Van de voorzitter
2020 is voor velen gestart als een jaar vol onzekerheden en
onverwachte ontwikkelingen. Zo ook voor Stichting De Hoornse
Schouw. Nog voor het coronavirus alles op zijn kop zette, beleefde
het bestuur een gekke tijd.
Voorzitter Aernout de Sitter, secretaris Johan Nieuwdorp en
penningmeester Theo Kuiper vonden het, na vele jaren enorme
inzet en hard werken, tijd om het stokje over te dragen. Vanaf het
begin hebben ze, samen met de tomeloze inzet van de vrijwilligers
en natuurlijk de bijdragen van de donateurs en sponsoren, ervoor
gezorgd dat er twee prachtige schouwen in zeer originele staat in
de Hoornse haven liggen. Maar hoe nu verder……
Gelukkig is er binnen de club vrijwilligers vervanging gevonden. Als
eerste nam Freya Muller de penningmeester boeken over van
Theo. Al snel volgde Peter Bakker, hij regelde al de verhuurzaken
en nam vol enthousiasme de vele taken van secretaris Johan over.
Ten slotte nam ondergetekende de voorzitters hamer van Aernout over en sloot Niek de Wilde zich aan als
algemeen bestuurslid. Peter Dorleijn en Theo Kuiper blijven gelukkig het bestuur als ervaren rotten versterken
en zullen Aernout en Johan ons met raad en daad bijstaan.
Het bestuur staat voor spannende uitdagingen. Zo zijn de kosten voor ligplaats en werkplaatsgebruik bij het
Centrum Varend Erfgoed hoog, zijn de masten aan vervanging toe en liggen, door de huidige crisis, de
onderhoudswerkzaamheden stil. Zorgen voor voldoende inkomen, het werven van nieuwe vrijwilligers en
donateurs en het kweken van enthousiasme voor onze schepen bij de jeugd blijven speerpunten, waarbij we
uw ideeën en inbreng goed kunnen gebruiken. Schroom niet contact met ons op te nemen en stuur een
berichtje naar info@dehoornseschouw.nl.
In deze nieuwsbrief zullen de nieuwe bestuursleden zich aan u voorstellen.
Namens het bestuur wens ik u veel sterkte en gezondheid en wij hopen u dit seizoen toch nog te kunnen
verwelkomen aan boord van onze schepen.
Hartelijke groeten, Jan de Graaf.

Terugblik
Terugkijkend op vorig seizoen, hebben we met de schouwen aan verschillende evenementen deel genomen.
Zoals:
- De taandag op 13 april
- Kenterschootrace Marken 24, 25 en 26 mei
- Waterweek 13 en 14 juli
- Klinknagelrace Hoorn 17 augustus
- Open Monumentendag 14 en 15 september
- Bontekoerace Hoorn 26 en 27 oktober

Het Spekbakkentreffen en de visserijdagen in Enkhuizen zijn helaas niet door gegaan.
Helaas bereikte ons het trieste bericht dat onze
vrijwilliger Piet Jong op 15 mei 2019 plotseling is
overleden.
Nog geen 2 jaar bij onze stichting waarbij hij zich
vooral richtte op technische zaken, zoals
motoronderhoud, maar ook betrokken was als
bemanningslid met name op de HN1.

Piet Jong

Vooruitblik
Wat 2020 ons gaat brengen is nog niet te overzien. Duidelijk is dat het Corona virus een flinke impact heeft op
onze activiteiten.
Bijna alle evenementen voor dit jaar zijn afgelast en door de maatregelen wordt het optuigen van de schepen
ook vertraagd. Onze schouwen waren ook aangemeld voor deelname aan Sail 2020, maar inmiddels is bekend
geworden dat dit mooie evenement ook niet door gaat.
De masten van beide schouwen beginnen ook op leeftijd te raken en zullen vervangen gaan worden.
Daar gaan we dus mee aan de slag. Dat betekent offertes aanvragen, kijken wat we zelf kunnen doen en
uiteraard proberen daar subsidies voor te krijgen om het financieel haalbaar te houden.
De financiën van onze stichting blijft ons ook zorgen baren. De kosten van de ligplaatsen voor de schouwen en
het gebruik van de ruimtes van het Centrum Varend Erfgoed zijn een behoorlijke aanslag op onze
bankrekening.
Wij zijn voor onze inkomsten erg afhankelijk van subsidies, inkomsten uit verhuur en vooral ook van de
bijdragen van onze donateurs.
Subsidies zijn tegenwoordig tot het minimum terug gebracht en krijgen we hoofdzakelijk nog voor projecten.
Het verhuren van de schouwen zal dit jaar door de Corona maatregelen ook een probleem worden.
Door het bestuur wordt druk nagedacht hoe we kosten kunnen besparen en hoe we meer inkomsten kunnen
genereren. Op dit moment is de HN20 verplaatst naar een ligplaats bij Achterop ’t Zand, waardoor we in elk
geval al wat kunnen besparen op de kosten van de ligplaats.
Voor het onderhoud van onze schepen gaan we ons komende tijd bezig houden met:
-

-

Nieuw zeil voor de HN20: het huidige zeil is 2 jaar geleden gescheurd en gerepareerd door een stuk zeil
overheen te plakken. Het nieuwe zeil is al in ons bezit en vrijwilligers zijn bezig het zeil voor te bereiden
om in de vaart genomen te worden.
Op dit moment wordt het zeil aangelijkt door Peter Dorleijn en Aernout de Sitter.
Nieuwe masten voor de schouwen. Offertes zijn aangevraagd. We gaan kijken wat we zelf kunnen
doen en subsidie voor de kosten moet aangevraagd worden.
Nieuwe huiken voor de schouwen. De huidige huiken zijn na jaren van reparatie aan vervanging toe.
We beschikken nog over zeildoek, dus hier gaan onze vrijwilligers mee aan de slag.
De trog van de HN20 is voor hij in ons bezit kwam verhoogd. Het plan is om deze weer te verlagen naar
de originele hoogte.
Voor de Fuikenboot HN30 worden nieuwe laningen gemaakt.

Onder toezicht van Theo naaien Aernout en Niek de ogen van het zeil voor de HN20

Donateurs
Mensen die ons werk een warm hart toe dragen en daarvoor ook bereid zijn ons geldelijk te steunen, zijn
onmisbaar in het uitvoeren van onze taken om het varend erfgoed, te weten onze beide schouwen de HN1 en
de HN20, te behouden.
Wij hopen ook dit jaar weer op uw steun te kunnen rekenen. Voor een minimaal bedrag van € 15,- steunt u
ons als donateur in het onderhoud en in de vaart houden van onze Historische Hoornse schouwen.
Als donateur:
- Ontvangt u onze nieuwsbrieven over het reilen en zeilen van de stichting.
- Wordt u uitgenodigd voor onze donateursavond. Daar wordt u op de hoogte gesteld van de laatste
nieuwtjes en wordt u een vaartochtje met onze schouwen aangeboden. De avond wordt afgesloten
met een hapje en een drankje.
- Krijgt u 20% korting op de huur van een schouw. Voor meer informatie: zie onze website.

Bestuur
Zoals de voorzitter al noemde, hebben enkele bestuursleden na vele jaren hun diensten bewezen te hebben,
het stokje overgedragen aan andere vrijwilligers.
Aernout de Sitter (voorzitter) en Johan Nieuwdorp (secretaris) hebben zich terug getrokken uit het bestuur,
maar blijven nog wel actief als vrijwilliger.
Theo Kuiper (penningmeester) heeft het penningmeesterschap overgedragen aan Freya Muller.
Het bestuur bestaat nu uit de volgende leden:
-

Jan de Graaf – voorzitter
Peter Bakker – secretaris en verhuurcoördinator
Freya Muller – penningmeester
Theo Kuiper – bestuurslid
Niek de Wilde – bestuurslid
Peter Dorleijn – bestuurslid

De nieuwe bestuursleden stellen zich graag even aan u voor:
Jan de Graaf
Mijn naam is Jan de Graaf, 59 jaar, geboren en getogen in Hoorn
en nu al weer 11 jaar woonachtig in Edam met mijn vrouw Helen
en dochter Mare. Graag vertel ik iets over mijn bevlogenheid met
het water en de oude vissersschepen. Op mijn tiende verjaardag
verhuisden mijn grootouders naar een woonarkje aan de
Slapershaven in Hoorn. Ik bracht een groot deel van mijn tijd bij
hen door en werd door het water en de haven gegrepen. Elke zaterdag en zondag naar het Houten Hoofd om
naar de botters te kijken. ( In de jaren zeventig kwamen er nog tientallen botters elk weekend met gasten naar
Hoorn.) Uren kon ik daar doorbrengen, wegdromen en fantaseren hoe ik ooit zelf op zo’n botter zou varen.
Toen ik naar de middelbare school ging, kreeg ik tekenles van Peter Dorleijn, ons mede bestuurslid en
eigenaar van de prachtige botter MK63 (Nu stichting MK63, maar nog steeds met Peter aan het roer). Het was
hem al opgevallen dat ik veel op de haven rond scharrelde en al snel vroeg hij of ik niet eens mee wilde. Nu
was het hek echt van de dam, en van het één kwam het ander. Ik ging in de leer als scheepstimmerman bij
Cees Droste (toen nog met de botterwerf in Hoorn), kocht een zeepunter, de WU2, werd schipper op een
botter, de VN66, en ging me steeds meer verdiepen in de oude visserijtechnieken, vooral via de boeken van
Peter Dorleijn.
Nadat ik een aantal jaren minder actief te was geweest, kocht Theo Kuiper, één van onze bestuursleden en
jarenlang penningmeester, een prachtig bottertje, de EB17. Hij vroeg of ik zijn maatje, “knecht” zoals men aan
boord zegt, wilde worden. Dit liet ik mij geen twee keer zeggen, en zo kwam ik weer terug op de bruine vloot.
Zoals gezegd, Theo was penningmeester van De Hoornse Schouw en zo raakte ik ook betrokken bij deze
prachtige club en zeilde als vrijwilliger mee op de schouwen, vooral op de HN20. Mijn enthousiasme voor de
schouwen werd zo groot, dat ik in 2012 zelf een prachtige spekbak, de RD79, kocht en aan het restaureren
ben geslagen.

Het constructieve werk is gedaan door de firma Stofberg uit Enkhuizen, waar ook de schouwen van de
stichting zijn gerestaureerd en één van onze sponsoren. Daarnaast heb ik veel werk zelf gedaan met enorm
veel hulp, inzet, kennis, materialen en tijd van de vrijwilligers van onze stichting. Zonder al deze hulp was het
mij nooit gelukt de schouw in de vaart te krijgen. Als voorzitter hoop ik iets terug te kunnen doen voor deze
geweldige stichting en een steentje bij te dragen aan het behoud van ons mooie Hoornse varende erfgoed.

Freya Muller
Mijn naam is Freya Muller, 54 jaar, geboren in Bergen
en opgegroeid in Heiloo. Bijna 7 jaar geleden ben ik in
Hoorn komen wonen vanuit Hilversum. Ik leerde Peter
Bakker kennen, nu secretaris, door onze gezamenlijk
hobby ‘het motorrijden’. Peter liep al tijdje rond bij De
Hoornse Schouw en zodoende ben ik er in gerold. Ik
kon wel al een beetje zeilen. Ik ben vroeger een paar
keer op zeilkamp geweest en een paar jaar voor ik
Peter leerde kennen heb ik nog zeilles genomen.
Bij De Hoornse Schouw ben ik niet zo van het klussen, maar komende tijd, zodra we weer op het centrum
mogen komen, hoop ik me een beetje tegen nieuwe huiken aan te bemoeien. Ook verzorg ik al enige jaren
samen met andere vrijwilligers het eten van de Klinknagelrace en zeil ik mee als maatje in de schouwen bij
tochtjes en wedstrijden.
Afgelopen zomer heb ik het penningmeesterschap van Theo Kuiper overgenomen. Ik werk al vele jaren als
financieel medewerker/office manager en heb redelijk wat ervaring om een boekhouding te voeren.

Niek de Wilde en Freya Muller

Niek de Wilde
Als klein jochie leerde ik van mijn vader de zeilkunst. Hij
was geen groot leermeester - 'daar heb je een stukkie
lijn, dat noem je de schoot en daar een stukkie hout,
dat noem je een helmstok. Van je afduwen dan ga je
naar de wind, naar je toe halen dan ga je van de wind
af. Snap je dat?’ En ik zei ja. 'Veel succes dan', en hij
zette het bootje af.
Dat ging natuurlijk niet goed, maar ik leerde wel op
gevoel te zeilen. Van piraatje, naar flits, naar zeilles
geven op een 162m. En later zelf een Vrijheid.
Het zeemanschap leerde ik ook van mijn vader, hij is
zelf geboren op een Hasselteraak - ik kom dus uit de
binnenvaart -, dat ging een stuk beter. Zonder er veel woorden aan vuil te maken maakte hij mij duidelijk wat mij te
doen stond aan boord.
Later vulde ik mijn vrije tijd met (zee)zeilvaart met scherpe jachten: boten wegbrengen en veel zeilwedstrijden;
Engeland, Oostzee, Caribisch gebied, Middellandse Zee, Canarische eilanden, enz. Met af en toe een klein uitstapje, via
een studievriend, naar een botter van de Hardewijkse Botter Stichting (ik denk de HK172).
Ik heb altijd interesse gehouden voor de bruine vloot en zeker de visserij-schepen daarin.

Met mijn vrouw Jowien woon ik in Bergen. De kinderen zijn al
jaren de deur uit.
Een drietal jaren geleden kwam ik zelf met m’n (niet originele)
vissermanschouw in Hoorn te liggen. Snel was het contact
gelegd met de stichting. Mijn enthousiasme is zo groot dat ik
graag mijn eigen schouw verkocht zie om daarna mij volledig
te kunnen storten op een originele spekbak.
Jan vroeg mij afgelopen jaar om als algemeen bestuurslid een
bijdrage te leveren aan de stichting. Met veel plezier ga ik de
uitdaging aan om de schouwen van de stichting net zo goed in
de vaart te houden als het voorgaande bestuur jarenlang heeft
gedaan.

Peter Bakker
Mijn naam is Peter Bakker, 57 jaar en werkzaam als
elektrotechnisch storingsmonteur bij Tata Steel Nederland.
Het zeilen is me niet met de paplepel ingegoten, maar mijn
opa werkte op een oliescheepje en had zelf ook een
motorboot. Eerst een ministrijkijzertje en later een
omgebouwde marinesloep. Ik weet dat hij altijd graag wilde
zeilen, maar dat mocht niet van m’n oma. Veel te eng…
Dus ik denk dat ik de aantrekkingskracht van het water van mijn opa geërfd heb.
Na een weekendje zeilen op een charter in 1995 was ik verkocht. Ik wilde zelf een zeilboot!
Ik heb datzelfde jaar een Compromis 620 gekocht van een oudere man van 72. Ik vertelde hem dat ik wel een
probleem had: ik kon niet zeilen…
Deze aardige man zei toen: Dat is geen probleem hoor: ik ga net zo lang met je mee tot je het kan!
Aldus geschiedde en na 3 keer van alles oefenen was ik eigenwijs genoeg om er alleen op uit te trekken en
met boeken erbij voor de theorie, ervaring op te doen.
Jaren later leerde ik Aernout kennen en mocht ik mee op zijn Botter met de Bontekoerace in Hoorn.
Na een aantal Bontekoe’s vroeg Aernout me om vrijwilliger te worden bij Stichting de Hoornse Schouw.
Als vrijwilliger heb ik dus nog de oude ‘Zagerij’ op het Oostereiland mee gemaakt en de transformatie naar het
huidige Centrum Varend Erfgoed.
In de loop der jaren ben ik het coördineren van de verhuur van de schouwen gaan doen en ben ik schipper van
de HN20 geworden.
En sinds kort heb ik het secretariaat van Johan over genomen.

Contact
Stichting de Hoornse Schouw is gevestigd in het Centrum Varend Erfgoed in Hoorn.
Bezoek- en postadres:
Schuijteskade 22, 1621 DE Hoorn
Website:
www.dehoornseschouw.nl
E-mail:
info@dehoornseschouw.nl
Verhuur:
verhuur@dehoornseschouw.nl
Facebook:
Stichting de Hoornse Schouw
Bankrekening:
NL35 INGB 0006 5038 22
Kamer van Koophandel:
4123600
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