dan wehadden gehoopt en ook de kostenvallen hoger uit. Helaas heeft hetcorona virus en de beperkingendie het virus met zich meebrengtervoor gezorgd dat we geen per-soonlijke toelichting hebben kun-nen geven in de algemene leden-vergadering. Dat is jammer maarhelaas even niet anders. Neemtniet weg dat u natuurlijk altijd éénvan de commissieleden om eenupdate mag vragen als u ons opde haven tegenkomt.

Hoe nu verder?Met één partij zijn we inmiddelsgoed op weg en gloort er weerhoop aan de horizon. We zijn eenheel eind, maar zijn we nog nietwaar we willen zijn. Zoals in het

vorige clubblad aangegeven, zijnwe met twee partijen doorgegaanmet als doel de kosten flink tereduceren. Daarnaast hebben wezelf onze lijntjes uitgezet naarverschillende leveranciers om zoeen beetje te kunnen helpen inhet verlagen van het offertebe-drag. We zijn terug gegaan naarde basis en hebben de construc-tiemethode los gelaten om tot eenbetaalbaar doch kwalitatief goedalternatief te komen.De meest voor de hand liggenderichting is nu dat we het clubhuisvanaf de fundatie (betonpalenmet betonvloer) op gaan bouwenin hout. De staalconstructie komtdan grotendeels te vervallen.Voor deze constructie hebben weeen eerste opzet ontvangen maarhet moet nog verder uitgewerkten doorgerekend worden. Voor deaanpassing in de constructie moe-ten we terug naar de gemeentemaar doordat er niets veranderdin het ontwerp qua aangezichtverwachten we dat dit geen pro-

blemen oplevert.De komende weken worden duscruciaal en we hopen binnenkorteen acceptabel voorstel aan hetbestuur voor te kunnen leggen envervolgens aan de leden middelseen nog in te lassen ledenverga-dering.We houden u op de hoogte.De Bouwcommissie
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2020-07-04 terras
Hoera, het terras gaat weer openDe eerste week van juli eennieuwbrief (nr. 8) van onze door-tastende secretaris Brigitte metdaarin een aantal verlossendewoorden.

Hoera, er mag weer geschonkenworden bij de HZV; vanaf 1 juli.Weliswaar alleen op het terrasmaar toch. “Bij slecht weer is ergeen bardienst” stond erbij. Maarach, dat is een wassenneus wantdoor de klimaatverandering heb-ben we tegenwoordig altijd mooiweer laten ons hele horden kli-maat ’deskundigen’ weten van-

daag de dag. En dreigde hetHoogheemraadschap ook al nietmet sluiting van de sluis vanwegede droogte? Daarom, niets zal deopening van het terras tegenhou-den. Aldus zou, in de praktijk, hetclubhuis open gaan op zaterdag 4juli.

 Maar Pluvius is niet dood zoals deklimaatgoeroe’s misschien dach-ten. Want die eerste week van julikwam de regen met bakken uit delucht. En het windje mocht er ookwezen. Ik kon het niet geloven enben daarom toch naar de havengegaan. Doodstil en alles nat. Ookhier. Wat een verschil met afge-lopen voorjaar (toen nog niet be-wust van de hittegolf die komenzou). Zie de plaatjes.JV

  alhoewel...... de werkers van dewerkavond lieten zich op dinsdag-avond 2020-07-07 niet weerhou-den door een beetje regen.....))Marcel Meijering zond deze foto inmet de tekst:Een klein gezelschap op de eerstepostcoronale werkavond. Deregen kon ze niet tegenhouden,maar gelukkig konden we in deloods aan de slag! Het drankjeachteraf lekker onder de parasol,die deze keer de regen tegenhield.

Deining
Eerste Deining Magazine in demaakBron: BootAanBoot.nl  15-06-2020 Een nieuw watersportmagazine isop komst: Deining Magazine. Denieuwe titel is aangekondigd alseen look and feel watersportma-gazine met inhoud. Deining ver-schijnt tweemaal per jaar met eenscherpe selectie van watersport-gerelateerde onderwerpen voormannen en vrouwen.Jim Post, voormalig redacteur bijde Waterkampioen en de spin in

het web voor Deining Magazine,licht toe: “Het concept is simpelen uniek: fraai, inhoudelijk sterken met een brede focus. Deiningis een watersportmagazine datergens over gaat, het blad dat jemeeneemt.”Het eerste nummer staat geplandvoor december 2020 en verschijntindien minimaal 3.000 abonneeszich aanmelden. Het abonnementkost € 20 per jaar en is af te slui-ten op www.deiningmagazine.nl.  
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KNRM brengt gratis brochure uit met tips voor nieuwewatersporters
Bron: BootAanBoot.nl  13- 06-2020         De KNRM verwacht mede door hetcoronavirus grote drukte op hetwater. Deze zomer start de KNRMde watersportcampagne ‘Een on-geluk zit in een klein hoekje’ ommet de fors toenemende water-sport aandacht te vragen voorgoede reisvoorbereiding. Dit omproblemen op het water te voor-

komen. Jaarlijks komt de KNRM meer dan2.000 keer in actie. Een groot deeldaarvan is voor watersporters diedoor verschillende, vaak vermijd-bare, oorzaken in problemen zijngeraakt. Gratis brochure met tipsWatersporters kunnen bij deKNRM een gratis digitale brochureaanvragen waarin de meest voor-komende ongevallen/ongemak-ken staan opgesomd. Denk aanmotorstoring, man over boord,navigatiefout, onvoldoende ken-nis en ervaring. De KNRM legthierin uit hoe je deze situaties

kunt voorkomen. KNRM Helpt appOok wijst de KNRM de beginnendeen ervaren watersporters op haarapp: KNRM Helpt. In deze gratisapp vindt de gebruiker alle infor-matie voor een goede voorberei-ding op een vaartocht. De appbevat weerinformatie, vaarkaar-ten, informatie over havens enveiligheid. Ook kan via de app ingeval van nood gemakkelijk hulpgevraagd worden. Vraag de brochure aan op www.knrm.nl  

Kustwacht schakelt bij niet-spoedeisende hulpoproepen niet meerautomatisch de KNRM in
Bron: BootAanBoot.nl  11 -08-2020Vanaf maandag 17 augustus 2020hanteert Kustwacht Nederlandeen nieuwe werkwijze. Bij nood-meldingen zal zij vanaf dan on-derscheid maken tussen spoedei-sende (Search And Rescue) enniet-spoedeisende hulp. Bij niet-spoedeisende hulp wordt dan nietmeer automatisch een redding-boot van de KNRM gealarmeerddoor de Kustwacht. In plaatsdaarvan moet de hulpvrager zelfbepalen welke hulpverlener hijnodig heeft. Dat kan de KNRMzijn, maar ook een andere instan-tie. 

Het Kustwachtcentrum in DenHelder krijgt jaarlijks gemiddeld1.600 noodoproepen van be-roepsvaart of watersporters. Nietaltijd is de situatie gevaarlijk. Dewatersporter moet zelf goedevoorbereidingen treffen en bijniet-spoedeisende situaties be-denken welke hulpverlener hemof haar het best kan helpen in deongelukkige situatie. Het Kust-wachtcentrum kan daarbij welbehulpzaam zijn. Bijvoorbeelddoor een lijst van (commerciële)hulpverleners beschikbaar testellen. In spoedeisende gevallen zal de

Kustwacht de KNRM wel directalarmeren. Lees er meer over op www.knrm.nl
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Grote zorg over het IJsselmeergebied
Bron: Hiswa Recron 2020-06-19         37 jachthavens in het IJsselmeer-gebied en de Waddenzee, HIS-WA-RECRON, het Watersportver-bond en de BBZ maken zich grotezorgen over de uitwerking en degevolgen van de Programmati-sche Aanpak Grote Wateren(PAGW), de Kaderrichtlijn Water(KRW), de Klimaatwet en deEnergietransitie. Dit hebben zijverwoord in een ‘open brief’ die isgestuurd naar het ministerie, be-trokken provincies en gemeen-ten.  

Kern van de boodschap is dat dooroverheidsingrijpen recreanten inde toekomst wegblijven. Door hetgebied in te richten met windmo-len- en zonneparken, natuurei-landen, rietmoerassen en ondiep-tes waar waterplanten moetengaan groeien, worden de recrea-tiesector en de lokale bevolkingslachtoffer. Het overheidsingrij-pen gaat ten koste van de kwali-teit van het binnen Europa uniekezoetwatermeer, waar je kunt zei-len en kunt recreëren en waar jevanaf het water en vanaf de oe-vers de ruimte, openheid enweidsheid, en ’s nachts de duis-ternis nog kunt ervaren.Met subsidies van het Rijk wordthet gebied ingericht, ingepolderden verdeeld in compartimentenwaarmee unieke waarden verlo-ren gaan. De natuurmaatregelenuit het PAGW zijn volgens het rijknodig om o.a. toenemende recre-

atie op te vangen, maar het bud-get voor recreatie, zelfs recreatiefmedegebruik vanuit Den Haag is‘nul’. De 37 jachthavens en de organi-saties vragen om één coördine-rend ministerie met daadkrachtwaar het belang van recreatie inNederland op waarde wordt ge-schat en een budget dat de balanstussen recreatie en natuur rechtdoet.HISWA-RECRON heeft over ditonderwerp Kamervragen inge-diend die naar verwachting voorhet zomerreces (of direct daarna)behandeld gaan worden. Open brief Platform jachthavensIJsselmeergebied 19062020.pdf(1.33 MB)https://www.hiswarecron.nl/assets/download/1T72TKdiEl 

Nieuwe eigenaren voor Jachthaven Nauerna
Bron: BootAanBoot.nl 18-08-2020          Per 1 september 2020 wordtJachthaven Nauerna overgeno-men door Jurgen van de Port enLeendert Maat. Sinds 2011 isJachthaven Nauerna in handenvan Pepijn Doeswijk. Gedurendede afgelopen negen jaar heeftPepijn de haven volledig voorzienvan nieuwe steigers en nieuweelektra-kasten. Ook zijn het ha-venkantoor en restaurant vollediggerenoveerd. Jachthaven Noord-HollandMet 400 ligplaatsen is jachthavenNauerna een van de groterejachthavens van Noord-Holland.De haven is één van de 25 jacht-havens in Nederland die naast deBlauwe Vlag ook de Groene Wim-

pel voert. Een jachthaven ver-dient deze wimpel als boven op deinternationale criteria extra in-spanningen gedaan zijn op gebiedvan maatschappelijk verant-woord ondernemen en verduur-zaming. Jurgen en LeendertLeendert Maat zal per 1 septem-ber beginnen en Jurgen van dePort zal per 1 oktober beginnen.Jurgen en Leendert hebben beideaan de hotelschool gestudeerd enze hebben de afgelopen 13 jaaraan het roer gestaan van eengroot vliegtuigcateringbedrijf opSchiphol. Een jarenlange droomom samen te ondernemen wordtnu werkelijkheid. “Wij zijn enormblij met deze kans en doen er allesaan om deze succesvolle haven inde huidige vorm voort te zetten.Uitstekende dienstverlening enkwaliteit staan bij ons hoog in hetvaandel”, aldus Leendert Maat.     “De locatie van JachthavenNauerna is perfect”, voegt Jurgentoe. “De haven ligt precies tussenAmsterdam en IJmuiden in en hetis de eerste haven die je tegen-

komt vanaf IJmuiden. VanafJachthaven Nauerna kan je allekanten op. Haarlem, Amsterdam,en het Zaanse achterland zijn opkorte afstand en gemakkelijk tebereiken.” Ligplaatsen en sloepverhuurAmsterdamJachthaven Nauerna verhuurtvaste ligplaatsen. Er is ook eenpassantenhaven en zijn er sloe-pen te huur. Bij Brasserie Nauer-na kunt u terecht voor een over-heerlijke lunch, diner en/of borrelmet prachtig uitzicht over dehaven. Meer informatie over de haven opwww.jachthavennauerna.nl
        Jachthaven Nauerna 
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Amsterdam: 3 bruggen, een voetgangerstunnel en nieuwe ponten
Bron: Het Parool 26-06-2020Twee, of zelfs drie, bruggen, eenvoetgangerstunnel, een verbre-ding van de Amsterdamsebrug ennieuwe ponten: dat moeten denieuwe oeververbindingen overhet IJ worden, adviseert de Com-missie D’Hooghe.     Als het aan de Adviescommis-sie Oeververbindingen ligt, krijgtAmsterdam twee nieuwe bruggenover het IJ: een aan de oostkant,vanaf het Azartplein op het KNSM-eiland naar de Johan van Hassel-tweg in Noord. De tweede gaatvan de Haparandadam in deHouthavens, waar het REM-eilandligt, richting NDSM-werf.     “Amsterdam kan morgen alaan de slag,” zegt AlexanderD’Hooghe, hoogleraar urbanisatieaan de Universiteit Leuven envoorzitter van de commissie die isingesteld door Amsterdam en hetministerie van Infrastructuur omadvies te geven over een oever-verbinding. Dit moet een puntzetten achter een jarenlange dis-cussie, en zelfs geruzie, over eenbrug over het IJ.     De bruggen moeten tiendui-zenden fietsers per dag van deene naar de andere kant brengen.Daarnaast komt er ruimte voortrams en passagiersbusjes. Omde drukke ponten verder te ont-lasten, stelt D’Hooghe een voet-gangerstunnel voor achter hetCentraal Station. Hiermee krijgtNoord zijn eigen stationsingang.     Het advies van de commissie

bevat feitelijk nog een derde brug,vanaf het KNSM-eiland richtingwinkelcentrum Brazilië. Zo sluitde route, die het winkelcentrumdoorkruist, direct aan op de CzaarPeterstraat en ontstaat de door-gaande fietsring die D’Hooghevoor ogen heeft; vanaf de CzaarPeterstraat, via de Sarphati-straat, helemaal langs de Singel-gracht richting Houthavens, al-waar de tweede brug deze ringvoortzet in Noord, langs het Johanvan Hasseltkanaal en de gelijkna-mige weg richting de brug in Oost.Dan is de cirkel rond.

 Geen tunnels, wel bruggenDe commissie adviseert ook eennieuwe pont tussen Sporenburgen de Sluisbuurt, waar de komen-de jaren duizenden woningenzullen verrijzen. Een verbredingvan de Amsterdamsebrug moetzorgen voor een aantrekkelijkerefietsroute richting Sluisbuurt enZeeburgereiland.     Dit advies vervangt de oor-spronkelijke plannen om een brugaan te leggen tussen de kop vanJava-eiland en Noord. Deze ‘Java-brug’ veroorzaakte een knallende

ruzie tussen Amsterdam, het mi-nisterie en de provincie, die von-den dat die te veel belemmerin-gen zou opwerpen voor descheepvaart over het IJ. In deplannen van D’Hooghe komt ereen pontverbinding op de plek vande geschrapte Javabrug.De Belgische hoogleraar verwachtdat zijn advies geen nautischebezwaren oplevert. De bruggenzullen 12,5 meter hoog zijn, hooggenoeg voor een schip met vierlagen containers. Voor nog hoge-re schepen kunnen de bruggenopengaan. De cruiseterminalmoet wel weg van de huidige plekaan de Piet Heinkade. De cruise-schepen kunnen niet langs debrug aan de westkant.     De adviescommissie heeft ookonderzocht of tunnels wellicht eenbetere oeververbinding vormen,maar kwam toch uit bij bruggen.“De tunnels zouden niet sociaalveilig zijn: te lang en te donker.”Bovendien zijn bruggen welkomeiconen voor de stad. “Ze hebbenniet alleen iconische, maar ookeconomische waarde. Amsterdamstrijdt met andere steden om ta-lent en kapitaal, deze bruggenoefenen straks enorme aantrek-kingskracht uit.”     Wethouder Marieke van Door-ninck verwacht, op basis van ditadvies, komend najaar afsprakenmet het rijk te kunnen maken overeen ‘definitief inrichtingsplan voorhet IJ’. 
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Blauwe Golf
Vaar mee op de Blauwe Golf metde digitale vaargidsBron: BootAanBoot.nl  18-06-2020De provincie Noord-Holland roept(recreatie)schippers op om ge-bruik te maken van de digitalevaargids. Varen in de provincieNoord-Holland draait om genie-ten, maar ook om vlot doorvaren.Dat kan met de digitale vaargids(app RiverGuide Recreant). Naastpersoonlijke routeinformatie enhandige vaarinformatie is hetmogelijk om automatische ope-ningsverzoeken te sturen naar deaangesloten bruggen in Noord-Holland. Met deze unieke dienst-verlening en de actuele vaarinfor-matie stimuleert de provincie hetin konvooi varen. Zo verminderthet aantal brugopeningen en ont-staat een betere doorstroming opweg én water. Betere doorstroming op wegén waterDoor het invoeren van de gewens-te bestemming in de digitalevaargids krijgt de schipper eenpersoonlijk routeadvies, metdaarnaast de mogelijkheid omautomatische openingsverzoekenin te dienen voor de bruggen.Dankzij deze unieke functie in de

digitale vaargids weet de brugbe-dienaar dat de schipper eraankomt. Samen met de informatieover de drukte op de weg, hetopenbaar vervoer en de nood-enhulpdiensten kan de brugbedie-naar het beste bedientijdstip be-palen. Hoe meer schippers dezevaargids gebruiken, hoe meerrekening met de (recreatie)schip-pers gehouden kan worden. Dedigitale vaargids stimuleert kon-vooivaren, waarbij een grotegroep schippers in één keer debrug passeert. Zo hoeven nietalleen schippers minder vaak tewachten bij een brug, maar heeftook het wegverkeer baat bij min-der brugopeningen. Varen op deBlauwe Golf noemen we dat. Zoalsde Groene Golf op de weg, maardan op het water. Slim, schoon en veilig reizenin Noord-HollandMet de introductie van de auto-matische openingsverzoeken inde digitale vaargids (app River-Guide Recreant) roept de provin-cie (recreatie)schippers op ommee te varen op de Blauwe Golfen gebruik te maken van de app.Inmiddels zijn 50 bruggen inNoord-Holland aangesloten en

dat worden er steeds meer. Deprovincie investeert volop inSmart Mobility. Met deze innova-tieve oplossing hoeft het weg- envaarwegverkeer minder lang tewachten voor een open brug. Datscheelt tijd, geld (brandstof) en isbeter voor het milieu en de be-reikbaarheid. Meer informatieMet vragen of opmerkingen kun-nen (vaar)weggebruikers contactopnemen met het Servicepuntvan de provincie via 0800-0200600 (gratis) of mailen naar servi-cepunt@noord-holland.nl. Meerinformatie over Blauwe Golf is tevinden op www.noord-holland.nl/blauwegolf. De digitale vaar-gids downloaden? De app River-Guide Recreant (voor recreatie-schippers) en de app RiverGuide(voor de beroepsvaart) zijn gratiste downloaden via de App Storeen Google Play store.
 

HISWA Amsterdam Boat Show stopt voorgoed na 65 jaar
Bron: BootAanBoot.nl  18-06-2020

         RAI Amsterdam stopt met HISWAAmsterdam Boat Show. Aanlei-ding voor dit besluit zijn de ver-anderingen in de markt en devraag van deelnemende exposan-ten naar één sterk watersporteve-nement in Nederland. In maart ditjaar vond de 65ste editie en daar-mee de laatste HISWA Amster-dam Boat Show plaats. Met pijn

in het hart zegt RAI Amsterdamafscheid te nemen van dit iconi-sche evenement voor de water-sport. Het besluit om met de HISWA testoppen komt voort uit de sterkveranderde watersportwereld, meldtde RAI. Het bootbezit is afgeno-men, een trend waarvan verwachtwordt dat deze de komende jarendoorzet. Dit leidde de afgelopenjaren tot veranderingen in hetaanbod op de beurs en dalendebezoekersaantallen. Een anderereden is de vraag van deelnemen-de exposanten. Bijna 50% van deexposanten neemt deel aan zowelHISWA Amsterdam Boat Show alsHISWA te Water. Velen hebbenaangegeven dat dit een te grote

marketinginvestering is.Met het beëindigen van HISWAAmsterdam Boat Show wordtruimte geboden aan HISWA teWATER in Lelystad, georgani-seerd door HMM Exhibitions.Merkeigenaar van de beurzenVereniging HISWA-RECRON steuntdeze beslissing in het belang vande watersportbranche.RAI Amsterdam bedankt alle wa-tersportbedrijven en waterspor-ters die de beurs bezochten.Dankzij hen was de HISWA Am-sterdam Boat Show in al die jarende start van het watersportsei-zoen.Meer te lezen op www.HISWARAI.nl  
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Waterwoningen Mooie Nel
Kersverse Dorpsraad Spaarn-dam verscheurt in alle stiltetien jaar protest tegen water-woningen SpaarneBuiten. EenreconstructieBron: HD 25-07-2020https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20200724_15659761/kersverse-dorpsraad-spaarndam-verscheurt-in-alle-stilte-tien-jaar-protest-tegen-waterwoningen-spaarne-buiten-een-reconstructie SPAARNDAMDe acht omstreden watervilla’s inde Mooie Nel bij molen De Slokopwaar Spaarndam al meer dan tienjaar tegen vecht, lijken er nu tochte gaan komen. De bouw ervanwordt mogelijk gemaakt door eenwel heel opmerkelijk besluit vanhet nieuwe Dorpsraadbestuuronder leiding van de eind januariaangetreden voorzitter JacquesHendriks. In alle stilte blijkt diehet Spaarndamse verzet tegen dewoningen bij de Raad van Stateeind vorige maand te hebben in-getrokken. 

Na jaren van verzet lijkt ineensniets meer de bouw van acht wa-tervilla’s langs deze oever van deMooie Nel bij molen De Slokop nogin de weg te staan Verbazing alom in met name hetoude, Haarlemse deel van hetdorp, want: de hoogste bestuurs-rechter, de Raad van State, hadde Dorpsraad in april juist nog inhet gelijk gesteld in haar bezwa-ren tegen de watervillabouw indeze groene rand. En niet voor heteerst. Waarom dan deze capitulatie?Het besluit van de Dorpsraad omde stekker uit het verzet te trek-ken, kan niet los worden gezienvan de strijd om de macht die ersinds de recentelijke gemeentelij-ke herindeling woedt in het dub-beldorp aan het Spaarne. Spaarn-

dam is meer dan ooit verdeeld ineen West (Haarlem) en een Oost(Haarlemmermeer). En dat heeftinmiddels ook zijn weerslag in hetvertegenwoordigend orgaan vanhet dorp - de Dorpsraad dus.     De geplande waterwoningenbij molen De Slokop zijn onder-deel van de wijk SpaarneBuitendat door bouwondernemer Vol-kerWessels wordt gebouwd ophaar eigen voormalige bedrijven-terrein in Spaarndam-Oost. Diewijk, met zo’n driehonderd wonin-gen, nadert inmiddels zijn voltooi-ing.Vanaf het begin af aan is er verzetgeweest tegen SpaarneBuiten.Niet alleen van de DorpsraadSpaarndam, maar ook van buur-gemeente Haarlem, de Fietsers-bond en van omwonenden, waar-onder de bewoner van de molen.De bezwaren worden met nameingegeven door de vrees voor eenenorme toename van het verkeerop de toch al te drukke dijk inSpaarndam-West. Daarnaast spe-len bezwaren over de aantastingvan het landschappelijke karaktervan de noordkant van de MooieNel.     Aanvankelijk heeft dat verzetsucces. De Raad van State vernie-tigt het aanvankelijke bestem-mingsplan en daarmee de blauw-druk voor de bouw van Spaarne-Buiten. In september 2014 geeftze echter alsnog groen licht voorde grootschalige woningbouw.Dat doet ze op basis van eennieuw bestemmingsplan dat detoenmalige zelfstandige gemeen-te Haarlemmerliede en Spaarn-woude heeft opgesteld.     Maar het groene licht betreftniet het gehele bouwplan. Het ‘-nee’ tegen de waterwoningenblijft overeind. Niet vanwege hetverkeer, maar vanwege de aan-tasting van de zogeheten ecologi-sche hoofdstructuur. De waterwo-ningen voldoen niet aan de voor-waarden die de Provinciale Ruim-telijke Verordening Structuurvisie(PRVS) stelt, zo oordeelt de Raadvan State, temeer omdat de ge-meente onvoldoende onderbouwtwaarom die watervilla’s nou ei-genlijk per se langs de Mooie Nelzouden moeten komen en niet

ergens anders. Gouden randEen streep door acht watervilla’sop een geheel van een paar hon-derd woningen lijkt zo op het oogeen kleine tegenslag voor het heleproject SpaarneBuiten. Maar voorVolkerWessels is dit het goudenrandje van het hele project en zelaat het er niet bij zitten. De ge-meente Haarlemmerliede enSpaarnwoude doet dat ook niet.Terwijl de kleine gemeente in mei2018 op de drempel staat te wor-den opgeheven om per 1 januariop te gaan in de gemeente Haar-lemmermeer, komt het collegevan B en W met een nieuw be-stemmingsplan voor de noordoe-ver van de Mooie Nel: een die debouw van de acht waterwoningenalsnog mogelijk moet maken.Opnieuw wordt verzet aangete-kend, maar omdat de verkeerssi-tuatie dit keer een ondergeschik-te rol speelt, is dat verzet nietmassaal. De Dorpsraad Spaarn-dam meldt zich en één inwonervan het Haarlemse deel vanSpaarndam. De bewoner van demolen tekent geen bezwaar meeraan. VernietigendIn april van dit jaar komt de Raadvan State met een oordeel en datis bijna even vernietigend voor deplannen als de uitspraak in 2014.De hoogste bestuursrechter geeftde Dorpsraad andermaal gelijk:de bouw is in strijd met de bepa-lingen in de Provinciale Ruimtelij-ke Verordening. Ten eerste omdatde gemeente – inmiddels Haar-lemmermeer – opnieuw onvol-doende duidelijk maakt waaromdie woningen hier moeten komenen niet ergens anders. Ten twee-de omdat er geen sprake is vaneen ‘openbaar belang’ om hier tebouwen.Het oordeel van de Raad van Statezou op papier voor de bezwaar-makers reden mogen zijn om devlag uit te steken, maar dat ge-beurt dus niet.De Raad van State legt haar oor-deel vast in een ‘tussenvonnis’.Dat geeft de gemeente Haarlem-mermeer 26 weken de tijd om
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haar zaken op orde te krijgen.Daarbij oppert de Raad dat degemeente opnieuw een ontheffingkan aanvragen bij de provincievoor de genoemde bepalingen inde PRV.De plannen voor de waterwonin-gen zijn dus niet definitief vantafel. Maar dat is niet de reden datde vlag niet uitgaat bij de be-zwaarmakers. Er speelt iets an-ders. De bezwaarmakers zijn debezwaarmakers niet meer. Oorlog in het dorpIn Spaarndam is in korte tijd eenhoop veranderd. De fusie metHaarlemmermeer heeft vooral inhet dubbeldorp aan het Spaarnezijn sporen nagelaten. De strijdvan de Dorpsraad om tot de Eer-ste aan toe te pleiten voor eennader onderzoek naar de wense-lijkheid om Spaarndam-Oost uitdie fusie los te knippen om het teverenigen met Spaarndam-Westonder Haarlems bestuur, heeft bijsommigen kwaad bloed gezet.Met name in Oost. Verwijten klin-ken over en weer. In Oost wordtals tegenhanger van de Dorps-raad zelfs een nieuwe Dorpsvere-niging opgericht onder de ironi-sche naam Spaardam=1. Het isoorlog in het dorp.In die omstandigheden wordtbegin dit jaar een verkiezing uit-geschreven voor een vacante plekin de Dorpsraad. Voorzitter Jolijtde Jongh - het absolute boegbeeldvan de raad in de afgelopen jaren- stelt zich niet meer herkiesbaar.Haar partner en medebestuurslidRik Stapel doet dat aanvankelijkwel, maar trekt zich uiteindelijkterug. Dat doet ook een tweedekandidaat die aangeeft het mod-dergooien in het dorp spuugzat tezijn. Vlak voor de verkiezingenstapt penningmeester Henk vanPutten uit de Dorpsraad: ook hijis geruzie beu.     De enige overgebleven kandi-daat voor inmiddels twee vacanteplekken is Jacques Hendriks, diedrie jaar geleden vanuit Haarlemin Spaarndam-Oost is komenwonen. Hij is verklaard tegen-stander van de lijn die de oudeDorpsraad onder Jolijt de Jonghvolgde, zo maakt hij in zijn cam-pagne duidelijk: op vrijwel elkgebied.

     Bij gebrek aan tegenkandida-ten wordt Hendriks eind januaribij acclamatie benoemd alsDorpsraadslid. Niet veel laterstapt penningmeester Jur Speetsop. Hendriks wordt voorzitter vaneen nu driekoppig bestuur.     Onder zijn leiding wordt hetbestuur van de Dorpsraad binnentwee maanden tijd uitgebreid metmaar liefst vier leden. Ze hebbenmet Hendriks gemeen dat ook zijvastbesloten zijn met de koersvan de oude Dorpsraad te breken.Het gaat om twee oud-gemeente-raadsleden voor het CDA: Ruutvan Schie (tevens medeoprichtervan Spaarndam=1) en Theo vanHeese. Andere nieuwe leden zijnPeter Mastenbroek en Moniquevan der Valk. Meer dan de helftvan de zeven bestuursleden isdaarmee benoemd zonder dat erook maar een dorpsraadvergade-ring aan te pas kwam, laat staaneen verkiezing. Maar formeel magdat volgens de statuten van destichting. BriefOp 30 juni laat het nieuwe bestuurvan de Dorpsraad de Raad vanState in een brief weten dat ze,na bestudering van het tussen-vonnis, al haar bezwaren tegen debouw van de waterwoningen in-trekt: ,,Wij verzoeken u derhalveons ontvankelijk beoordeelde be-zwaar ten aanzien van het bou-wen in de Rijksbufferzone terzijdete leggen. Vanuit Stichting Dorps-raad Spaarndam zijn verder ookgeen andere bezwaren (meer)van toepassing om deze bouwont-wikkeling doorgang te laten vin-den.’’De brief is ondertekend door Hen-driks, Van Schie en Mastenbroek.Geen van hen is op dat momentoverigens nog als bestuurslid vande Stichting Dorpsraad in deKamer van Koophandel inge-schreven. Waarom?Op de vraag waarom de Dorps-raad na het voor de bezwaarma-ker gunstige oordeel van de Raadvan State de bezwaren juist in-trekt, laat Jacques Hendriks viade telefoon weten inderdaad eenandere koers te willen varen dande oude Dorpsraad. ,,We hebben

een afweging gemaakt. Onze in-schatting is dat de provincie degemeente de ontheffing zal verle-nen. Dat heeft ze immers eerdergedaan. Dat besluit zou opnieuwkunnen worden aangevochten,maar met welk doel? Het zou on-geacht de uitkomst vertragingenopleveren voor wat wij als belang-rijkste zien: de verbetering van deverkeerssituatie. Het is ons dui-delijk dat de gemeente geen ver-keersmaatregelen zal nemen zo-lang het project SpaarneBuitenniet is afgerond. Met of zonderwaterwoningen. Dat is begrijpe-lijk. De gemeente gaat geen dijkopknappen als er de kans is, datdie later weer door zwaar bouw-verkeer wordt stuk gereden.’’Ondertussen is daarmee ook nuonduidelijk wanneer er gebouwdwordt. VolkerWessels heeft erinmiddels voor gekozen de gronduit te geven als bouwkavels waarkopers zelf hun villa mogen bou-wen.

 De op te knappen Lage Dijk terhoogte van molen De Slopkop  Maar moet zo’n drastische koers-wijziging niet eerst worden voor-gelegd in de dorpsraadvergade-ring? Hendriks: ,,Dat hoeft niet.Ik vraag me eerlijk gezegd af inhoeverre de Spaarndammers opde hoogte waren van de intentiesvan de oude Dorpsraad.’’Hij verwijst naar twee korte me-dedelingen van de Dorpsraad inhet Dorpsorgaan van afgelopenjaar. ,,Daarin meldt de Dorpsraaddat ze vindt dat de waterwoningenniet gebouwd kunnen wordenvoordat de infrastructuur is ver-beterd. Ze zegt daar helemaal nietdat ze vindt dat die woningen erniet mogen komen. Ik schrok toenik zag dat dat kennelijk wel deinzet van het bezwaar was bij deRaad van State. Wie wist dat? Ikheb dat in de drie jaar dat ik hierwoon nooit op een dorpsraadver-
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gadering gehoord.’’     In het Dorpsorgaan van maart2019 formuleert de Dorpsraad hetals volgt: ’De Dorpsraad heeft alvele malen aangegeven dat eerstde verkeersontsluiting voor Spaarn-dam op orde moet zijn. (...) Hetkan immers niet zo zijn dat denieuwbouwwijk wordt uitgebreiden de van rechtswege bedongenmaatregelen voor de verkeers-ontsluiting achterwege blijven’. Inhet Dorpsorgaan van decemberstaat een vergelijkbare formule-ring.Daar staat tegenover dat deDorpsraad al tien jaar lang in alleopenbaarheid rechtszaken voertwaarin ze stelt dat ze die wonin-gen überhaupt niet wil en ommeer dan alleen het argument vande verkeersproblemen - iets watin diverse media in het verledenuitgebreid aandacht heeft gekre-gen.     Hendriks wijst er verder op dathet besluit om de bezwaren in tetrekken unaniem genomen is doorhet huidige bestuur. Inclusief detwee leden die ook deel uitmaak-ten van het oude bestuur dus. ,,We kijken nu anders tegen dingen

aan dan het oude bestuur deed.En maken dus ook andere keuzes.Meer realistische, denk ik.’’ UitzichtOver de aantasting van het groenen het uitzicht - een argumentwaarmee de oude Dorpsraadstreed tegen de waterwoningen -zegt hij: ,,Ik kan wat dat betreftniet voor alle bestuursleden spre-ken, maar persoonlijk vraag ik meaf in hoeverre er nu echt iets wordtaangetast. Als je ziet hoe dicht dehuizen die nu al aan die kant vanSpaarneBuiten worden gebouwdop het water staan: hoe zwaar kunje dat argument dan nog latenwegen?’’Wil van Warmerdam was jaren-lang als lid van de werkgroepRuimtelijke Ordening DorpsraadSpaarndam betrokken bij de strijdtegen onder meer de waterwonin-gen. Hij was naast de Dorpsraadde enige andere bezwaarmaker inde laatste procedure voor de Raadvan State. Omdat hij vanuit zijnwoning aan de Spaarndammer-dijk geen direct zicht heeft opdeze oever aan de Mooie Nel werdzijn bezwaar ’niet ontvankelijk’

verklaard. Zijn bezwaren zijndaarmee juridisch niets meerwaard.Hij betreurt de keuze van de hui-dige Dorpsraad. ,,Na al die jaren.Ik begrijp nog dat je een andereafweging kunt maken, al is die nietde mijne. Maar dat leg je tocheerst aan de bewoners vanSpaarndam voor? Dat doe je tochniet in alle stilte?’’Van Warmerdam vreest voor deprecedentwerking die dit besluitmet zich mee zal brengen. ,,Alsde Dorpsraad hier haar verzettegen bouwen in het groen zo-maar opgeeft, wat betekent datdan voor de projecten die noggaan komen? Want dat zijn ernogal wat.’’Hendriks verzekert: ,,Die staanhier helemaal los van en die zullenwe per geval bekijken.’’ Richard Stekelenburg (HaarlemsDagblad) Plattegrond: SpaarneBuiten metde geplande waterwoningen in derode ovaal links.  
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Voor hen die gin-gen...
Van Richard SikkingWaar: 52°23' 94 NB, 4°40'74 OLWanneer: 1 augustus 2020Wie: alle thuisblijvers, thuisko-mers en vertrekkers  

Lege haven
Afgelopen 21 juli liet Jeroen van Delft ons het volgende weten: "legehaven". 

V A K A N T I E P R E T

wij bewaken het fort
Jeugd commissie in wording. Evenpauze. Geheim overleg. We zullener nog van horen.Anoniem Groetjes Ria(ingezonden 3 augustus)

 

Jumbo
Koude drankjes bij warme omstandigheden. 

Groeizaam weer
Het was groeizaam weer zo tegenhet eind van de lente. Hans vanLeeuwen schoot er bijgaandplaatje bij om dit te illustreren.
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misschien welleuk......
"Niet een echte fotoreportagemaar wel leuk misschien!" Dat lietTheo Wolters aan de Redactieweten op 18 juli j.l. Daarbij eenverwijzing naar de site https://sytten-tusinde.jouwweb.nl/ ofte-wel "Sytten Tusinde".Aldaar troffen we een mooie fotoaan van zijn boot en zijn hoofd.Ga zo door Theo!!!! 

Zomer in Zeeland
Op 20 juli ingezonden door Johnvan Gent vanuit Stampersgat,Zeeland.Hoewel er die dag een ‘fris ’noord-westenwindje stond, was het uitde wind, met behulp van de zonen een watertemperatuur van 21graden best uit te houden. En datlaten de blije vakantiefoto’s vande families Van Gent, Govaard enHagenaar goed zien. 22 juliOp de 22e juli nog een whatsappvan John van Gent. Vakantie metdrie families. Nog steeds op deGrevelingen voor restaurantZeven. Aan het restaurant gele-gen met drie boten. Aldus sprake van een heuze 'HZVbubbel' in Zeeland  

Kontjes kijken
De HZV vakantiebubbel OuddorpZeeland 1 augustus

drone foto
Je zal toch foto's van je bootjehebben vanaf een drone op deZeeuwse wateren. 
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Drone vakantie
Archipel Grevelingen 30 juli.Vanuit de drone van Roland Böing

 

HZV bubbel in Zeeland
Lekker zwemmen in het Grevelingenmeer. 30 juliJan Wickel heeft ze getraceerd als Annemieke, Maaike, Max, Noing enMaudy 

Scharendijke
gekiekt door Jan Wickel op 21 juli.Met nog drie HZV'ers voegde Janer aan toe. 

Of all places
Schapenput Steenbergse Vliet (ofall places) 21 juliInzending van onze hoffotograafJan Wickel
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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 
 

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                       
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Friesland
Nog eens wat anders dan Zee-land. Bijgaande drie foto's ontvin-gen we van Jan en Hanneke vanWilligen. De 'whatsapp taal' vandit bericht (28 augustus) willenwe u niet onthouden:"Nog een verlaat vakantie vierderverhaal via de Whats app. In bikini op het IJsselmeer52.57.16N05.23.42O Jan neemt een duik in het IJssel-meer, zelfde GPS coordinaten. Na 18 dagen zon en 25/30 graden,nu wind en regen.Fantastische vakantie gehad inFriesland, groet Jan en Hannekevan Willigen.Laatste coordinate Ketelmeer,wind en regen 52.36.0N 05.41.54OZwemmen was bij Hindeloopen."

  

Nog eens wat andersdan fietsen
We schrijven 19 juni. Schitterendweer.Kijk Joost en Ineke Rovers tocheens lekker gaan in hun Valk moetNorbert gedacht hebben toen hijdit plaatje schoot….

 

Zeeland is boomingvakantie adres
Mosselbank Grevelingen 
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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

26



Genieten
Op de Mooie Nel zijn Frank Krom, zoon Bouke en zijn vriendin Astridzichtbaar aan het genieten van het mooie voorjaarsweer in juni. Echtevrijheid in coronatijd. Schitterende foto trouwens. 

Laatste dag van dehittegolf
We schrijven 16 augustus. Heteind van een periode van bloed-hitte al zou het nog wel een tijdjewarm blijven. Inzending van KarinKeuss. 

In vol ornaat
Mooie foto van de familie Wickelin hun Toermalijn op de Zeeuwsewateren. Klopt, maar genomendoor de camera van drone wordthet nog mooier. Kijk maar naarde foto's 'tussendoor' de anderevakantiekiekjes op de pagina'shiervoor. 
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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 

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

Appeltjes van deDam
Klimaat of geen klimaat, maarvanaf de tweede helft van augus-tus doemen ze ieder jaar weer op:de appeltjes van de Dam. Zo ookdit jaar getuige het plaatje vanafgelopen 23e augustus. 

28



Dampark
Emma, jongste telg van de familieVan den Booren, krijgt les vanJanine Gacser om de planten opde Dam te besproeien. Even laterkan ze het zelf. De Dam begint alaardig op een “park” te lijkendankzij alle zorg. Janine zet zichmet haar tuingroepje enorm in omde bloemetjes in leven te houdenin de afgelopen hete periode.Tuingroepje? Naast Janine kun-nen we hierbij noemen: TheoBöing, Bert van Herk en JaneBarret. We hebben nog wat plaat-jes geschoten van onze Dam diesteeds meer op een “country gar-den’’ gaat lijken. Er groeien zelfsbbq's. 
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 HZV PROGRAMMA 2020 

Datum Evenement Plaats Tijd 
 Mits de corona maatregelen het 

toelaten……………… 

  

20 sept Spaarnecup KNZRV Spaarne  

26-27 sept Najaarstocht HZV  !!!!   zeker afgelast 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 

 

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
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Opgave Winterstalling / Wachtlijst Winterstalling 2020/2021 HZV 
 

Dit formulier alleen bij wijzigingen ten opzichte van de vorige winterstalling insturen. 

Indien dit formulier niet vóór 17 september oor de havencommissaris is ontvangen, wordt ervan uitgegaan dat u geen 

wijzigingen in de stalling wenst. In het geval dat u vorig winterseizoen 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 15 oktober  tot 1 april. 
 

Naam ...................................................................................................................................................................................... 

 

Adres ...................................................................................................................................................................................... 

 

Postcode ...........................................................Woonplaats................................................................................................. 

 

Telefoonnummer................................................................................................................................................................... 

 

Hierbij verklaar ik dat ik tot wederopzegging een stallingplaats in de winterstalling bij de Haarlemse Zeil Vereniging wil. 

  

Datum ...............-..............- 

 

Handtekening ..................................................................................................... 

 
 

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

stalling 

         

 

         

 

         

 

 

  
 

Opgave Wachtlijst Winterstalling 2020/2021 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 17 septembergeen bericht is ontvangen vervalt uw plaats op de wachtlijst voor de 

winterstalling. 

 

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

         

 

 

Aanvraag onderhoud in de Loods Max. 2 weken in de zomer 2021                          

NAAM LENGTE BREEDTE OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN 

    

 
                                

Dit formulier insturen naar onderstaand adres. Dit formulier is ook te in te vullen  via de website  

Erwin Sikking  -  Zijdewinde 11  -  2141 VA  Vijfhuizen -   0653613960 email : HZV1992@gmail.com 

Materiaal: 

P=Polyester 

S=Staal 

H=Hout 

Soort stalling: 

V=Vervalt 

W=Wal 

B=Box 

O=Optimistenrek 

Surfplank: Trailer: 
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