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Inschrijving Zeiltraining



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   023 – 5583690

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   06 - 36363485

Werkavonden 
Joop Muller   023 – 5373811

Aanvraag zomer & winterstalling / Kraan
Erwin Sikking   023 – 5583690

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   023 – 5583690

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
In de vorige HZV Praat wisten we het nog niet helemaal maar wehebben toch nog kans gezien er een vijfde 2020 HZV Praat uit tepersen, beste lezers.Dat is niet in het minst te danken aan de digitale, en succesvolle,ledenvergadering verleden maand, waarvan we een impressie hebbengemaakt. Als ‘leden’ hebben we o.a. daarin een belangrijk besluitgenomen: de bouw van het nieuwe clubhuis gaat door. En inmiddelsis daarover ook overeenstemming bereikt met de aannemer liet Boukeons op het laatste moment weten. De bouw gaat vanaf nu beginnen!!!In deze Praat kunt u de belangrijkste wapenfeiten inzake het clubhuisnog eens rustig bekijken onder de kerstboom. En een aantal noestewerkers is reeds begonnen met het bouwrijp maken van de grondwaarop het clubhuis komt te staan. Ook daarvan hebben we foto’s.Over foto’s gesproken….. hoe vind u de ‘drone foto’s’ van Tim Böiingop de voor- en achter cover? Geweldig toch. Dit is toch al de Praatvan de foto’s getuige het zeldzame feit dat we maar liefst vier mid-denpagina’s met kleurenfoto’s hebben opgenomen. Want, als dekinderen niet naar het clubhuis kunnen gaan dan gaat de Sint welnaar de woningen van de kinderen. Aldaar konden de kinderen zichop de cadeaus storten en zie wat een plezier zij hadden.‘Naar de woningen gaan’ zeiden we al, de redactie heeft een bezoekgebracht aan huize Van den Booren senior. En wat een warm welkomviel het mannelijk deel van onze razende reporters ten deel. Hunrelaas kunt u verderop lezen.Wat verder in het oog valt, is de aankondiging en inschrijving van deZeiltraining 2021. Als de omstandigheden het toelaten uiteraard.Nou, het afgelopen jaar was teleurstellend vanwege die vermaledijdecorona. Geen uitjes, evenementen, wedstrijden en een merendeelsgesloten clubhuis inclusief terras. Maar, voor zover we nu weten,hebben sommigen weliswaar moeten lijden onder genoemde ziektemaar heeft iedereen het gelukkig overleefd.Geen Nieuwjaarsreceptie en winterevenementen maar we hopen datwe in 2021 weer snel naar het ‘oude’ normaal terugkeren en wenseniedereen fijne feestdagen en een behouden vaart. Blijf gezond!!!! 
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Geboren......

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

Zeiltraining bij de HZV
     * Altijd al willen leren zeilen?     * ben je 7 jaar of ouder?     * heb je je zwemdiploma’s?Ga dan snel naar de site voor meer informatie en schrijf je in. De kielboten starten met een theorie en kennismaking op donderdagavond 15 april. De eerste zeiltraining op het water en start voor het jeugdzeilen is op woensdag 21 april. De anderetrainingsdagen zijn de woensdagen 19 mei, 26 mei, 2 juni, 9 juni, 16 juni en 23 juni. De afsluiting vande zeiltraining is op vrijdag 25 juni. Op deze dag varen we een wedstrijdje en worden de CWO diploma'sen certificaten uitgereikt. Aansluitend vieren we het Zomerfeest op 27 en 28 juni, leuk als je ook hieraanmeedoet. Op Moederdag, zondag 9 mei van 14:00 tot 15:30 uur, oefenen we met CWO 1 en 2 optimist zeilers/-zeilsters in zwembad ‘De Planeet’ in Haarlem. We hebben een aantal Optimisten en Lasers van de HZV ter kennismaking met het zeilen. Toekenninghiervan gaat op basis van  lidmaatschap en volgorde van inschrijving waarbij 1e jaars cursisten voorgaan. We hopen uiteraard dat je na 1 seizoen zo enthousiast bent dat je het 2e jaar met je eigen Optimistkomt zeilen. Voor meer informatie en de inschrijving check de site op:                                          www.haarlemsezeilvereniging.nl 
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Digitale kerstgroet via website 
https://sytten-tusinde.jouwweb.nl/scheepsblog/549210_oud-nieuw 

 

Wij wensen je 

zeer prettige feestdagen  

en een behouden vaart in 2021  !! 

 

Familie Wolters 

 

Paddo's
Ruud Nelissen zag het en schooter een prachtig plaatje van.... 

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

Mailtje van de Sint
30-11-2020 20:12Aan redactie@haarlemsezeilver-eniging.nl  Beste redactie,Julie en Naomi waren blij verrastom bij de deur wat lekkers en eencadeautje te vinden na hardgeklop!Jullie snappen wel wat er als eer-ste open ging...Dank sint en Piet! 

Ledenmutaties
Opzeggingen:Hans van VellerAd van der VlietPaul Hagen Nieuwe leden:Jasper Posthumus met een Com-promis 620 
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Jaarvergadering najaar 2020-11-23
Heeft u dit jaar de najaarsverga-dering niet online gevolgd? Eenabsolute aanrader mocht dit doorde corona, laten we hopen vanniet, nogmaals in het voorjaarplaatsvinden. Een online vergade-ring heeft zo zijn nadelen. Wemissen het sociaal contact, eenbiertje in de pauze of na afloopmet elkaar of een scherp ge-plaatste opmerking in het publiekwat voor de nodige hilariteit ofongemak zorgt. Aan de anderekant kent deze vorm ook velevoordelen. Je hoeft na een langewerkweek je huis niet uit, jevrouw vraagt niet waarom je nualweer naar de boot moet en dezevorm zorgt voor veel verrassin-gen. Wist u dat wij 270 stemge-rechtigden leden hebben? Dankzijde stemknop weten wij dit nu. Dechat functie geeft iedereen demogelijkheid om te pas en teonpas gekkigheid of juist serieuzevragen te stellen of opmerkingente plaatsen. De informatie in dechat is dan ook meteen voor ie-dereen zichtbaar, terwijl tijdensvergaderingen in kleine kring ge-fluisterd wordt, niet hoorbaarvoor de rest van de vergadering.Of het een slip of de chatknop wasweet ik niet, maar het lijkt er tochsterk op dat Jesse en  Zwaan weerin verwachting zijn. Gefeliciteerd.Voor wie het allemaal niet gelo-ven, de nodige screenshots zijndoor de redactie gemaakt, ziehieronder. 

Erik Zwart was niet zeker of hijwel op tijd kon inloggen, voor dezekerheid zat hij alvast om 16.00klaar, in plaats van 20.00.

 Dankzij het technisch inzicht van

Rutger hebben er bijna 100 ledeningelogd. Met de nodige ervaringvan mij op het gebied van onlinemeetings het afgelopen jaar,mogen we zeker  een complimentuitspreken naar het bestuur voorde perfecte techniek. Tja, er valtweleens een schermpje of geluidbij iemand weg, maar dit ligt nietaan de geboden infrastructuurvanuit de HZV. Het werkte verdervlekkeloos. De voorzitter opendede vergadering vanuit het be-drijfspand van Intercel in deWaarderpolder. Strak gekapt enmet een HZV vlag op de achter-grond voelde dit toch als een ou-derwetse jaarvergadering.  Devoorzitter spreekt zijn bewonde-ring uit voor alle vrijwilligers dieer dit jaar voor hebben gezorgddat alles toch maar weer drijft ofjuist weer op de kant staat.

 We krijgen kort uitleg over vragenstellen via de chat en de vierstemrondes per computer. Debeloofde nieuwe statuten zijn nogniet klaar, net zoals de procedurevrijwilligersbeleid, deze staangeagendeerd voor de volgendeALV.  Jolijn treedt af en haarplaats neemt Femke Braaksma in.In de laatste Praat heeft zij zichuitgebreid voorgesteld. De notu-len van de vorige vergaderingworden per stemcomputer goed-gekeurd. Er zijn wat ingekomenvragen en geen afmeldingen vanleden vanwege het online karak-ter. Nogmaals, voor een ieder dieniet bij de vergadering was, schuifde volgende keer eens aan. Im-mers, we misten nog zeker 170leden! Agendapunt financiëngeeft geen vragen, als verenigingstaan wij er nog altijd goed voor.De vaststelling contributie geeftook weinig vragen. Maar wie on-line zijn oor wat te luister hadgelegd, weet dat er grote onrust,of moeten we zeggen, veront-

waardiging in onze groep van la-serzeilende enthousiastelingen isontstaan over de mogelijke con-tributie verhoging van 80 naar100 euro voor laseropslag in deloods. Of wij, als HZV, hiermeeniet de duurste vereniging zijnrondom de Mooie Nel? Vergelij-kend warenonderzoek van hetbestuur heeft al uitgewezen datdit nog steeds de HJC is. Met 4tegenstemmers en 82 ja stem-mers worden de nieuwe tarievenvoor 2021 vastgesteld. Vanuit debouwcommissie krijgen wij eenuitgebreide update van Bouke.

Het blijft een lastig project, datnieuwe clubhuis, met toenemen-de schaarste op gebied van aan-nemers en het steeds maar weervooruit moeten blijven kijken enplannen. De commissie blijft alerten voert ons door de afgelopenperiode heen. Tijdens de verga-dering wordt gevraagd de nieuweplannen goed te keuren, waarbij,als alles goed is, ook nog geld inkas blijft voor een leuk feestje. Viade chat rollen er allerlei vragenbinnen. Deze handelt Bouke ade-quaat af.De commissie krijgt een applaus.

6



Af en toe haakt er nog iemandonline aan, de teller staat na hetagendapunt “bouw nieuw club-huis”  alweer op 91 mensen. Weweten inmiddels uit de groep-schat, dat er diverse echtparenonline zijn. De 100 leden halen weop deze manier ruimschoots. Metzo’n efficiënt stemproces en hetontbreken van een pauze, gaatzo’n vergadering snel. De onlinerondvraag is het laatste agenda-

punt. Om 21.05 trekt Norbert erin dit geval letterlijk de stekkeruit. De opkomst was hoog, waar-schijnlijk door het online karakter.Wellicht dat er een volgende keereen hybride vergadering moetplaatsvinden: zowel fysiek alsonline.Joost Nederkoorn 

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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Update Bouwcommissie 3.0 
 

Tijdens de afgelopen digitale ledenvergadering schotelde de Bouwcommissie ons een 

PowerPoint presentatie voor met alle wel en wee van ons aanstaande nieuwe clubhuis. 

Ook te zien in de website maar bij deze kunt u, zonder draadje, de sheets van deze 

presentatie nog eens op uw gemak bekijken. 
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Lieve Ouders en Kinderen.  

Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gehoord. Konden 

Sinterklaas en de Pieten niet langskomen. Maar toen ik 

zaterdag de deur uit wilde stappen struikelde ik bijna 

over cadeaus en snoepgoed. Gelukkig zat er een brief 

in de brievenbus waardoor we wisten van wie dit kwam 

en wat we ermee moesten doen. We zijn maar meteen 

aan de slag gegaan en hebben zondag alle cadeautjes 

uitgedeeld. Heel veel plezier met de cadeautjes, we 

hopen dat er inzit wat op jullie lijstjes stond. En wie 

weet komt Sinterklaas met zijn Pieten volgend jaar 

weer naar de HZV. 

Liefs de Evenementencommisie. 

Van deEvenementencommissie
Hierbij een bericht van de evene-mentencommissie. Helaas eenslapende commissie.Helaas kunnen we voorlopig nogsteeds geen evenementen plan-nen dus al onze ideeën blijven onhold.Hierdoor kunnen ook de nieuw-jaarsreceptie en de winteractivi-teit niet doorgaan. Hopelijk komter snel weer wat ruimte, zodat wijweer kunnen gaan plannen enorganiseren. Dan laten wij als commissie uiter-aard weer van ons horen! Groetjes en hopelijk tot snel!De Evenementencommissie 

Van Sinterklaas
Lieve kinderen van de HZV, Hierbij toch een klein woordje, een gedichtje van de Sint,Om aan jullie allen te laten weten hoe erg jammer ik het vind.Vorig jaar was een spektakel, met jullie mooie gezang, dansjes engespring,En zo lief als jullie waren, stil luisterend in de kring.Als ik kijk in mijn grote boek, was het voor iedereen best een gek jaar.Geen zeillessen, geen festiviteiten, dat is voor de HZV toch ook eenbeetje raar. Wat Sint nu heeft bedacht? Er wordt een cadeautje thuisgebracht.Sint hoopt dat hij goed heeft gegokt en het juiste cadeau voor je heeftgekocht.De Pieten hebben nog wat bijgesloten, want een Sinterklaasfeest kanniet zonder pepernoten.Ik hoop jullie volgende jaar weer op de haven te verblijden en danniet voorbij te hoeven rijden. Groet,Sinterklaas 
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Café-paviljoen Bij Van Assema in Penningsveer stopt ermee: ’Dekoek was op’
Bron: Haarlems Dagblad 24/25--11-2020Er zijn veel tranen gevloeid toenhet besluit was genomen. Het isniet zomaar iets om na dik zestigjaar te stoppen met café-pavil-joen Bij Van Assema. Het horeca-bedrijf naast de jachthaven inPenningsveer - waar de chaoti-sche stad ophoudt en het verkwik-kende buitenleven begint - wasnet zo geliefd bij watersporters alsbij landrotten.Fietsend of wandelend vanuit deWaarderpolder of juist terugke-rend vanuit recreatiegebiedSpaarnwoude was Bij Van Assemade ideale halteplaats. Voor dewereldberoemde tosti, een puntvan de fameuze appeltaart ofgewoon een kop koffie of eenbiertje. Met het haventje als uit-zicht, waar dagjesmensen hanne-send probeerden weg te komenmet hun huursloepje. Wat heefteen sterveling meer nodig op eenstralende zomerdag? PetieterigDe naam van het etablissementwisselde soms, maar Bij Van As-sema was de meest treffende.Johannes van Assema kocht in1942 de boerderij aan een uitlopervan de Mooie Nel, officieel deBinnen Liede geheten. Hij maakter een petieterige jachthavenvan. In 1956 werden er voor heteerst hapjes en drankjes ver-kocht.     Het zijn nog altijd Van Asse-ma’s die de nering drijven. Debroers John (52) en Ron (49) be-heren de jachthaven, die ze in1997 van hun vader Joop overna-men. In 2010 volgde de over-dracht van het café, dat jarenlangdoor Joops vrouw Vera en Joopsbroer Henny was bestierd. Zedroegen het over aan Laura (47)en Vera (49), de echtgenotes vanJohn en Ron. Perzische kleedjesDie gingen met een frisse winddoor de zaak heen. De dikke laagrookaanslag werd van de murengeboend, de bar werd groter enhet biljart verdween, net als dePerzische kleedjes op de tafels.

Desondanks lukte het de huiselij-ke sfeer te bewaren. Ondanks hungebrek aan horeca-ervaringmaakten de schoonzussen eensucces van Bij Van Assema 2.0door ’tips & tricks’ van collega’ssnel op te pikken.     Ze hebben het afgelopen de-cennium geweldig naar hun zingehad. Met genoegen denken zeterug aan evenementen als deHaarlemse Wandelvierdaagse, waarze duizend deelnemers voorbijzagen komen. Maar ook aan detalloze feesten die ter gelegenheidvan huwelijken, verjaardagen ofjubilea werden gevierd. Saai washet nooit.

Vera en Laura van Assema JolijtNiet zelden werden vaste gasteneerst kennissen en daarna vrien-den. Momenten van jolijt entreurnis werden makkelijk uitge-wisseld op deze bijzondere stek inHaarlemmerliede. De amicaleband tussen personeel en cliën-teel bleek uit de dik honderd re-acties op Facebook, nadat Lauraen Vera hun besluit om te stoppenhadden bekend gemaakt. „En vanbijna iedereen die reageerde,weet ik wat hij of zij drinkt”, ver-telt Vera.     De schoonzussen hebben langgetwijfeld over hun beslissing. Deband met het familiebedrijf is zosterk dat het veel moeite kostteom los te laten. Maar de laatstepaar jaar merkten ze dat de ba-lans tussen werk en vrije tijdsteeds meer verstoord raakte.Omdat ze zich nadrukkelijk hetgezicht van de zaak voelden, wil-den ze altijd present zijn.     „Daardoor werk je in het sei-zoen vijftig, zestig uur per weeken komt je privéleven steedsmeer onder druk te staan”, zegt

Vera. „Het aantal oplaadmomen-ten is te weinig om het vol tehouden. Het voelde niet meer oké.Ik kreeg dit voorjaar te makenmet een burn-out en een van m’ndochters werd ernstig ziek. Datdoet je inzien dat er meer is danwerk. Toen zijn we erover gaanpraten en vonden we het verstan-diger niet door te gaan. De koekwas op.” Tijd voor elkaarOmdat hun echtgenoten verant-woordelijk zijn voor de jachtha-ven, gaat het werk bijna het helejaar door. Laura: „In de praktijkkwam het erop neer dat we alleenin januari en februari tijd hebbenvoor het gezin en voor elkaar. Datis niet goed.”     Een generatiewissel zat er nietin, merkten de schoonzussen aanhun kinderen. Zowel de drie doch-ters van Vera als de twee zonenvan Laura bedankten vriendelijkvoor de eer. „En daar hebben zehelemaal gelijk in”, vertelt Laura.„Ze hebben aan ons gezien hoehard we hebben moeten werken.Ze zijn zo verstandig de balanstussen werk en privé wel goed tebewaken.”     Waar hun mannen de jachtha-ven gewoon voortzetten, hebbende schoonzussen nog geen ideewat de toekomst brengt. Ookweten ze nog niet wat er met hetcafé gaat gebeuren. „Dat is noghelemaal blanco”, zegt Laura. Hetbedrijf wordt in ieder geval nietop dezelfde wijze door een andervoortgezet. Het betekent dat deelf medewerkers op zoek moetennaar een andere baan. AfscheidHet liefst hadden Vera en Lauravan Assema op een passendewijze afscheid genomen van devele vaste gasten, maar dat zit erdoor de beperkende coronamaat-regelen niet in. Vera: „Heel ver-velend, omdat we zo’n warmeband hadden met ze. We hebbenzoveel mooie jaren gehad en zo-veel leuke mensen ontmoet.”Laura had het ook liever andersgezien. „Dit voelt heel erg onaf.” 
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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

18



Boom'fluisteraars'
HZV - 5 december 2020 Weg schommel weg boomhet lijkt een boze droomMaar eerst een beetje snoeiendaarna gaat er een prachtig club-huis groeien   

Verder bouwrijpmaken
Op 9 december vrolijk verder methakken. 
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Een vrouwenhaar…
Onze vereniging herbergt eenbonte verzameling leden met elkeen eigen verhaal. Uw HZV praatredactie brengt u het verhaalachter de leden die u al heel lang(of kort) kent. Neem nu het ver-haal achter Hans van den Booren,inderdaad, ook de man achterMarijke van den Booren. Velenvan ons  kennen Hans al velejaren, actief in de vereniging,actief bij Rapido de zwemvereni-ging, jarenlang werkzaam in/achter de bar van de HZV. 51 jaarlang draait Hans al op de vereni-ging mee. Maar hij is pas sinds ditjaar lid. Hoe dat komt, leest u hier. 

Hans is een echte mug, opge-groeid in Haarlem Zuid-West. Hijreist in zijn studietijd op en neernaar Amsterdam voor een studieaan de HTS. In de trein ontmoethij Joop Muller. Het studeren be-valt Hans wel, dat wil zeggen, decontacten die het studeren metzich meebrengt. Met veel plezierluncht hij met studiegenoten inhet cafe Faust voor 35 cent, ach-ter de Rai. Daar brengt hij ook nalunchtijd heel wat uren door. Methet verstrijken van de studieschuift Hans ook achter de bar ommedestudenten en andere kroegbezoekers te bedienen. Hetkroegleven bevalt Hans beter danhet studeren. Dus een diplomakomt er niet, tenminste niet vande HTS, maar wel een horeca di-ploma. Dankzij de horeca diplomavan onder andere Hans, schenktde haven al vele jaren drank aan

de leden. Hans ontmoet Marijkeop de zwemvereniging. In die tijdzeilde Marijke met haar oudersrond op de Mooie Nel in de stalenRal 650. Een oud zeilers spreek-woord luidt: een vrouwenhaartrekt harder dan een bramzeil.Dus Hans koos voor het zeilersle-ven in plaats van een leven achterde bar. Met de houten Schakelwerd de huwelijksreis in 1970gehouden op Loosdrecht.  Ander-halve week in de regen, zonderbuitenboordmotor, maar de liefdebleef. Hans kon in het begin nietzeilen, alhoewel hij het wel leukvond, behalve dat schuin gaan...Al snel volgde er een Valk, ietsgroter, iets meer ruimte om tekamperen. We zijn dan ongeveerin 1974. Met de Ouwe Dibbes naarVinkenveen. Vervolgens kwam ernog een Grundel 665, met eenbuitenboordmotor in een bun.Dan krijgt het verhaal weer eenverrassende wending. Het zeilen zit diep in het bloed bijde familie. Marijke bevalt van eenzoon, terwijl Hans bij de notarishet koopcontract voor hun huidigeboot tekent. De boot ging daarecht voor het meisje. De Bol, zoalsdeze liefkozend wordt genoemd,is slechts een casco. Hans heeftnog nooit een boot gebouwd. Ge-lukkig heeft Hans een beetje op-gelet op de HTS en gaat rap aanhet werk. Vier avonden per weekklust hij aan de boot, de vrijdagbesteedt hij aan het lopen voor deLotto voor de zwemvereniging,het weekend gebruikt hij ook omverder aan de boot te werken.Marijke zorgt ervoor dat binnenhet gezin alles op rolletjes loopt.In huis zwerven drie kinderenrond, net zoals gelakte boot on-derdelen of lijmklemmen met al-lerhande bootzaken op de ontbijt-tafel. Ondertussen werkt Hansoverdag bij de provincie NoordHolland in diverse functies opplanologisch terrein en nader-hand als hoofd bedrijfsburo. Naeen jaar mag de boot te water enkrijgt de naam “Bollaard”. Met hetgezin worden er heel wat uren inhet weekend doorgebracht. Va-kanties naar Zeeland zijn favoriet,alhoewel de eerste vakantie de

familie naar Friesland brengt.Marijke voedt in deze tijd de driekinderen op, doet vrijwilligers-werk, zit in de zwemvereniging inde polo commissie, zit in de mzrvan de lagere school en doet vrij-willigerswerk inclusief bestuurs-werk op de HZV.  Water is niet alleen om op te zei-len, water is ook om in te zwem-men.  Hans en Marijke spelen al-lebei waterpolo, Marijke brengthet tot de dames hoofdklasse,Hans tot de tweede klasse. Dezewervelstorm van activiteiten le-pelen Hans en Marijke op alsof hetniets is. Wanneer ik vraag hoe zijdit ervoeren en of dit niet erg drukwas, halen ze allebei hun schou-ders op. Dat deed je gewoon indie tijd. Gewoon doen. 

Maar de connectie zwemmen –kroeg – zeilen krijgt nog een ver-volg. Wie zich nog jaarvergade-ringen uit de oude doos herinnert,weet dat wij als vereniging dezein Vreeburg hielden. De omstan-digheden dwongen de leden eenandere locatie te zoeken. Als ac-tief bestuurslid bij Rapido ont-fermde Hans zich over de ALV enbood deze onderdak in het zwem-bad. Twee keer per jaar nam hijeen dag vrij om stoelen en tafelsneer te zetten, alles in te richten,de bar te bedienen en wanneerhet laatste lid vertrok, alles weer’s avonds op te ruimen. Vele jarenheeft Hans als stille kracht hier-voor gezorgd. Het omslaan metde zeiltrainingen voor de jeugd
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vindt ook elk jaar plaats op eentrainingsuur van de zwemvereni-ging. Terug naar het mysterieuze lid-maatschap van Hans. Nadat Hansen Marijke elkaar het ja-woordhadden gegeven, belde toenmaligHZV bestuurslid Frits de Reus. Hetlidmaatschap van Marijke werdopgezegd en Hans als hoofd vanhet gezin lid gemaakt. Zo ging datin die tijd. Geen haar op het hoofdvan Marijke dacht erover na omhet lidmaatschap te veranderen.Hans vond een lidmaatschap bijde zwemvereniging wel genoeg.Dus Frits ging onverrichter zakenaar huis. Dit jaar vierde Hans zijn75e verjaardag. Zijn oudste doch-

ter regelde een compilatie vaningesproken boodschappen metonder andere enkele verenigings-leden, waaronder de voorzitter.Deze bood Hans aan om nu echtlid te worden. Hans had zijn focusgelegd op 2022, tijdens het 100--jarig bestaan. Hij liet zich echteroverhalen en zit nu in zijn proef-tijd. Na meer dan 50 jaar een heleserieuze bijdrage te hebben gele-verd aan de vereniging hebben wenu eindelijk een officieel lid erbij.Joost Nederkoorn
 de Bollaard 

En de naam van de nieuwe sluis bij IJmuiden wordt... ZeesluisIJmuiden
Bron: Het Parool 24-11-2020Bij een nieuw bouwwerk met in-ternationale allure hoort eennaam met internationale allure.Met die gedachte schreef de ge-meente Velsen een naamwed-strijd uit voor de grootste zeesluister wereld die in 2022 wordt geo-pend. 

    De wedstrijd kon rekenen opzeker 5000 inzendingen, de eennog origineler dan de ander. Om-wonenden stelden een top vijf

samen die aan de burgemeesteren wethouders van Velsen werdvoorgelegd. Irma Sluis, een ver-wijzing naar de gebarentolk bij decoronapersconferenties, werd hetniet. Door Sluisje McSluisfaceging na enige aarzeling ook eenstreep en Sluizenmoeder kon ookal op weinig steun rekenen.      Wat wordt dan wel de nieuwenaam van de 500 meter lange en18 meter diepe zeesluis? In eenspetterend filmpje, met hoofdrol-len voor Jeroen Verwoort, wet-houder van de gemeente Velsen,en Nienke Bagchus van Rijkswa-terstaat, werd met veel bombarietoegewerkt naar een onthullingdie de sluizen zou openzetten.     Het filmpje ging ook de wereldover, maar niet vanwege deprachtige naam van de sluis. De

naam, die volgens Verwoort enBagchus voortaan IJmuiden inter-nationaal op de kaart zet, van detoegangspoort tot de Amsterdam-se havens en het Nederlandsewaternetwerk wordt namelijk ‘-Zeesluis IJmuiden'.     Hopelijk heeft de gemeenteVelsen niet de 10.000 euro uitge-geven die Amsterdam vorig jaarkwijt was bij de beoogde naams-wijziging van het Osdorpplein, diena een vergelijkbare prijsvraagwerd veranderd in ‘Osdorpplein'.     Het verzinsel ‘Zeesluis IJmui-den’ kwam als eerste uit het breinvan Liesbeth van Pieterman, toe-valligerwijs ook nog inwoner vanIJmuiden. Zij krijgt van de ge-meente een taart met daarop denaam van de sluis.  
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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
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Haarlem krijgt eindelijk een trailerhelling voor kleine bootjes
Ron van ’t Hoff heeft er jarenlangvoor gevochten, maar nu gaat heter toch eindelijk van komen: eentrailerhelling waar Haarlemmershun bootje zelf te water kunnenlaten.     Ruim twee jaar geleden maak-te Van ’t Hoff in deze krant duide-lijk dat het hoog tijd werd datHaarlem vanwege het enorm toe-nemende aantal kleine bootjeseens een trailerhelling zou gaanaanleggen. Temeer omdat de stadvoortdurend maar verkondigdede waterrecreatie te willen stimu-leren omdat die economischsteeds belangrijker wordt voorHaarlem. Dat hoefde je Van ’tHoff, die al meer dan zestig jaarvaart, niet te vertellen. Hij begonzelf een actie voor de trailerhel-ling.     Van ’t Hoff: ,,Het is gelukt. Eris een potje geld opzij gezet en deplek is bepaald. De gemeente gaathet doen voor april volgend jaar.Hij komt in de Waarderpolder bijSchoteroog. Bij de trap die naarboven gaat. Voor mezelf had ikhet al een beetje opgelost met eenkanteltrailer, waar je geen helling

voor nodig hebt. Maar een trailer-helling scheelt wel een hoopspierinspanning.’’     Na de eerste publicatie overzijn actie in Haarlems Dagblad enop de site voor burgerinitiatievenHaarlemlink.nl viel al vrij snel eenteleurstellende stilte vanuit degemeente in, vertelt Van’t Hoff.Eerst was er nog wel een hoopge-vend gesprek met twee ambtena-ren die hun waardering uitspra-ken. Daarna werd Van ’t Hoffduidelijk gemaakt dat de hellingop de beoogde plek bij Schoterooger voorlopig niet zou komenomdat de grond eigendom is vanRecreatieschap Spaarnwoude.     In de waterambities van Haar-lem wordt het beleid vooral ge-richt op het trekken van langzaamvarende schepen. Een verdereontwikkeling van het watertoeris-me kan de Haarlemse economiein de nabije toekomst tenminste3,5 miljoen euro per jaar gaanopleveren. In de AmbitiekaartHaarlemse Wateren staan grootseplannen die het sterk toenemendewatertoerisme in de regio verdermoet stimuleren en faciliteren.

Duurzaamheid, veiligheid en kwa-liteit moeten daarbij als uitgangs-punten gelden.     De gemeente Haarlem ver-klaarde dan ook blij te zijn methet initiatief voor de trailerhelling.Daarom werd er voor kleine boot-jes een boottrailerhelling opgeno-men in de ambities. Mede doorinspanning van medewerkers vanHaarlemlink en het feit dat Van ’tHoff wat vrije tijd had bleef hetniet bij ambities. Na overleg methem, het Recreatieschap Spaarn-woude en na de nodige onderzoe-ken werd de locatie bepaald. Hetstreven is nu om de trailerhellingin april 2021 gereed te hebben.

 Ron van 't Hoff bij zijn boot 

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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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 
 

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 Broodbankactie in Haarlem, maar wél een advents-kalender en een collectebus in de Grote of St.-Bavokerk
Bron: Haarlems Dagblad 29/30--11-2020De jaarlijkse Broodbankactie inHaarlem in aanloop naar Kerstmisin de Grote of St.-Bavokerk kandit jaar niet doorgaan vanwegecorona. Gelukkig is er een manierom in deze donkere dagen samentoch een goed doel te ondersteu-nen.     De Broodbankactie staat iederjaar in het teken van een van deZeven Werken van Barmhartig-heid die Jezus zijn leerlingenvoorhoudt. Dit jaar zou het themazijn: ’De hongerigen voeden.’     Maar de verkoop van de ’Dia-kenbroodjes’, die traditioneeldoor de bakkers van Van Vessemin hun vrije tijd worden gemaakt,kan niet doorgaan vanwege deafstand tot elkaar, die natuurlijkook in de Bavo gehandhaafdwordt. De organisatie van de actieheeft voor dit jaar een alternatiefbedacht. Een adventskalender. Geen glühwein, wel orgelmuziek     Veel activiteiten kunnen ditjaar niet doorgaan. In tijden vancorona is op de adventszaterda-gen de Brouwerskapel niet be-schikbaar. Er kan geen glühweinworden geschonken en de proef

met de Slinger van Foucault gaatook niet door. Het is bijkans of dewereld stilstaat en niet om de zondraait. Alleen organist AntonPauw laat van het Müllerorgel zijnmuzikale klanken door de kerkklinken.      Alice Nederkoorn van de oecu-menische werkgroep ’De GroteKerk door de week’ licht toe dater vlug iets nieuws is bedacht doorde Raad van Kerken in Haarlem.     Daniël Westra van de advents-projectgroep kwam met het planom onder de Vieringstoren van dekerk een driedimensionale ad-ventskalender neer te zetten, diede dagen naar Kerst aftelt. Iederkistje dat geopend wordt, biedteen woord of beeld dat tot naden-ken stemt in aanloop naar hetfeest van de geboorte van Jezusin die stal van Nazareth.     In 28 kistjes zijn teksten vanpredikant Tom de Haan verscho-len, maar ook foto’s, gedichten enandere overwegingsmomenten,waarvan er iedere dag een luikjeopengaat. Via bavo.nl, op Fa-cebook, Instagram en een collec-tebus in de kerk waar men geldkan geven, gaat de alternatieveBroodbankactie ’gewoon’ door.

 Donaties naar de Voedselbank     De Werken van Barmhartig-heid gaan over goede daden alsde dorstigen laven, de doden be-graven, de daklozen herbergen ende zieken verzorgen. Omdat ditjaar het thema ’de hongerigenvoeden’ is, komt de opbrengst tengoede aan de Voedselbank onderhet motto ’Ik had honger en julliegaven mij te eten’.     Aan burgemeester Jos Wienende eer zaterdag ’kistje 0’ te ope-nen. De échte Advent begint im-mers op zondag. In kistje 0 be-vinden zich een kaars en luciferwaarmee hij officieel de eersteAdventskaars van vier ontsteekt„als symbool van licht en hoop,zoals de doos van Pandora, waar-in uiteindelijk die hoop als laatsteachterbleef. De brandende kaarsop weg naar het feest van het lichtin de duisternis, zeker in dezemoeilijke periode.” Dat is voorlo-pig een mooie kerstgedachte. Op de foto hieronder:Alice Neder-koorn, medeorganisator van deadvents-zaterdagen in de Groteof St.-Bavokerk  
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 HZV PROGRAMMA 2021 
 

Datum Evenement Plaats Tijd 

2 januari Versturen facturen lidmaatschap HZV   

7 februari Versturen facturen zomerstalling   

9 maart Start werkavonden HZV 19.00  

20 maart Eerste boten te water HZV 8.30 

21 maart  Masten hijsen HZV 10.00  

23 maart Masten hijsen op afspraak  

(elke dinsdag vanaf 19.00) 

HZV 19.00 

23 maart Eerste boten uit de loods o.a. alle 

Lasers  

HZV 18.30 

28 maart Masten hijsen op afspraak HZV 10-11 

28 maart Opening seizoen HZV 16.00  

9 april Algemene Leden Vergadering voorjaar HZV 20.00  

10 april Laatste boten te water HZV 9.00-10.00 

15 april Introductieavond Kielboottraining HZV 19.30 

21 april Start zeiltraining  HZV 16.30/18.30 

24-25 april Openingswedstrijden HJC  

8 mei Fortrace / Windmolentocht HZV / CNZ  

9 mei Zeiltraining omslaan in het zwembad Planeet 2 14:00–15:30 

19 mei Zeiltraining 2 HZV 16.30/18.30 

21-24 mei Pinkstertocht HZV  

22-23 mei Combi Haarlem HJC  

26 mei Zeiltraining 3 HZV 16.30/18.30 

2 juni Zeiltraining 4 HZV 16.30/18.30 

5 juni IJsselmeerwedstrijden JVW Volendam 10.00 

9 juni Zeiltraining 5 HZV 16.30/18.30 

12-13 juni Zeil-clinic HJC HJC  

16 juni Zeiltraining 6 HZV 16.30/18.30 

23 juni Zeiltraining 7 HZV 16.30/18.30 

25 juni Afsluiting zeiltraining HZV 16.30-18.30 

25-27 juni Zomerfeest HZV  

4 sept IJsselmeerwedstrijden JVW Volendam 10.00 

5 sept Versturen facturen winterstalling   

11-12 sep Nazomerwedstrijden/Feest HZV 14.00/20.00 

18 sept Spaarnecup KNZRV Spaarne  

25-26 sept Najaarstocht HZV HZV 18.00 

28 sept Optimisten en zwaardboten de loods in  HZV 18.30 

2 okt masten hijsen op afspraak HZV 10-11 uur 

2-3 okt Sluitingswedstrijden/Feest JVW 14.00/20.00 

5 okt Zwaardboten en kielboten de loods in/ 

1e kajuitboten eruit  

HZV 19.00 

9 okt 2e groep op de wal HZV 9 uur 

12 okt  Laatste zwaardboten loods in en 

kielboten de loods in 

HZV 18.30 

23 okt 3e groep boten eruit HZV 8.30 

24 okt Masten hijsen/Sluiting seizoen HZV 10-11/16uur 

30 okt 4e groep boten eruit HZV 8.30 

2 nov  Laatste werkavond HZV 19.00 

5 nov Mosselavond HZV 18.00 

21 nov Sinterklaasfeest HZV  
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Opgave Zomerstalling / Wachtlijst zomerstalling 2021 HZV 
 

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

Indien dit formulier niet vóór 7 januari, door de havencommissaris is ontvangen, wordt ervan uitgegaan dat u geen 

wijzigingen in de stalling wenst. In het geval dat u vorig zomerseizoen een stallingplaats had, heeft u getekend dat u 

deze plaats heeft gereserveerd tot wederopzegging. Dus bij geen bericht bent u verplicht de komende zomerstalling te 

betalen. 

Na ontvangst van het volledige stallinggeld wordt uw stallingplaats pas definitief gereserveerd (zie artikel 12 van het 

jachthaven reglement). De stalling duurt 1 april tot 14 oktober. 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

  

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

 

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

 
 

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

stalling 

         

 

         

 

         

 

 

  
 

Opgave Wachtlijst Zomerstalling 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 7 januari geen bericht is ontvangen vervalt uw plaats op de wachtlijst voor de 

zomerstalling. 

 

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

         

 

 

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

NAAM LENGTE Begindatum 

dinsdag 

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 : HZV1922@gmail.com 

Materiaal: 

P=Polyester 

S=Staal 

H=Hout 

Soort stalling: 

V=Vervalt 

W=Wal 

B=Box 

O=Optimistenrek 

Surfplank: Trailer: 




