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STICHTING “OUD-ZEILEND-HOUT”
www.oudzeilendhout.nl

p/a Fledders 3
9481 GB Vries
0592-542642

in samenwerking met de

VERENIGING WATERSPORT
“DE TWEE PROVINCIËN”

Clubhuis: Meerweg 227
9752 XD
Haren

Tel: 050-309 1366
website: www.vwdtp.nl

Voorpagina: Paterswolde rond 1937 Wij danken de vele mensen die foto’s beschik-
baar hebben gesteld voor deze publicatie
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Beste Zeilers,

Namens het bestuur van VWDTP heet ik jullie opnieuw  welkom bij onze vereniging.
Het is altijd weer een groot genoegen deze prachtige  pronkstukken uit mijn jeugd
weer op ons mooie Paterswoldse meer te zien.
Jullie activiteit doet me onwillekeurig terugdenken aan Hemelvaartsdag , het zal on-
geveer 1964 geweest zijn en het waaide zo hard dat het toenmalige OZV de wedstrij-
den had afgelast.
Ik zeilde zelf Finn en er waren nog niet zo veel, dus bij OZV zeilde ik in de handicap-
klasse, ook wel de Vos klasse genoemd naar de bedenker ervan. Een vriendje van
me , ene Kees Ruzius, zeilde ook daarin mee in een 12m2 Sharpie ( Het OZH hart
gaat nu open ! ) Op deze Sharp had hij ook een trapeze aangebracht. De Sharp lag
in een loods op Ruyge Hoek en Kees en ik vonden het maar niks, die afgelasting.
Dus wij met zijn tweeën de Sharp opgetuigd en met windkracht 8 , westen wind, van
de Ruyge Hoek richting vuurtoren. Direct om de hoek de trapeze in en daar gingen
we. De mast van de Sharp krom als een hoepel en planeren als een gek. Ik kan me
niet herinneren ooit met een zwaardboot deze snelheid te hebben gehaald. We vlo-
gen soms over het water. Helemaal alleen, we waren de enige gekken. We hebben
het gehaald naar de vuurtoren. Daar hebben we de Sharp neergelegd en zijn terug
gewandeld. We durfden de Sharp niet weer aan deze elementen blootstellen.
Zoals deze zijn er natuurlijk honderden verhalen en vele daarvan zullen het komende
zeilweekend, dat samenvalt met ons 100 jarig bestaan van ons Clubhuis, wel weer
opgerakeld worden.
Zeilen is niet alleen varen , maar ook praten daarover, de sociale factor  die ons alle
bindt.
Namens VWDTP wens ik jullie weer een fantastisch evenement toe,

Loek Marcus,
Voorzitter VWDTP.

Beste zeil liefhebbers,

Voor de 11e maal een Oud-Zeilend-Hout Evenement. En dat gekoppeld aan de vie-
ring van het 100-jarig bestaan van het Clubhuis van VW De Twee Provinciën. Dat
statige clubhuis van de vroegere Vereniging Watersport, nog altijd statig maar toch
iets meer een gebruiksvoorwerp geworden voor de zeilvereniging VW DTP. Met
kleedkamers, douches en het vooronder met zijn gezelligheid. En natuurlijk de Schol-
tens zaal voor de ledenvergaderingen en de feesten.
Zoals menig Oud-Zeilend-Hout deelnemer zeil ik ook al enige tijd mee en kan mij van
mijn beginjaren in het wedstrijd zeilen nog herinneren dat we bij DTP om de veertien
dagen wedstrijden hadden. De tussen liggende week waren er wedstrijden van OZV,
de Onderlinge Zeilvereniging. Die moest het doen met een eenvoudig onderkomen
bij cafe Arends. Bij DTP was er na iedere wedstrijd een prijsuitreiking in de boven-
zaal van het clubhuis. Maar er was een grote maar, je mocht niet met je natte kleren
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in de bovenzaal dan ging het parket er aan, mevrouw Ritsema wist je dat wel  dui-
delijk te maken. Daarom weet ik het nu nog, niet met natte kleren in de bovenzaal.
Hoe je dan toch je prijs om moest halen kan ik me niet meer herinneren. Het kan
natuurlijk zijn dat ik nooit een prijs haalde, ik was nog maar een beginner.
Ook hielden we met de Jeugdklasse en de Flitsklasse in de OZV-weekenden onze
eigen wedstrijdjes en dan "prijsuitreiking" op het terras.
Het "Vooronder" was er ook nog niet. Het was een soort kelder waar wijlen Siep
Bergsma met zijn windsurf zaak is begonnen. Tussen die "kelder" en het water was
in mijn herinnering nog een stuk gras. Iets wat ik toch wel mis, maar ja, nu hebben
we het "Vooronder" met een terras aan het water waar het ook heerlijk toeven is,
zeker op de dagen dat het Oud-Zeilend-Hout Evenement wordt gehouden.
Ik hoop dat jullie er een sportief gebeuren van maken met eerbied voor ons oude
zeilende erfgoed.

Maarten Keuning

Webmaster Oud-Zeilend-Hout

Wedstrijdgebied



5

Wedstrijdorganisatie

Wedstrijdleiding:  Peter van Heuveln (wedstrijdleider), Rob Bosch, Ubo Duursma
Arbitrage: Peter Nannenberg
Uitslagen:  Rob Bosch
Rescues:  Vincent Woldring

En vele andere niet met name genoemde vrijwilligers

Aanmelding:
Deelnemers kunnen zich op zaterdag 24 juni tussen 9:00  en 10:30 uur aanmelden bij
het wedstrijdbureau.

Palaver
De palaver wordt op zaterdag 24 juni rond 11:00 uur in de nabijheid van het clubge-
bouw van VWDTP of in “’t Vooronder” gehouden en op zondag 25 juni om 09.30 uur.

Protesten
RvW Appendix T, Arbitrage, is van toepassing.,Behandeling van protesten vindt plaats
direct na afloop van de protesttijdlimiet op zaterdag en zondag. Hoger beroep is niet
mogeliijk.

Te water laten van de boten
Deelnemende jachten kunnen via de 2 kranen of de slipways nabij het clubgebouw te
water worden gelaten.
Vrijdag tussen 14.00 en 15.30  uur en na 16.30 uur en zaterdag tussen 8.30 en 10.00
uur. Andere tijden in overleg met  Leo Heijne telefoon 06-20755535

Stalling boottrailers en auto’s
Boottrailers kunnen gestald worden op het terrein van het clubgebouw op aanwijzing
van de parkeerwachten.
Parkeren op het clubterrein is slechts beperkt mogelijk. Aan weerszijden van het
terrein van VWDTP zijn parkeerterreinen

Tijdschema (NB. De tijden kunnen gewijzigd worden!!! Zie ook mededelingen-
bord
Zaterdag 09.00 - 10.30 -  Melden bij wedstrijdbureau (HSP-gebouw)
 11.00  -  Palaver
 11.55 - Vijfminutensignaal (W-vlag)
 12:00 - Eerste start

13.00  -  Lunchpauze
14:30 - Tweede start
Aansluitend - Derde start

 17:45 tot 19:00 uur  Schippersmaaltijd
 (kosten € 10,- , op wedstrijdbureau te voldoen)
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WEDSTRIJDBEPALINGEN

OUD-ZEILEND-HOUT Evenement 2017
 24 EN 25 JUNI 2017 op het Paterswoldsemeer

ORGANISERENDE AUTORITEIT
Vereniging Watersport De Twee Provinciën te Paterswolde in samenwerking met
Stichting Oud-Zeilend-Hout.

1  REGELS
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels
voor Wedstrijdzeilen (RvW), Appendix S De banenkaart, de onderstaande wedstrijd-
bepalingen en op het mededelingenbord, vormen wijzigingen en aanvuli
1.2 RvW Appendix T, Arbitrage, is van toepassing.

2  MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS
Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingen-
bord dat is geplaatst in ’t Vooronder Clubhuis VWDTP.

3  WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN
Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt op het dag-
palaver.

4  SEINEN OP DE WAL
4.1 Seinen op de wal zullen worden getoond op de Ooststeiger van het Clubhuis
VWDTP.
4.2 Wanneer vlag OW (uitstelsein) op de wal getoond wordt, zal na het strijken van
deze vlag het waarschuwingssein getoond worden minimaal 30 minuten na het strij-
ken van vlag OW. Nadere mededelingen op het mededelingenbord.

5  PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
5.1 De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd: Eerste waarschuwingssein op za-
terdag om 11:55 uur en op zondag om 10:25 uur.
5.2  Aantal wedstrijden: Maximaal 5 wedstrijden zijn geprogrammeerd, waarvan 3 op
zaterdag en 2 op zondag.
De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om, afhankelijk van de weersom-
standigheden, van bovenstaande programmering af te wijken.

Zondag 09:30 - Palaver
10:30  Vierde start

 Aansluitend - Vijfde start
14:30 - Prijsuitreiking (tijd bij benadering)
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5.3  Op zaterdag zal geen waarschuwingssein meer gegeven worden na 18:00 uur en
op zondag na 15.00 uur.

6.   KLASSENVLAGGEN
6.1 In plaats van klassenvlaggen worden klassenborden gebruikt. Een klassenbord is
een wit bord met zwarte letters.

7           DE BANEN
7.1  De Banenkaart 2017 is van toepassing.
7.2 De merktekens van de vaste banen 1 t/m 5 zijn roze-rood en voorzien van de let-
ter zoals aangegeven op de banenkaart.
7.3 De aanduiding op de starttoren van de te zeilen baan is een geel bord met zwart
baannummer.
7.4 Wordt de baan in omgekeerde volgorde gevaren dan  wordt dat aangegeven met
een bord met daarop vermeld de lettervlag “R”.

8  DE START
8.1 Wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 26  (de procedure op de blz 9).
8.2 Het startsein is het waarschuwingssein voor de volgende klasse.
8.3 Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven, moeten het startge-
bied vermijden gedurende de startprocedure voor andere klassen. Het startgebied is
gedefinieerd als het gebied 20 meter rondom de startlijn.

9  DE START EN FINISHLIJN
9.1 De start en finishlijn zal liggen tussen twee gele merktekens vόόr de starttoren van
VWDTP
9.2 Tijdens het zeilen van de baan is het niet toegestaan door de start en finishlijn te
varen.

10  TIJDSLIMIETEN
10.1 De streeftijd is van de zeilen baan is 50 minuten. Afwijking is geen grond voor
verhaal.
10.2 Boten die niet finishen binnen 60 minuten nadat de eerste boot de baan heeft ge-
varen en is gefinisht, zullen de score DNF krijgen.

11  STRAFSYSTEEM
11.1 RvW 44.1, een straf nemen na het overtreden van een regel van deel 2 RvW
(voorrang, ruimte bij merktekens etc.), is gewijzigd, zodat de Twee-Rondenstraf is ver-
vangen door de Eén-Rondestraf.

12.  PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL
12.1 Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdbureau (HSP-gebouw VWDTP
en Starttoren).
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12.2 Voor alle klassen is de protesttijd limiet 30 minuten nadat de laatste boot gefi-
nisht is in de laatste wedstrijd van de dag. De Protesten en verzoeken om verhaal
moeten worden ingeleverd binnen deze 30 minuten.

13.   SCOREN
13.1 Het Lage Puntensysteem zoals beschreven in RvW Appendix A is van toepas-
sing. Voor een aantal groepen zullen SW-cijfers worden gebruikt om de gezeilde tijd
te corrigeren en zo de wedstrijdscore vast te stellen. Deze SW- cijfers worden vooraf
gepubliceerd. Het is de verantwoordelijkheid van iedere schipper om de juistheid voor
de eerste start te controleren.
13.2 Wanneer 5 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal
zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score. Bij minder dan 5 wed-
strijden is er geen aftrek.

14  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Een boot die zich terugtrek uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel moge-
lijk op de hoogte brengen.

15  OFFICIELE BOTEN
Rescueboten zijn herkenbaar aan een gele vag met de letters RC.

16  PRIJZEN
 De prijzen worden verzorgd door de Stichting Oud Zeilen Hout. Bij 3 deelnemers in
een klasse is er één prijs, bij 4 en 5 deelnemers twee prijzen, bij 6, 7 en 8 deelne-
mers 3 prijzen, bij 9, 10 of 11 deelnemers vier prijzen en bij 12 of meer deelnemers
vijf prijzen.

17   AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4,
Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele
aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in
samenwerking met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

18  VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met
een minimum bedrag van € 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

19  HAVENMEESTER
De aanwijzingen van de havenmeesters, walpersoneel en terreinbeheerders dienen
stipt te worden opgevolgd.

20  UITSLAGEN
Na afloop van de laatste wedstrijd op een dag worden de uitslagen bekend gemaakt
op het mededelingenbord en zo mogelijk op, de website van Oud-Zeilend-Hout.
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 Startprocedure
 Waarschuwingssein (5 minuten sein)

Vijf minuten voor de start wordt één hoornstoot gegeven, de vlag W
gehesen en het klassensein getoond. De vlag wordt getoond of
neergehaald en direct weer getoond naar gelang het
waarschuwingssein van de ene klasse samenvalt met het startsein
van de vorige klasse.

 Voorbereidingssein (4 minuten sein)
Vier minuten voor de start wordt één hoornstoot gegeven en wordt
vlag P getoond.

 Eén minuutsein (1 minuut sein)
Eén minuut voor de start wordt één hoornstoot gegeven en wordt vlag
P neergehaald.

 Startsein
Eén hoornstoot, neerhalen van vlag “W” en wegnemen van het
klassensein.

 Visuele voorbereidingsseinen.
Het neerhalen van vlag “W” geldt als visueel waarschuwingssein als
het waarschuwingssein van een klasse samenvalt met het startsein
van een (volgende) klasse.

. Individuele Terugroep.
Bij een Individuele Terugroep wordt vlag “X” getoond en worden
herhaalde geluidssignalen gegeven.

 Algemene Terugroep.
Bij een Algemene Terugroep volgt 1 minuut na het startsein het
nieuwe waarschuwingssein voor de teruggeroepen klasse. De
nieuwe start is dus 6 (zes) minuten na de ongeldig verklaarde start.
Alle overige klassen schuiven dan eveneens 6 minuten naar
achter, de start-volgorde blijft gehandhaafd. De EV-wimpel wordt,
tegelijk met het nieuwe waarschuwingssein, neergehaald.

Het Startrooster.
Er wordt gestart in een aantal groepen. De indeling zal worden
bekendgemaakt tijdens palaver op zaterdag 27 juni 11.00 uur en
worden opgehangen op het mededelingenbord. Het wedstrijdcomité
beslist over de indeling in groepen. Het startsein voor de eerste groep
is het waarschuwingssein voor de tweede groep. Het startsein voor de
tweede groep is het waarschuwingssein voor de derde groep, enz.
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NB: De definitive Klassenindeling wordt tijdens het palaver
zaterdag om 11:00 uur en op het mededelingenbord
bekendgemaakt!!

zaterdag zaterdag zaterdag zondag zondag
5-min 1e waarschuwingssein 11:55 14:25 15:25 10:25 12:55
4-min Voorbereidingssein 11:56 14:26 15:26 10:26 12:56
1-min Één minuutsein 11:59 14:29 15:29 10:29 12:59
groep klasse start start start start start
A BM-klasse 12:00 14:30 15:30 10:30 13:00
B Larken-klasse 12:05 14:35 15:35 10:35 13:05
C Olympiajollen 12:10 14:40 15:40 10:40 13:10
D Tempo Scow 12:15 14:45 15:45 10:45 13:15
K Combi 12:20 14:50 15:50 10:50 13:20
H ZM-jollen 12:25 14:55 15:55 10:55 13:25
M FD-klasse 12:30 15:00 16:00 11:00 13:30
O 12:35 15:05 16:05 11:05 13:35

In dit programmaboekje hebben we de gegevens, zoals ze op moment van drukken
bekend waren, vermeld.

Wedstrijdschema en klassenindeling (voorlopig)

A BM-
klasse Naam Bemanning

1 7 Farvel Ruiter, Paul

2 9 Poolster Middel, Geert

3 15 Vries, de, Auke

4 23 Pronkje Zuidstra, Jelle H. Jildert en Jelmer Zuidstra

5 84 NN Vroedt, de, John Hennie van Beek

6 98 Juntas Brans, Jack

7 135 Kroon, Jaap Wouter Kroon

De deelnemers aan het Oud-Zeilend-Hout Evenement 2015
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B Larken-klasse Naam Bemanning

1 1 Elizabeth Vandenberg, Meindert

2 3 Schrijverke Jong, de, Thijs

3 17 Slof Mars, Karola

4 30 Laakster Bot Dijkstra, Sietze

5 35 Geenpun klaver, Johan

6 49 Piraat Hubregtse, Ron

7 94 Tramp 1V van der Kooy, Hans

8 95 Peh-tjoen Elzenga, Jan

9 96 Jokeltje Beekman, Johan

10 134 Agaath van der Geest, Anton

11 140 Juliana Vries, de, Douwe Jan

12 141 Donald Duck Wijnstra, Fokke

13

K Tempo Scow Naam Bemanning

1 141 Mistral Kloetstra, G, Pauline Coppens

2 183 Turbo Tempo Rugge, Marilou, Frank de
Kwant/Marcel de Roo

3 186 Soelaas Imelman, Marten, Heiko Imelman

4

D Olympiajollen Naam Bemanning

1 2 Jan de Lapper Geert Wierenga

2 35 Tante Aaltje Hesseling,Harry

3 88 Huizinga,Kees

Zie volgende bladzijde voor vervolg Olympiajollen
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H Combi Klasse SW Naam Bemanning

1 Z 5 Vrijbuiter 105 Belhamel Kruijer, Jelte

2 Z-55 Vrijbuiter 105 Gien Koot, Melle

3 10 22m2 110 Dream Kremer, Pieter
Thijs en
Cees
Kremer

4 331 Vergrote
Zomerweelde 116 Zomerweelde Breman, Frouw-

ke
Dieneke
Nannenberg

5 W-2 W-klasse 109 Stella Zee, van der,
Douwe

6 W-3 W-klasse 109 Gazelle Heijne, Gerard

7 15 Bulthuisjol 120 Wijnzang Jong de, Jurjen Auke de
Jong

8 7 Zomerweelde 118 Boonstra, Hugo

M ZM-jollen Naam Bemanning

1 20 INO Mandema, Lam-
mert Frans Rijpstra

2 51 Escape Meiring, Frits Herman Kuipens

3 53 Dream Heine, Leo Hinke Haisma

4 70 Klasina Wezeman, Berend Peter Wezeman

5 83 Mattie Frijlink, Herman Anna Mrzyglod

6 91 Déja vu Meiring, Martijn Aaltje Noordstra

7 170 Chalupa Kuijpens, Herman Victor en Merijn Kuijpens

D Olympiajollen Naam Bemanning

4 317 Pentinga,Rob

5 362 Carnac Rugge,Jaap

6 396 Voorloper Veldhuizen, van, Jarmo

7
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O FD-klasse Naam Bemanning

1 10 de Ruiter, Lois Lotje Meijer

2 27 Frogmans Delight Zandstra, Durk Ronald Stalman

3 78 Zilvermeeuw Keuning, Maarten Martin Veldink

4 250 Hollandia Fryytier, Jos Bob Nobels

Het Clubhuis
HONDERD JAAR CLUBHUIS VWDTP,   Tekst Bert Noot

1917 - 2017

Dat moet gevierd, was de mening binnen de vereniging.  Ja, maar in 2011 bestond Ver-
eniging Watersport De Twee Provinciën ook al 100 jaar, en nu dus alweer een jubileum
vieren? Ja, waarom ook eigenlijk niet. DOEN, DUS!
En toen was al snel duidelijk dat de historie van het gebouw en zijn aanleiding het bes-
te in boekvorm uiteengezet kon worden. Dus is dat boek gemaakt en is deze tekst daar-
van een heel beknopt uittreksel, opgenomen in dit begeleidend boekwerkje van de
Stichting Oud Zeilend Hout, dat haar jaarlijkse, al weer elfde, evenement niet geheel
toevallig ook in 2017 bij VWDTP viert. Beter of passender kan het natuurlijk niet: een
groots 100-jarig jubileum van het Clubhuis met de fantastische entourage van de histori-
sche schepen van OZH. Nu alleen het weer nog regelen en we zijn compleet klaar voor
een grootse viering.

Oud-Zeilend-Hout Evenement 2015
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DE AANLEIDING

Die vinden we in “de Paalkoepel”, het restaurant ten oosten van het Clubhuis, maar
van oorsprong het riante tuin/theehuis van Jan Evert Scholten, in 1917 de grootste
ondernemer en dus rijkste inwoner van Groningen; eigenaar van aardappelmeel- en
strokartonfabrieken.
Zijn Paalkoepel bleek te klein voor alle familieleden, kennissen en zakelijke relaties
tijdens door Scholten georganiseerde “waterfeesten”.

En al gauw ontstond het idee van een te bouwen sociëteit naast de Paalkoepel. Met
uitstraling natuurlijk, zoiets als het Kurhaus in Scheveningen.

Dat resulteerde na de nodige financiële problemen en dus bijstellingen van de plan-
nen in 1917 in de “Buitensociëteit”, het huidige Clubhuis aan het meer. Het bood een
riant uitzicht op de zich ontwikkelende watersport, vooral te danken aan zeilvereni-
ging “De Twee Provinciën”, opgericht 1911, en medegebruiker van het Clubhuis, zo-
als het gebouw al snel werd genoemd.
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En niet in het minst de botenbouwers Helder en Visser. Vele typen boten hebben
zich op het meer laten zien, van tjotters en ijszeilers, tot kleine en grote BM’ers
en alles wat daar zoal tussen zat en tegenwoordig zit.  OZH “leeft” van de bijbe-
horende nostalgie.
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DE WERELDOORLOGEN

Het gebouw heeft vreemde kostgangers gekend. In de 1e WO waren dat geïnterneerde
Engelse mariniers, ondergebracht in barakken op het Engelse Kamp in Groningen.
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Tijdens de 2e WO waren dat de Duitsers, die hun riante onderkomen in 1943 inruilden
voor TBC-patiëntjes van het sanatorium uit Katwijk aan Zee. Na de bevrijding hebben
de Canadezen nog even uitbundig gebruik gemaakt van hun “Yachtclub”.

KONINKLIJKE BEZOEKEN

Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik kwamen een eerdere belofte uit 1921 na om
het Clubhuis te bezoeken. Dat werd vanwege het toen slechte weer en de modder
van de Meerweg uiteindelijk 27 augustus 1922.
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En recent, tijdens het 100-
jarig jubileumfeest van
VWDTP, vereerde koningin
Beatrix de vereniging met
een bezoek. Een gedenk-
steen houdt de herinnering
hieraan levend.

RESTAURATIES EN RENOVATIES

Na de 2e WO vertoonde het gebouw diepe gebruikssporen en was het toe aan een for-
se opknapbeurt. 1n 1947 lukte dat tenslotte na smeekbedes om een financiële bijdrage
van de leden van Vereniging Watersport Paterswolde, de door Scholten en zijn mede-
standers in 1912 opgerichte vereniging en nog steeds eigenaar van het Clubhuis. Dat
veranderde definitief in 1974. Het idee van een exclusieve herensociëteit bleek achter-
haald. Het ledental van Vereniging Watersport Paterswolde holde achteruit en daarmee
de bekostiging van het onderhoud van het gebouw. Vanaf 1969 werd steeds duidelijker
dat een fusie met het qua ledenaantallen florerende De Twee Provinciën  de enig over-
blijvende optie was. In 1974 werd dit een feit. Maar daarmee waren de onderhoudskos-
ten niet verminderd. Integendeel, rond 1986 was door het toenmalige Bestuur het
voorstel gelanceerd om het gebouw af te breken en te vervangen door een houten alter-
natief. Zo ver wilde de meerderheid van de leden niet gaan. “Hoe halen jullie het in je
hoofd”. Bovendien promoveerde de Gemeente Haren het gebouw tot “jong monument”

en was afbraak dus uitgeslo-
ten. Met hulp van subsidie-
hunters, ledenacties,
verlotingen, wijnverkopen,
etc. kon op 28 mei 1988 het
Clubhuis feestelijk worden
heropend.

Het moest echter nog 2004
worden  voordat de boven-
zaal in oude Jugendstil-luis-
ter kon worden hersteld.
Pas toen bleek het mogelijk
door verpachting van de
bovenzaal om het onder-
houd structureel te bekosti-
gen.

Het Vooronder

Vlootschouw 2011 tijdens
jubileumfeest.
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DEMOCRATISERING VAN DE WATERPSORT

Alles overziend dringt zich nog een gedachte op: door de democratisering van de water-
sport en dus de toename van de ledenaantallen van de zeilvereniging is het mogelijk
gebleken het Clubhuis te behouden. Van een buitensociëteit voor de happy few is het
geëvolueerd tot een “…rendez-vous voor allen…”, zoals al in 1918 voorzien en onder
woorden gebracht door een anonieme bewonderaar van het pas geopende Clubhuis.
Of zitten we met deze laatste interpretatie helemaal mis?!
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De Paalkoepel heden ten dage.


