
    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Ligplaatshouders, 

 

Hiermee willen wij u graag uitnodigen voor een feestelijke opening van het watersportseizoen 

2023  

 

Locatie:  

Op het haventerrein ’t Huizerhoofd 

Ambachtsweg 65, 1271 AL in Huizen 

 

Vanaf 12.00u bent u welkom om met elkaar in gesprek en de activiteiten van onze watersport 

verenigingen te ervaren. 

 

Wie zijn er uitgenodigd: 

Alle ligplaatshouders met hun familie en vrienden. 

 

Reden: 

Graag willen we de watersport verenigingen, welke actief zijn in onze haven, het podium geven. 

De Stichting Jachthaven Huizen vindt het belangrijk u als ligplaatshouder te informeren over de 

activiteiten van de Watersport Verenigingen en algemene havenzaken. We zien het als een ‘open 

huis’ van onze activiteiten inclusief de jachthaven met zijn faciliteiten. 

 

Ons doel is daarnaast om ligplaatshouders (met partners/gezinnen) als gebruikers van de 

Jachthaven ’t Huizerhoofd met elkaar te  verbinden.  

Uiteraard zijn alle leden van de watersportverenigingen hiermee ook uitgenodigd en van harte 

welkom! 

 

Onderstaand treft u een overzicht van alle activiteiten en deelnemende verenigingen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Horeca:  

Onze horeca gelegenheid 

BOOT is geopend en zal 

ook aanwezig zijn op het 

grasveld tussen de 

boothellingen waar u 

tegen betaling  een hapje 

en een drankje kunt nuttigen. 

 

 

 

 

Muziek: 

Uiteraard kan hierbij muziek niet ontbreken en hebben we geregeld ‘De Omgevallen Platenkast’. 

 

De Omgevallen Platenkast is een iets 

andere DJ / Drive-In concept dan 

tegenwoordig standaard is. De muziek 

komt niet uit digitale bronnen, maar enkel 

vanaf Vinyl platen en singles. 

De diverse soorten oudere en moderne 

muziek zal zichtbaar op de Technics 

draaitafels gemixt worden.  

 

 

 

Het leuke hiervan is dat het publiek eigenhandig uit 

de top Vinylcollectie zijn favoriete liedjes kiezen, en 

bij de DJ inleveren. U kiest, wij draaien. 

 

 

 



 

 

 

Wat is te doen voor de jeugd: 

Naast leuke activiteiten voor de jeugd mag een 

springkussen natuurlijk niet ontbreken. De 

kinderen kunnen zich lekker vermaken in en op 

het pirateneiland! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speelaccommodatie: 

Naast het havenkantoor vind u voor onze jongste gasten een omheinde speeltuin met diverse 

speeltoestellen (o.a. schommel, groot klimrek, wipwap, enkele wipkippen en een speelhuisje met 

een glijbaan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aan wie willen wij u voorstellen: 
Graag stellen wij aan u voor de Watersport Verenigingen welke actief zijn  op onze haven. 

 

1. WSV (Watersport Vereniging)Gooierhaven 

2. De KHRV (kleine Huizer Roei Vereniging)  

3. Coastal Rowing Gooimeer ( Roei Vereniging) 

4. Stichting Sailability ( Zeilen met een lichamelijke beperking) 

 

 

 

 

De vereniging staat open voor alle watersporters en heeft 

een actieve afdeling voor motorbootvaarders en zeilers. Het 

vaarseizoen begint dit jaar met de openingstocht op 

zaterdag 6 mei, die dit jaar heel speciaal wordt. Tijdens het 

Hemelvaart weekend (18 – 21 mei) wordt er een tocht 

georganiseerd van 3 dagen voor motorboten en zeilboten. 

 

WSV Gooierhaven heeft een 

kraam waar ligplaatshouders 

2de hands spullen aan de 

man kunnen brengen. 

 

Tijdens deze seizoens-opening in onze jachthaven, heeft WSV Gooierhaven een marktkraam 

beschikbaar, waar ligplaatshouders 2de hands zwemvesten, zeilkleding of ander klein nautisch 

materiaal (schoon en geprijsd) kunnen aanbieden. Tevoren even aanmelden bij 

secretariaat@gooierhaven.nl 

Met andere verenigingen worden de dinsdagavond wedstrijden georganiseerd, samen met de 

snert race in oktober. Om de winter door te komen, is er in januari de wintermaaltijd en worden er 

lezingen/presentaties gegeven. In het verleden hadden we hier Henk de Velde, Mark Slats en de 

schippers van de Canicula. 

 

Op 10 februari van dit jaar gaf Liesbeth Piccart een mooi verslag van de deelname aan “Open 

Noordzee Kampioenschappen”, als bemanningslid van de Camelot, een Beneteau First 40. 

Informatie over de activiteiten zijn terug te vinden op onze website, het clubblad “Scheepsbel” en 

de “Nieuwsflits”. 

Meld je aan als lid op www.gooierhaven.nl of bel 0657097131. 

mailto:secretariaat@gooierhaven.nl
http://www.gooierhaven.nl/


 

De Kleine Huizer Roei vereniging ( KHRV) heeft sinds mei 2019 zijn 

thuis basis in de haven van ‘t Huizerhoofd. Wij varen dagelijks een 

paar keer per dag met onze Cornish Pilot Gigs, de Vrom en Tom, de 

Bol An en de Zwonk, het Gooimeer over. Sportiviteit, gezelligheid, voor 

elkaar en met elkaar staat bij ons hoog in het vaandel! 

De oorsprong van deze gigs is terug te vinden in 1800 in Cornwall, 

Engeland, waar door middel van deze roeiboten de loodsen van en 

naar de kade geroeid moesten worden. Hoe sneller dit ging hoe meer 

geld er in het laatje kwam vandaar dat de vorm ontwikkeld is om zo 

snel mogelijk door de golven te kunnen varen! Dat laatste komt dus goed uit bij ons op het 

Gooimeer! 

Een gig is een slanke roei sloep waar je met 6 roeiers en een stuurman of vrouw in vaart. Het is 

een team sport en uitermate geschikt voor sporters die denken dat ze door een blessure niet 

meer aan een team sport kunnen deelnemen. Roeien is een “full boby work out” die je nog tot op 

hoge leeftijd kan blijven vol houden. 

 Wij hebben roeimomenten op heel veel verschillende niveaus. Van rustig aan roeien tot wedstrijd 

roeien en toer tochten! Onze toertocht commissie zet een paar keer per jaar een leuke tocht uit 

waaraan al onze leden mee kunnen doen. Met koffie onderweg en een lekkere lunch is het een 

gezellige sportieve tocht met elkaar. Zo gingen wij al naar Almere stad, Amersfoort en dichter bij 

huis naar Naarden maar ook zonsopgang en zonsondergang bekijken vanuit onze gigs behoord 

bij onze activiteiten.  

Binnen Nederland kennen wij op het moment een 12 tal verenigingen die met elkaar diverse 

wedstrijden organiseren door het hele land. Zo heeft een van onze teams kortgeleden hun 

debuut gemaakt bij een uitdagende wedstrijd op zee in Scheveningen! 

Wil je het zelf ook een keer proberen meld je dan aan voor een proef roei moment via onze 

website, www.khrv.nl of stuur een mail naar info@khrv.nl. Je bent van harte welkom! 

 

 

http://www.khrv.nl/
mailto:info@khrv.nl


 

Coastal Rowing is anders dan het rolbank roeien op vlak 

water. Door de ruige condities van wind, golven en 

stroming zorgt het coastal Rowing altijd voor spektakel. 

Vanuit onze jachthaven ’t Huizerhoofd wordt met drie 

Yole de Mer’s (twee viermans boten met stuur, en een 

ongestuurde tweemans boot) wekelijks geroeid, indien de 

weersverwachting gunstig is (windkracht niet hoger van 4 

BfR, geen vorst, ijsgang of mist), het hele jaar door. Er 

zijn plannen om de komende periode langere roeitochten 

te gaan maken, naar mogelijk Monnickendam, 

Waddenzee of rondje Goes (Zeeland) 

 

Coastal wordt zowel recreatief als op wedstrijdniveau 

beoefend en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een 

serieuze wedstrijdsport, die hoog op de prioriteitenlijst 

staat van de internationale roeifederatie/World Rowing. 

Met het oog op de beoogde toevoeging aan het 

Olympische programma. De leden van Coastal Rowing 

Gooimeer namen deel aan wedstrijden in o.a. de haven 

van Rotterdam, op het IJmeer en Muiden en Loosdrecht 

 Had u ook al eens de Atlantische Oceaan 

over willen steken? Een van onze leden, 

Jos Pape, dit dat recent en finishte met ’This 

way up!’ (UK/NL) als tweede in de in de 

Thalisker  Whisky Atlantic Crossing race 

van12 december 2022 tot 13 januari 2023, 

in 32 dagen, 13 uur en 23 minuten over een 

afstand van 4.800 km met ca. 1,5 miljoen 

halen te roeien, vanuit La Gomera (voor de 

westkust van Afrika) naar Antigua (voor de 

oostkust van Zuid-Amerika). 

 

Op zaterdag 22 april om 14.00 uur houdt Jos Pape een presentatie over de voorbereidingen van 

deze race en zijn ervaringen met deze Engels /Nederlandse ploeg 

Kom bij ons langs in de Jachthaven ’t Huizerhoofd op 22 april a.s. van 12.00 tot ca.17.00 uur of 

stuur een mailtje naar coastal@roeinaarden.nl en maak een afspraak om een keer het coastal 

roeien te ervaren 

Met de Cronos van Almere   naar Huizen (november 2022)                            

Cronos in actie de Rotterdam Harbour Races  op 5 september 2021 

Team “This Way Up” (UK/NL) met groen shirt op 2 Jos Pape 



Sailability Huizen - Laat je handicap achter op de 

steiger.  

Neem zelf het roer in handen. Kom zeilen bij Sailability 

Huizen!  

Al jaren fungeert de jachthaven 't Huizenhoofd, gelegen 

aan de Ambachtsweg 65 te Huizen, als gastheer voor 

Sailability. Een mooie jachthaven met moderne 

voorzieningen, waaronder een invalidentoilet, een 

havenrestaurant met groot terras en rolstoeltoegankelijke steigers met een tillift.  

 

Sailability Huizen geeft mensen met een beperking de unieke ervaring 

om zelfstandig te kunnen zeilen. We beschikken over een viertal Hansa 

303 boten, die met name geschikt zijn voor G-zeilen. De boten kunnen 

niet omslaan en zijn zodanig ingericht dat zeilen met elke beperking 

mogelijk is. Ook hebben we eigen begeleidersboten. Samen met 

ervaren vrijwilligers ga je het Gooimeer op en kan je genieten van de 

ervaring van onbeperkt zeilplezier.  

Ook komend zeilseizoen kun je bij Sailability Huizen op verschillende 

zaterdagen en/of zondagen voor slechts 15 euro een Hansa boot voor 

1,5 uur reserveren. Kijk voor de zeildagen op de website van Sailability 

(https://www.sailability.nl/locatie/stichting-sailability-huizen/)  

 

Opendag zaterdag 22 april 2023:  

 

Wil je het zelf eerst op locatie eens bekijken of misschien 

direct een keer uitproberen, kom dan naar onze open 

dag op zaterdag 22 april 2023. Ervaar die dag een uur 

lang gratis zeilen onder begeleiding van de enthousiaste 

vrijwilligers. Inschrijven hiervoor zal ook weer via de 

website verlopen. Zwemvesten en eventuele 

regenkleding is al aanwezig.   

 

 

En Sailability is niet alleen voor enthousiaste zeilers met een 

beperking. We zoeken ook altijd vrijwilligers die het leuk vinden om 

ons te helpen zeilen voor mensen met een beperking mogelijk te 

maken. Zeilervaring is niet nodig.  

Wel lekker de handen uit de mouwen steken en genieten van een heerlijke dag op het water bezig te zijn. 

Past dit bij jou, kom dan ook op de open dag bij ons langs.  

https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sailability.nl%2Flocatie%2Fstichting-sailability-huizen%2F&data=05%7C01%7CAndre.vanderVeer%40cellpack.com%7C1ca9c2a254a54756d1dc08db19d23182%7C0b22881e58104bf5a58c14116d25f90a%7C0%7C0%7C638132162784065055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tQT1NmsVy6MVCwsGOPN5iSRhjUh7ka6Km3g5GFdo8xU%3D&reserved=0


 

Leven met kanker is zwaar, zeker ook voor je dierbaren. Op z’n tijd moet je er even uitbreken, 

ontsnappen aan de werkelijkheid, nieuwe energie opdoen. Dat begrijpen wij uit eigen ervaring 

maar al te goed. Daarom organiseert VaarKracht voor 

kankerpatiënten en hun naasten overal in het land kosteloos 

onvergetelijke vaartochten. Op het water krijg je letterlijk een 

nieuw perspectief. Met de wind door je haren even al je 

zorgen vergeten. “Even een moment geen kankerpatiënt”. 

Welkom aan boord! 

Bijzondere schippers & geweldige vrijwilligers 

VaarKracht is voor het realiseren van de vaartochten afhankelijk van de schippers die hun boot 

ter beschikking stellen en de vrijwilligers die alle randzaken organiseren zodat de 

kankerpatiënten en hun gezin zorgeloos aan boord kunnen stappen. 

We werken daarbij vanuit HavenTeams. Vrijwilligers en schippers die elkaar kennen vanuit de 

haven en waar de havenmeester vaak een faciliterende en aanjagende rol heeft. Wil je 

deelgenoot worden van een bestaand HavenTeam of een nieuw HavenTeam oprichten? Laat het 

ons weten!  

 

Gedurende de dag zijn er ook enkele 

standwerkers aanwezig op het haventerrein. 

 

Firma Piet vd Zwaan toont er zijn specialiteit in dekzeilen en buiskappen.  

Moderne Oude Ambacht 

Zeilmaken heeft in Nederland een 

lange traditie waar wij  

trots op zijn.   

Ieder product wat wij afleveren wordt 

dan ook in Nederland 

met de grootste zorgvuldigheid 

geproduceerd. 

De traditie van het oude ambacht 

wordt door ons erg 

serieus genomen. 

Samen met ons moderne up to date computersysteem produceren wij onze jachtzeilen met de 

grootste zorg. Het ambacht zeilmaken is voor ons dan ook een levensstijl geworden. 

 

 

 



 

 

De firma Stein de Groot biedt de keuring van zwemvesten aan en        

veiligheidsmaterialen als kleine brandblusser,  live lines, e.d. 

 

Erkende keuringen 

Afhankelijk van het merk van het reddingvest 

moet er jaarlijks of tweejaarlijks gekeurd 

worden door een erkend/gecertificeerd bedrijf. 

Het is belangrijk dat dit door een erkend bedrijf 

gebeurd, zodat je er op kunt vertrouwen dat de 

keuring op de juiste manier plaatsvindt 

Een brandblusser voor de boot heeft 

meerdere oplossingen afhankelijk van waar de 

brand is ontstaan. Water is als blusmiddel 

natuurlijk onbeperkt voor handen, maar wees daar voorzichtig mee. In veel gevallen is er sprake 

van diesel of benzine dat brandt. Benzine en diesel zijn lichter dan water en daarmee drijft 

brandende benzine of diesel op het water. Door overvloedig met water te spuiten, kan de 

brandende diesel zich door de hele boot verspreiden en daarmee de situatie verergeren. 

 

 

Van Reddingsbrigade Huizen 

Het reddingstation aan de Energieweg 

nummer 1 in Huizen is, naast de Huizer 

Reddingsbrigade, ook station Huizen van 

de Koninklijke Nederlandse Redding 

Maatschappij KNRM ondergebracht. De 

KNRM en de brigade zorgen samen voor 

professionele hulpverlening op het water. 

De KNRM concentreert zich daarbij vooral 

op zogenaamde ‘Search And Rescue’ 

taken, oftewel het opsporen en redden 

van mensen. Alle andere taken die te 

maken hebben met veiligheid en 

hulpverlening op het water worden 

verzorgd door de Huizer 

Reddingsbrigade. Onder voorbehoud zal het reddingstation zijn invulling geven tijdens de 

opening op ons haventerrein. 

 

 



 

Stichting Jachthaven Huizen 

 

 

Faciliteiten 
 
Jachthaven ‘t Huizerhoofd is de grootste full-service jachthaven van Huizen. Onze jachthaven is 
een oase van rust voor watersporters en tevens facilitair zeer compleet en modern. De 
jachthaven ontleent zijn aantrekkelijkheid aan de beschutte ligging én parkeergelegenheid op 
eigen, afgeschermd terrein. In het water en op de wal is in totaal plek voor circa 1.000 boten tot 
maximaal 15 meter lengte. De ligplaatsen zijn voor vaste ligplaatshouders (de zomermaanden in 
de periode van 1 april tot 1 november). Belangstellenden voor een ligplaats kunnen zich 
aanmelden door invulling en toezending van het aanvraagformulier op deze website. Het 
parkeerterrein wordt in de wintermaanden gebruikt voor de winterstalling en biedt plek aan circa 
450 schepen. In eerste instantie zijn deze plekken bestemd voor vaste ligplaatshouders, maar 
ook andere belangstellenden kunnen met een gewicht tot maximaal 30 ton hiervoor in 
aanmerking komen. 
 
Op het terrein zijn onder het havenkantoor ruime toilet- en doucheruimtes alsook een wasserette 
aanwezig. Onze hijsinstallatie biedt gedurende het zomerseizoen mogelijkheden voor klein 
onderhoud op de wal of in de loods. Tevens kan brandstof 
(zowel diesel als benzine) worden getankt en bieden het 
havenrestaurant en de speelaccommodatie net die extra 
gezelligheid. De jachthaven is centraal gelegen en zowel 
over de weg als over het water goed te bereiken. Met de 
auto volgt u de borden naar industrieterrein ’t Plaveen met 

uiteindelijk een verwijzing naar de 
jachthaven. Over het water bereikt u 
ons vanaf het Gooimeer, via een 
betonde geul. Eenmaal tussen de 
havendammen gaat u bakboord uit.  
Kortom, Huizen ligt zeer centraal en 
biedt als thuishaven voor watersporters unieke mogelijkheden. Ook voor 
passanten is het achterland het bezoeken meer dan waard.  


