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UITNODIGING 
 

Hendrik Willem van Loon Hardzeildag 
op zaterdag 15 juli 2017 te Veere 

Een zeilfeest der Arnemuider visschers. En nu ook uit andere plaatsen. 

 

Hét  jaarlijks plat- en rondbodemtreffen in Zeeland voor 

“roemrijkers en reünisten” 
 

(met samenkomen en aanbrengtocht vanaf donderdag 13 juli)                                                                        

    
Want om de ontmoeting ging het bij Van Loon tijdens die eerste legendarische hardzeildag voor de 
Arnemuidse vissers in 1928. Om uit de saaiheid van het dagelijks bestaan te ontsnappen. Daarom wilde 
Van Loon “weer eens wat leven in den garnalenketel krijgen”. Dat willen wij als Stichting Behoud Hoogaars 
(SBH) ook en daarom organiseren wij in 2017 voor de 24e keer dit treffen op het Veerse Meer. Uiteraard 
streven wij ook in dit jaar naar een zo groot mogelijk deelnemersveld!  
 
Dit jaar kiezen we weer voor een thema. Geen periode of jaartal. Het thema dit jaar is  
 

van China tot Veere; in porselein en oesters 
 

Waarheen voert de reis het Veerse vissertje en zijn Chinese gelukspoppetje? 

  
Geïnspireerd door een tentoonstelling van de Zierikzeese kunstenares Diewke Parlevliet  
 

  
 
Hij heeft twee knotjes en draagt een blauw doekje over zijn bolle buikje. Een witporseleinen mannetje 
genaamd Nanko. In de vorige eeuw gered van de zeebodem door een Engelse schatduiker. De 
Zierikzeese kunstenares en schrijfster Dieuwke Parlevliet gaf het lachende ventje zijn naam; Nanko. 
Nanko is overigens in het bezit van de gemeente Middelburg. schatduiker Michael Hatcher vond in 
1985 het wrak van het Zeeuwse VOC-schip Geldermalsen. Dat verging in 3 januari 1752, lekgeslagen 
op een rif in de Zuid-Chinese zee. Het schip was volgeladen met Chinees porselein, thee en zijde. Het 
porselein uit het wrak, werd bekend als Nankin Cargo, Nanko maakt daar deel van uit. 
 
Een apart thema. Oesters komen er in voor, de VOC, porselein, Veere, thee, zijde en een schip. En 
een Veers vissertje. Kortom voldoende om er iets leuks van te maken. Aan boord, jezelf, kunstwerkjes 
op welke manier dan ook. We hebben het volste vertrouwen erin dat jullie als deelnemers hier iets 
moois van gaan maken. Gaan wij ook doen! Nadere informatie volgt. 
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Een treffen voor eigenaren en bemanningen van snelle en minder snelle 
hoogaarzen, hengsten, andere plat- en rondbodems en wat vroeger nog 
meer op het water voer 
 
Die het leuk vinden om voor de Roem en Eeuwige Eer op het scherpst van het zwaard te strijden en 
risico's en kansen scherp calculeren om in de begerenswaardige prijzen te vallen.  Maar ook voor de 
platbodemliefhebber die dit krachtenveld graag aan zich voorbij ziet trekken en geniet van de fraaie 
konten van dit langs suizende hout en ijzer, het zomerse weer en op tijd een versnapering aan boord.  
Inschrijven is vooral het middel om elkaar te treffen. Bekenden en onbekenden. In het wedstrijdveld 
als “roemrijker” of als “wedstrijd-platbodem-toerzeiler” met andere prioriteiten dan een bokaal 
binnenhalen. Het kan allemaal, maar....... 

Vooral: “Een wedstrijd met plezier” 
 

Donderdag 13 Juli verzamelen we in Zierikzee en eten dan samen verse (gekookte) mosselen bij het 
café aan de haven “de Gekroonde Suikerbiet”. Dit onder het genot van olijke liederen die muzikaal 
worden omlijst. De beste zanger krijgt een extra portie mosselen. Bent u geen liefhebber van 
mosselen, dan is bij ‘De Biet’ tegen een billijke prijs een keuze uit warme maaltijden te verkrijgen.  
 
Vrijdag 14 juli is voor de vroege vogels de aanbrengwedstrijd naar Veere; we varen op tijd uit om in 
de loop van de middag moegestreden en/of suf gewiegd de rede van Veere te bereiken.  
Sinds 2010 wordt náást een wedstrijd geschatte aankomsttijd (voor de reünisten) ook een wedstrijd 
voor gemeten schepen (de Roemrijkers) gehouden op de Oosterschelde. Wilt u bij het invullen van 
het inschrijfformulier duidelijk aangeven tot welk type u behoort en aan welke van de twee 
wedstrijden u deelneemt? 
Op het schavot bij de paviljoentent in Veere krijgen “de Roemrijkers” en de “Reünisten de gewonnen 
prijzen van de aanbrengwedstrijd uitgereikt. 
In en om de tent zal vanaf plm. 19.00 uur een heerlijk zeer gevarieerd  buffet worden geserveerd. Dit 
bestaat uit o.a. ouderwets lekker vlees, vis en een keur aan bijgerechten,  warme gepofte aardappel 
met boter en kruiden, aardappelsalade, diverse rauwkostsalades, tomatensalade, vers afgebakken 
brood en diverse sauzen, echte Zeeuwse boter enz. Kortom, de gedurende de dag verbrande 
calorieën kunnen hier weer rijkelijk worden aangevuld!  
 
 
Zaterdag 15 juli is het dan zover. Na het palaver in de tent, barst het strijdgeweld op de rede van 
Veere los maar steken ook de reünisten van wal. Want dat is het begin van de Hendrik Willem Van 
Loon Hardzeildag!  
 

Thema Nanko 
Wees creatief en bedenk, maak, huur iets passends. We zijn reuze benieuwd naar de creaties, klein 
en groot. En uiteraard stellen we voor de grootste inzet van jullie fraaie prijzen beschikbaar. Gewilde 
prijzen die je graag wilt winnen. Ook tijdens de wedstrijd op deze zaterdag. 
 
Aan de wal wordt met welluidende stem aan het publiek verslag gedaan van de vorderingen in het 
wedstrijdveld en wat er aan boord van de rond- en platbodems zoal gebeurt. Ook vanaf een 
rondvaartboot kan men zich in de buurt van het wedstrijdveld vermaken. 
Omstreeks 18.00 uur breekt het uur van de waarheid aan, dan worden bij de tent de prijzenwinnaars 
bekend gemaakt en gelauwerd. En met net als in 1928, voor iedere deelnemer een fles jenever. 
Hoofdsponsor KETEL 1 komt daarvoor met groot materiaal naar Veere! 
Met oude en nieuwe plat- respectievelijk rondbodemvrienden sluiten we met een muzikale omlijsting 
en feestgezang in de tent deze onvergetelijke versie van de 23e door de SBH georganiseerde H.W. 
van Loon Hardzeildag af. 
Uiteraard worden gedurende de dag extra activiteiten georganiseerd. In ieder geval komt er weer een 
maritieme markt met dit jaar een aantal extra kramen, een touwslager en de Wasschappelse 
Heiploeg.  
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NB: Er wordt in dezelfde klassen als andere jaren gevaren, waarbij voor de gemeten schepen de 
Zilveren Jetty en de Rudolf Schönbergprijs worden uitgereikt. En wederom zorgt onze hoofdsponsor 
voor de speciale prijzen. 
 
Aansluitend vindt u het programma en het inschrijfformulier. 
 
Vriendelijke groet, 
Hans Kole 

         
Programma Van Loon Hardzeildag(en) 2017 

 
Donderdag  13 juli   Verzamelen in Zierikzee, in de namiddag  
         Aanmeren (overleg havenmeester) richting brug 
         Mosselmaaltijd aan de haven bij Café “de Gekroonde Suikerbiet” 

Nieuwe Haven 141, aanvang 18.30 uur, kosten € 13,50 p.p. , c.q. een andere 
warme maaltijd.  

 
 
Vrijdag       14 juli    Palaver in café “de Gekroonde Suikerbiet”, met koffie 08.30 uur. 
                             Aansluitend de start van de aanbrengtocht naar Veere.  

Aankomst te Veere, afmeren aan de buitensteiger (alléén voor schepen die 
ingeschreven hebben voor “H.W.van Loon”). 

                             b.b.q. buffet:  aanvang plm. 19.00 u, prijs € 18,50,=  
Prijsuitreiking van die dag op de Oosterschelde: wedstrijd geschatte 
aankomsttijd varen en wedstrijd voor gemeten schepen. 

   
Zaterdag    15 juli    Palaver met koffie en bolus om 09.15 uur, bij de SBH-tent en aansluitend de 
        start van de H.W.van Loon Hardzeildag op de rede van Veere.        
   Finish in de loop van de middag, met  de prijsuitreiking omstreeks 18.00 uur     
         in/bij de tent. 
 
Bij de prijsuitreiking hoort de traditionele overhandiging van een fles Ketel 1 aan de schippers door 
onze hoofdsponsor, onder het motto “meer leven in den garnalenketel te brengen”! 
 
Wij verzoeken u uw inschrijving in te sturen vóór 10 juli aanstaande. 
 
Tevens verzoeken wij de prijswinnaars van vorig jaar hun prijs in te leveren bij de wedstrijdleiding 
(Carel Peterson te Veere), of bij de SBH in Arnemuiden. Maar kan ook als u naar Zierikzee of Veere 
komt. Tot ziens op de Van Loon Hardzeildag(en)! 
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Inschrijfformulier 2017 van Loon Hardzeildagen 
 

Naam van de schipper        

Adres  

Postcode en plaats  

Telefoon  

E-mail-adres  

Scheepsnaam                             

Scheepstype                                              Bouwjaar  

Zeilnummer                                              Bouwwerf 

Thuishaven                                              Bouwmateriaal 

Lengte over stevens                meter 

 

Van Loon Hardzeildag 2017 
 

 Aantal Prijs Totaal 

  €     € 

o Ik doe mee met de Van Loon Hardzeildag 1 30,00 30,00 

       

o Ik arriveer op donderdag nm in Zierikzee en neem 
deel aan de Aanbrengtocht Zierikzee-Sluis Kats-Veere 

o Deelname wedstrijd geschatte aankomsttijd 
o Deelname wedstrijd gemeten schepen 

1    Gratis     0,00 

o Wij gebruiken in Zierikzee de mosselmaaltijd (aantal 
personen)  

 13,50 
 

 

Wij nemen deel aan het bbq. buffet in Veere  
 

      18,50   

                                      Totaal Van Loon Hardzeildag    

    

o Ik zeil zaterdag 15 juli mee in de ongemeten klasse 
en geniet van een heerlijke actieve dag 

   

o Ik zeil zaterdag 15 juli mee in de gemeten klasse voor 
de “Zilveren Jetty” of de “Rudolf Schönberg” prijs 

 

   

       o      

 
Handtekening:…………………………………………………………………….. 
 
Mutaties dienen schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven tot uiterlijk een week voor de 
aanvang van het evenement. Wij verzoeken u om het totaalbedrag over te maken op Ibannr 
NL87INGB0000126979, onder vermelding van de scheepsnaam. 

 
Gelieve dit formulier vóór 10 juli 2017 te zenden aan:  
STICHTING BEHOUD HOOGAARS,  
Verrijn Stuartweg 26 
 4462 GE Goes 
of 
varen@hoogaars.nl 


