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Hoe lig jij
het liefst?
René Vleut:

“Zeiltechnisch
gezien is dit de
ideale haven”
NIEUW:

Performance
Centre en
Jachtwerf

Vanuit de jachthaven faciliteren
wij jouw hobby; watersport
Varend met mijn familie zie ik onze zoons genieten op de boot. Een kostbaar
moment. En daar doe ik het voor. Voor hen, voor de toekomst en voor ieder die
weet hoe mooi deze momenten zijn. Daarom bouw ik aan de jachthaven en
blijf ik investeren en vernieuwen op een duurzame manier. Vanuit de haven
faciliteren wij jullie hobby; watersport. Deze hobby beslaat zoveel meer dan
alleen ‘trossen los en vertrekken’. Een boot is een tweede thuis. Dat betekent
dat de ligplaats van de boot geen parkeerplaats is voor hout, polyester of
staal. Nee, een haven biedt meer.
De haven van nu biedt rust maar ook levendigheid en gezelligheid als dat is waar je zin in hebt. Een vertrekpunt
waar je met de wind mee kunt naar een plek waar jij wilt komen. Een plek waar je gewoon kunt zijn, ook als je niet
uitvaart en in de box blijft. En dan wel voorzien met alle gemakken om je heen. Gemakken zonder belasting. Want
onze hobby is natuurgericht. Wij genieten van de wind, ik hoop dat mijn zonen daar later op hun manier ook van
kunnen genieten. Dat is mijn drijfveer om dat wat we bouwen op een verantwoordelijke manier te doen. Ik ben trots
op onze energiezuinige en toch luxe sanitair voorziening. Ik krijg energie van nieuwe passievolle mensen die onze
werf op een hoger niveau tillen. Het gaat om het streven naar een hoog, plezierig en luxe niveau; een haven met
alle gemakken die je kunt wensen en dat op een duurzame manier.
Op vakantie legde ik bijvoorbeeld de boot aan de steiger naast een bijna vergaand schip. Geen gezelligheid. Voor
de douches hadden we een kaart nodig, voor het wifi een wachtwoord. Wat een gedoe. En dat tijdens mijn vakantie.
Of een haven je tweede thuis is of je vakantieplek, ik ben van mening dat ergernissen daar niet bij horen. Dat
probeer ik samen met iedereen die in Jachthaven Lelystad Haven werkt en onderneemt weg te nemen. De haven
van nu hoort te faciliteren. Daarom nodig ik je uit in onze jachthaven. Geniet en ervaar van dat wat watersport voor
jou betekent. En mocht je verbeterpunten tegenkomen, vertel het ons. Zodat wij kunnen blijven bouwen aan de
haven van nu en de plek voor de toekomst.
Martijn Dinant,
Havenmeester & eigenaar Jachthaven Lelystad Haven
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De havenmeesters van
Jachthaven Lelystad Haven
De havenmeesters staan voor je klaar. Service, gastvrijheid en kwaliteit, daar staat Jachthaven Lelystad
Haven voor. De havenmeesters zijn daar de dragers van. Zij zorgen voor het reilen en zeilen van de haven.
Administratie, groen- en steigeronderhoud en alle voorkomende havenzaken. Heb je een vraag, suggestie of
opmerking? Spreek Wil, Hendrik, Piet of Leontine dan aan.
Wie: Wil Dinant
Werkt hier sinds: de oprichting van de haven in 1992.
“Mijn man ontwierp de haven. Hij deed het technische
werk buiten. Ik nam de dagelijkse leiding op me.” Dat
veranderde toen de tijd kwam dat haar oudste zoon
Martijn de haven overnam.
Je ziet haar: 3 dagen in de week tot 13.00 uur op het
havenkantoor. “En soms buiten. Omdat ik niet elke dag
loop, zie ik net weer andere verbeteringen dan mijn
collega’s.”
Dit maakte zij mee: “Een ligplaatshouder verhuurde
zijn boot inclusief hemzelf als schipper. Op een warme
zomerdag voer hij uit met vijftien man. Een passagier
had de ramen opengezet. Net op het Markermeer gaat
de schipper overstag. Het water stroomt naar binnen
door de ramen, de kiel komt omhoog en de boot
zinkt. Twee zeilboten brachten samen met de KNRM
de mensen naar de haven. Wij zorgden voor droge
kleding, eten en een slaapplek.”
Wie: Hendrik Bikker
Werkt hier sinds: 2009. “Ik startte de opleiding voor
jachtmakelaar tot ik een advertentie voor havenmeester
zag. Ik ben een echt buitenmens, daarom ben ik hier zo
op mijn plaats.”
Je ziet hem: 40 uur in de week, vooral buiten. Tussen
19.00 en 20.00 loopt hij de avondronde. “Soms duurt
het langer. Ik denk net zoals mijn collega’s vanuit de
klant. Als iemand iets nodig heeft, dan help ik hem.
Tijd maakt niet uit.
Dit maakte hij mee: “Door een bak wind voer een
binnenvaartschip zo in een steiger. De politie was
snel ter plaatse om alles af te handelen. We misten
alleen ineens een stuk steiger. Daardoor kon een vaste
ligplaatshouder de volgende ochtend zijn krantje niet
halen op het havenkantoor. Dus de volgende ochtend
bracht ik met de Rib zijn krant. Dat bedoel ik met het
denken vanuit de klant.”

Wie: Piet Piekstra
Werkt hier sinds: 2013. “Ik had mijn eigen zaak in de
fotografie. Toen Martijn vroeg of ik als havenmeester
wilde komen werken, zei ik ‘ja’. Ik heb altijd wat met
watersport gehad. Vroeger surfte ik veel.”
Je ziet hem: 40 uur in de week. “Een kwart van de tijd
ben ik op kantoor. Daar help ik met de administratie en
houd ik me bezig met de website. De rest van de tijd
ben ik buiten voor het onderhoud van het groen en de
steigers.”
Dit maakte hij mee: “Onlangs voer een passant een
stuk uit een bord bij de meldsteiger. Het bleek een
bekende Nederlandse acteur te zijn. Gelukkig had
hij geen schade. Het bord repareerden wij direct. De
haven hoort er netjes en verzorgd uit te zien.”
Wie: Leontine Jansen
Werkt hier sinds: 2008. “Ik werkte bij een zeilschool
in deze haven. Na de verhuizing van de zeilschool,
vroeg Martijn me voor de job. Het leek me leuk, en het
blijkt nog veel leuker te zijn. Ik ontmoet allerlei soorten
mensen. Ik help hen graag.”
Je ziet haar: In de ochtenden, 23 uur in de week. “Op
de vrijdagen langer. Dat is onze drukste dag. En we
streven ernaar om overdag altijd open te zijn.”
Dit maakte zij mee: “Een klant wilde dat ik een mast
zou plaatsen. Ik had het wel eens eerder gedaan met
de mastenkraan. De klant had dat gezien waardoor hij
dacht dat ik dat meestal deed. Maar meestal doen de
jongens dat.”

De jachthaven van nu
Wat is een jachthaven? Een parkeerplaats voor schepen? Dat was het vroeger misschien. Nu is het
zoveel meer. Je boot ligt veilig, daar zorgen wij voor. Daarbij scheppen we voorzieningen voor jouw
gemak, zonder gezeur. We bieden activiteiten zodat het voor jou leuk is om in de haven te zijn. We
laten anderen meegenieten van onze hobby door het nautisch fonds te steunen.
En ondersteunende bedrijven helpen jou bij al wat je nodig hebt om je hobby of sport naar wens uit
te oefenen. Zoals het huren van een jacht bij Yachtcharter Mittler. De jachthaven blijft groeien en wij
blijven ontwikkelen. Dat is de jachthaven van nu.
Reuring of rust, aan jou de keuze
Kom je in de jachthaven als passant of als vaste
ligplaatshouder? Elk moment in de haven is jouw
moment. Wil je gezelligheid? Maak een praatje met
je buurman. Je zult nooit naast een groen uitgeslagen
verlaten schip liggen. Die kom je niet tegen in de
haven. Ga borrelen in de Yachtclub en bouw daar
je feestje. Heb je behoefte aan rust? Download een
film op het gratis wifi-netwerk of aanschouw de
zonsondergang vanaf je boot.

Duurzaam bouwen en onderhouden
De jachthaven van nu is een haven die blijft bouwen.
Bouwen, ontwikkelen en altijd in beweging. Wij
faciliteren jouw hobby en we willen dat het jou aan
niets ontbreekt. Nu niet en later niet. Daarom blijven
wij de haven ontwikkelen en dat doen wij op een
duurzame manier. Steigers zijn duurzaam, nieuwe
aanlegpalen van staal met gerecycled kunststof
coating en het groen onderhouden wij zonder gif. Het
toiletgebouw draait op zonnepanelen. Onze sport en
hobby is verweven met de natuur. Daarvan zijn wij ons
bewust en daar gaan wij bewust mee om.

‘Goede voorzieningen,
zonder gezeur.’

Je boot ligt veilig
Je boot is kostbaar. Financieel wellicht, emotioneel
absoluut. Lig je in Jachthaven Lelystad Haven? Dan
lig je veilig. We houden continue toezicht, lopen de
rondes en ondernemen actie. Zien we dat een boot
niet goed vastligt of dat er iets loszit? Dan lossen wij
dat voor je op.
“Onze boot ligt ’s winters in het water. Als het stormt
zie ik via Facebook dat de boten met extra landvasten
worden vastgelegd. Ik hoef me geen zorgen te
maken, ik hoef niet naar de haven te rijden. Mijn boot
ligt veilig en dat zie ik gewoon thuis via Facebook.”
Ligplaatshouder.

Altijd verbonden met het gratis wifi-netwerk
Internet op de boot en aan wal, het is bijna een
basisbehoefte. Daarom kun je in Lelystad Haven gratis
verbinden met ons wifi-netwerk ‘Lelystad Haven’. Een
code heb je niet nodig. Dankzij de glasvezelverbinding
heb je voldoende bandbreedte en snelheid. Dus een
dagje ‘thuiswerken’ op de boot, een film downloaden of
een voetbalwedstrijd live streamen, ga je gang. Het kan.

Dat Lelystad Haven een
groene en veilige haven is,
blijkt uit de toekenning van
de Blauwe vlag.

‘Mijn boot ligt veilig
en dat zie ik gewoon thuis
via Facebook’
Lachende kinderen, blije ouders
Blije, spelende kinderen zien we graag. Klimmen,
klauteren en glijden in een veilige omgeving. Dat kan
in de speeltuin. Kinderen kunnen zich uitleven via
een glijbaan, klimtoestellen, schommels en meer. En
hebben zij een eigen bootje? Die kunnen ze aan de
drijfsteiger afmeren en naar hartenlust spelen.

Tip: Gebruik je boot 3 keer zoveel door mee te
varen met de woensdagavondwedstrijden. Word
lid van de Watersportvereniging Lelystad Haven.

Goede douches, schoon sanitair,
altijd geopend en gratis
In 2013 openden wij het nieuwe toiletgebouw vol
comfort zoals vloerverwarming en een goede afzuiging.
Je kunt gratis douchen zonder koude voeten te krijgen.
Ook in de winter. De faciliteit is energiezuinig door de
nieuwste technieken en een zonneboilersysteem.
“Het nieuwe toilet- en douchegebouw is top
gedaan. Goede douches, gratis en zonder muntjes of
kaarten. En altijd schoon. Daar hebben ze goed over
nagedacht”, Marion Rustenmeijer, ligplaatshouder.
Lekker stuk vlees roosteren op de barbecue
Zin om je eigen vlees te roosteren, maar niet op de
boot? Maak dan gebruik van de barbecue. Deze staat
nabij de speeltuin. Kinderen spelen terwijl jullie braden.
Een mooie afsluiting na een zeiltocht. En een
goede voorbereiding op een fijne avond.

Tip Top Sailing

Performance
Centre
en Salona
Salona Yachts

Snel, comfortabel en luxe
In 2014 opende Salona Yachts Benelux het hoofdkantoor in Jachthaven Lelystadhaven. Hier kun je terecht
voor de volledige range aan Salona’s. Nieuw en gebruikt. Loop je door de haven? Dan kun je altijd Salona
jachten bezichtigen van 33 tot 44 voet.
Ultieme performance cruiser
Salona is de performance cruiser met de uitstraling
van een custom made jacht. Ze zijn makkelijk te zeilen,
comfortabel en luxueus uitgerust. En ze zijn snel.
Salona’s boeken opmerkelijke resultaten in zeilregattas. De reeks bestaat uit: Salona 33, 35, 38, 41, 44 en
de nieuwe 60. De Salona 60 heeft een zeer sportieve,
luxe uitstraling. Ontworpen door niemand anders dan
America’s Cup ontwerper, Jason Ker.
Beëdigd makelaar
Bekijk de snelle jachten in de haven en loop vooral
binnen op kantoor. Want je kunt ook bij deze beëdigd
makelaar terecht voor gebruikte zeiljachten, taxaties en
aanverwante diensten.
www.salonayachts.nl 0320-746046

‘Snel, comfortabel en luxe’

Zeillessen, zeilvakanties en zeilbelevingen
Wil je jouw zeilvaardigheid verbeteren, een zeilboot huren of een zonnige zeilvakantie op de Middellandse
zee? Loop dan binnen bij Tip Top Sailing. In april 2014 opende Tip Top de deuren van hun derde vestiging
in Lelystad. Hier kun je terecht voor CWO erkende zeillessen, verhuur van luxe kajuitjachten en actieve
zeilvakanties in binnen- en buitenland. “Van aanstormend talent tot de zeer ervaren zeezeiler, iedereen kan
bij ons terecht”, aldus zeilinstructeur Jan Oldenkamp.

Performance Centre

Zeiljachten, service en meer
Het Performance Centre is een unieke plek in Nederland. Nergens anders vind je zulke uitzonderlijke high
performance zeiljachten en high performance service.
Zoek je een snel, sportief, hoogstaand zeiljacht? Wil
jij jouw eigen boot sneller maken en tunen? Of ben
je benieuwd hoe jij op een TP52 in Caraïbisch gebied
kunt racen? Dan ben je bij het Performance Centre op
het juiste adres.
Bach Yachting en Experiences
Het Performance Centre is een samenwerking van
Lelystad Haven, Bach Yachting en Bach Sailing Experiences. Bach Yachting bemiddelt al jaren in jachten over
de hele wereld. Hun specialiteit; performance boten.
De jachtmakelaar heeft vestigingen in Lelystad, Stellendam, Barcelona en in Split (Kroatië). Bach Sailing
Experiences biedt zeilcharters op de meest exclusieve
racejachten aan, op het IJsselmeer, Middellandse Zee
en Carieb.
Iedereen is welkom
Bach Yachting en Jachthaven Lelystad Haven startten
het Performance Centre. Meerdere partijen volgen.
Het centrum breidt zich uit met dezelfde snelheid uit
als een Farr 40 zeilt. Nergens vind je zo’n grote schat
aan performance boten als hier. Alleen daarvoor is
het al een bezoek waard. Wat voor schip je ook vaart,
dat maakt niet uit. Iedereen is welkom op deze unieke
locatie op de Bolderweg 43.
www.performance-centre.com, 0320-746046

Tip Top is al 15 jaar actief in de watersport. De
zeilschool is gevestigd in Willemstad (Zeeland) en
sinds april 2014 ook in Lelystad. In Corfu vind je de
andere vestiging. Vanaf het prachtige Griekse eiland
organiseert Tip Top onvergetelijke zeilvakanties.
CWO erkende zeilschool voor elk niveau zeiler
Leren zeilen of beter leren zeilen? Bij Tip Top zit je
goed. De gediplomeerde instructeurs geven les aan
aanstormend talent tot en met zeer ervaren zeezeilers.
Dat doen zij met volle overtuiging. “Ontspannen maar
wel serieus”, benoemt Oldenkamp de lesstijl. Tip Top
is gespecialiseerd in het opleiden van volwassenen.
Gezinnen zijn uiteraard welkom. Net als zeilteams.
Bij Tip Top kun je een les van een dagdeel volgen. Of
een zeilcursus in de vorm van een dag- of meerdaagse
training. Het gaat om jouw doel. Dat kan zijn dat je wilt
leren zeilen of je techniek en teamwerk wilt verbeteren.
Wat je ook kiest, het zijn altijd praktijkgerichte
zeillessen waarbij je aan jouw doel werkt op een
gehuurde of eigen zeiljacht.
Zeilen op zee
Bij zeilen op zee komen andere aspecten kijken dan
zeilen op binnenwateren. Verleg je grenzen en verken
de grenzen van je boot tijdens een zeezeilcursus. Vanuit
Lelystad Haven of Willemstad neemt Tip Top je mee
naar de Waddenzee of de Noordzee. Daar ontmoet je
de verrassingen die de getijden kunnen brengen. En
leer je zeilen op zee.
Flottielje zeilen en vakantie vieren
Tip Top organiseert ook flottielje vakanties.
Bijvoorbeeld vanuit Willemstad of Lelystad naar
Engeland, Frankrijk en Denemarken. Maar ook in
Griekenland. Vanuit Nederland kun je met je eigen
boot mee varen. De vakantiebestemmingen zeil je
met een zeilschip van Tip Top. Tijdens flottielje zeilen,
vaar je zelfstandig met meerdere schepen een mooie
route. Je bent altijd verzekerd van advies, want ervaren
Nederlandse begeleiding vaart mee met hun eigen
jacht. “In de ochtend is een briefing. Daar bespreken
we het weerbericht, getijden, bestemming en
bijzonderheden. Vervolgens vaart ieder zelfstandig. We
krijgen altijd positieve reacties. Mensen vinden het fijn

dat zij zelfstandig kunnen varen en toch de gezelligheid
hebben aan wal. Kinderen trekken met elkaar op.
En ouders of stelletjes zoeken elkaar op”, aldus
Oldenkamp. Vaar je over de prachtige Middellandse
Zee en wil je wat langer blijven? Dat kan. Je kunt je
verblijf eenvoudig verlengen. Tip Top heeft een selectie
van de mooiste accommodaties in Corfu en Lefkas.

‘Al 15 jaar actief
in de watersport’
Bedrijfsevents of varen met Gerrit Hiemstra
Ook voor het organiseren van bedrijfsevenementen of
een familie-uitje kun je terecht bij Tip Top. Zeilevents
op luxe zeiljachten voor groepen van 5 tot 200
personen, ingevuld naar je eigen wensen. Dat is
allemaal te bespreken. Workshops en trainingen voor
het bedrijf of een team behoort ook tot het pakket.
In samenwerking met DOOR training en coaching
organiseert Tip Top bedrijfstrainingen. Daarnaast
werkt Tip Top samen met ‘Weather at Sea’. Op een
prachtige Swan 47 leer je zelf het weer voorspellen
door niemand anders dan weerpresentator en zeiler
Gerrit Hiemstra. Kortom; wil je zeillessen, zeilvakanties
of zeilbelevingen? Dan zit je bij Tip Top goed.

Yachtclub Lelystad haven

TAGRIJN EMMA

Full service
watersportwinkel
en tuigerij

ve n
L e l ys t a d H a

Centrale ontmoetingsplek
en eerlijk eten
Yachtclub Lelystad Haven is de centrale ontmoetingsplek in de haven waar
je in ongedwongen sfeer kunt eten of borrelen. Zowel in de winter als in
de zomer. Ontmoet andere ligplaatshouders onder het genot van een vers
getapt Texels biertje en deel je zeildag. Of geniet in huiselijke sfeer van
eerlijke gerechten voor een vaste prijs.

Tagrijn Emma is een full service watersportwinkel
voor onderhoud van boten en tuigage. In de wijde
omgeving staat Tagrijn Emma bekend om het brede
assortiment, goede service en uitstekend advies.
Zoek je een specifieke val, een harpje, een nieuw
navigatiesysteem of net dat ene schroefje? Dan kun
je hier terecht.

Puur eten voor een eerlijke prijs
Aan de vaste steiger vind je het drijvende pand waar de Yachtclub in zit. Je
komt hier voor een drankje op het terras of bij de openhaard. Of voor lunch
en diner. Naast de kaart biedt de Yachtclub elke week wisselende gerechten,
samengesteld door Chef-kok Wesley in samenwerking met de eigenaar
Arjen. “We kiezen zoveel mogelijk biologische producten. Bij ons kun je puur
en eerlijk eten voor een vaste prijs”, aldus Arjen. Hoofdgerechten zijn niet
duurder dan 14.50 euro. Kwaliteit staat uiteraard hoog in het vaandel.

Tagrijn Emma biedt het volledige pakket. Je krijgt
persoonlijk- en technisch advies. Dat kan in de
winkel en op je boot. Je hebt keuze uit een zeer
groot assortiment. Ook aan de inbouw van nieuwe
apparatuur heb je geen omkijken naar. Ervaren
professionals kunnen alles inbouwen op elke boot. Dat
doet eigenaar Robin van Dijkhuizen in samenwerking
met Herman Langman, HML-service.
www.tagrijn-emma.nl, 0320 - 260055

Huiselijke sfeer
Goed eten, in huiselijke sfeer met een goede bediening, daar zorgt Sanne
voor. In de zomer is het goed vertoeven op het terras terwijl je uitkijkt op de
haven en de zon onder ziet gaan. In het winterseizoen vind je de knusheid
binnen. En op vrijdagavond levendigheid. Want elke week speelt een andere
band in de Yachtclub. Entertainment en ontspanning, dat biedt de Yachtclub.
En kinderen? Ook aan hen is gedacht. Zij mogen zoveel pannenkoeken eten
als ze willen.
www.yachtclublelystadhaven.nl, 0320-262300.

TheSailfactory

Zeilreparatie en nieuwe zeilen
Zeilen doe je met zeilen. Daarom vind je in
Jachthaven Lelystad Haven ook een zeilmakerij en
-dealer. In het pand en in samenwerking met Tagrijn
Emma zit TheSailFactory, zeilmaker en tevens dealer
van Pinksails voor het IJsselmeer, Markermeer en de
Randmeren. Hier kun je terecht voor nieuwe zeilen en
zeilreparaties.
Topklasse zeilen tegen lage prijzen
PinkSails zijn in het oog springende, hippe topklasse
zeilen tegen lage prijzen. Alle soorten zeilen bieden zij
aan. Zoek je een nieuw grootzeil, spinnaker, gennaker,
code zero of iets anders? Dan kun je hier terecht. Voor
elk schip een doek en keuze uit verschillend materiaal;
van dacron tot en met racelaminaat.
Service, service, service
PinkSails biedt hoogwaardige service, zowel bij
aanschaf van nieuwe zeilen als wel bij reparaties. Het
uitgangspunt ben jij. Het gaat om passende zeilen bij
het type jacht en de wijze waarop je vaart. Zoek je een
nieuw zeil of is je zeil toe aan reparatie? Loop binnen bij
TheSailFactory. www.thesailfactory.nl, 06-54 311 598.

Restaurant ‘t Dijkhuysje

Afmeren en culinair genieten
Wil je een culinaire verrassing op hoog niveau en dat
in een ongedwongen sfeer? Vaar dan Jachthaven
Lelystad Haven in en meer af bij restaurant ’t
Dijkhuysje. Je stapt van de boot het sfeervolle
terras op. Dit exclusieve restaurant is meerdere
keren uitgeroepen tot het beste restaurant van de
provincie Flevoland.
Dineren met fameus uitzicht
Restaurant ’t Dijkhuysje is gevestigd in een
karakteristiek pand, een authentiek ‘dijkhuysje’, op de
oude kade van Lelystad Haven. Zittend op het terras
bij het vuur, kijk je in alle rust de haven in. Dineren
binnen biedt een fameus uitzicht op de haven en het
Markermeer en geeft tijdens zonsondergang zelfs een
fabelachtige beleving.
Hoog niveau in eigen stijl
De locatie vormt een bron van inspiratie voor Chefkok
Nicky Quarz. Zijn grote passie is het werken met vis,
schaal- en schelpdieren. Quarz leerde het vak op
het hoogste niveau, o.a. bij Le Cirque onder Robert
Kranenborg en bij De Librije onder Jonnie Boer. Bij
’t Dijkhuysje komen deze verschillende ervaringen

nu terug in een geheel eigen stijl van Quarz. Maitre
Michèle van der Linden is verantwoordelijk voor de met
zorg samengestelde wijnkaart. “‘In wijnarrangementen
werk ik graag met spannende, innoverende
wijnspijscombinaties waardoor gasten echt verrast zijn.’’
Goed dineren, mooie ambiance
De combinatie van het culinaire hoge niveau
en de unieke locatie wordt beloond in diverse
restaurantgidsen als Michelin, GaultMillau en Lekker.
Kortom; een avond bij ’t Dijkhuysje staat garant voor
goed dineren in een mooie ambiance.
www.dijkhuysje.nl, 0320-262022.

Dit vinden de ligplaatshouders
van Jachthaven Lelystad Haven
René Vleut, ligplaatshouder sinds 1992,
auteur van Vaarwijzers Oostzee
René Vleut is Oostzeezeiler pur sang. De vaarwijzer de
Oostelijke Oostzee is onder meer van zijn hand. En zijn
thuishaven? Dat is Lelystad Haven. Waarom? “Ik ben speciaal
naar Lelystad verhuisd omdat ik graag in mijn eigen achtertuin
vaar. Zeiltechnisch gezien is dit de ideale haven door de
ligging. Zodra je wegvaart of aankomt heb je de ruimte om
beschut op- en af te tuigen. Hoe ruig het weer ook is. Dankzij
de dijk tussen de haven en het meer is het water vlak. Je hebt
tijd en ruimte om je zeilen te hijsen. Eenmaal op het meer
maken de golven niet uit. Je bent immers aan het zeilen.’’

Finn (9), vaart mee met zijn zus en
ouders op de Whale
“Zeilen vind ik leuk. Het is zo lekker
rustig. We gaan vaak in de weekenden
naar Lelystad Haven. Ook met slecht
weer. Met een lekkere regenbroek en –
jas maakt dat niet uit. Soms blijven mijn
ouders op de boot in de box. Dan ben
ik met mijn zus op de opti-steiger. Daar
varen we met een Optimistje de haven
door en daarbuiten. In de zomervakanties
zeilen we ook. Dit jaar gaan we naar de
Wadden. Ik heb er zin in!”

Ton en Inge de Weerd,
ligplaatseigenaar sinds het begin
“We zien de haven groeien. De familie Dinant bouwt
hier met liefde. Liefde voor de watersport, de mensen
en hun passie. We zijn heel dankbaar dat we zoveel
jaren van elkaar en het water mogen genieten. Zeilen
gaat helaas niet meer, maar we komen nog veel in de
haven. We zien de nieuwe generaties genieten van dat
waar wij jaren lang van hebben genoten. De kinderen
spelend in en rond het water, de jonge mensen
fanatiek tijdens de wedstrijden en de gezinnen die een
toertocht maken. Welke generatie we ook langs zien
komen, het plezier en genot straalt van de gezichten.
En dat is schitterend om te mogen zien.”

Marion Rustemeijer, ligplaatshouder sinds 2002,
toerzeiler
Marion Rustemeijer zeilt met haar vrouwenteam op
de woensdagen fanatiek mee met de wedstrijden
georganiseerd door Watersportvereniging Lelystad
Haven. Haar man mag niet mee. Henk wel. “Henk is
de spinnaker. Als we de spinnaker strijken, halen we
hem binnen door het dak. Een van de vrouwen pakt
Henk behendig en vlot vast en gooit hem op het
bed.” In de weekenden vaart ze wel met haar man.
“Afhankelijk van de wind varen we uit naar een van de
gezellige authentieke dorpjes zoals Volendam, Edam
of Hoorn. Als we verder willen, gaan we door de sluis
naar Enkhuizen, Stavoren of Hindeloopen. We genieten
van de dorpjes, restaurants en de gezellige terrassen.
De volgende dag varen we terug op de tijd dat we
de zonsondergang boven Lelystad kunnen zien. Een
prachtig einde van een mooi weekend.”

Zeil op een zondagochtend
naar de overkant en keer
terug aan het einde van de
middag naar Lelystad Haven.
Op dat moment is het rustig
op het water. Je zeilt met de
ondergaande zon in de rug.
Het licht schittert op het
water en kleurt Lelystad.
Met de wind in je zeilen
kabbel je voort.
Je waant je in de prachtige
fjorden van Noorwegen.
‘Tip van Rene Vleut, schrijver Vaarwijzers’

Patrick ten Brincke, ligplaatshouder sinds 2010
Toen Patrick ten Brinke zijn Hodspur kocht, een Humphreys One
Design 35 (HOD 35), wist hij nog niet welk avontuur hij aanging.
“De boot was sneller dan ik dacht.” Op de woensdagavonden
deed hij mee aan wedstrijden vanuit de Jachthaven. Na een
afzienbare periode vormde er een zeilteam. In 2013 nam hij deel
aan de Almere Regatta, de Lenco Regatta, de Flevorace en meer.
In 2014 won het team de North Sea Regatta en zette hij koers
naar Kiel voor het WK. Lelystad Haven is de thuishaven van zijn
Hodspur. “In de haven is niets te veel gevraagd. De faciliteiten
zijn goed, de horeca gezellig en de havenmeesters zijn zeer
behulpzaam. De Watersportvereniging Lelystad Haven is erg
actief. Een club vol leuke en gedreven mensen die graag willen
organiseren. Dat spreekt me aan. Ik help dan ook graag mee met
de 2 daagse regatta.”

50 MIJL Singleen Doublehanded

Sluit je aan bij Watersportvereniging
Lelystad Haven
De actieve Watersportvereniging Lelystad Haven
organiseert verschillende watersportevenementen.
De Woensdagavond Cup is hier een voorbeeld van.
De ambities reiken verder. De vereniging wil meer
evenementen verzorgen en ondersteunen voor alle
doelgroepen. Dus ook voor toerzeilers. Ben jij een
toerzeiler? Beginnend of gevorderd? En vind je het
leuk om in groepsverband tochten te zeilen? Sluit je
dan aan bij de vereniging. Met een groter ledenaantal en hulp van leden kunnen we gezamenlijk meer
organiseren.
Dit kunnen we gezamenlijk organiseren:
✓ Weekendtocht
✓ Waddentocht
✓ De eerste keer naar Engeland
✓ En meer…

1 boot, 1 man, 50 mijl / 1 boot, 2 man, 50 Mijl
De 50Mijl Single- en Doublehanded start vanuit
Jachthaven Lelystad Haven. Dit is hét openingsevenement van het seizoen. Vaar mee of kom kijken naar dit
spektakel.
De wedstrijd staat open voor mono en multihulls vanaf
20 voet lengte. Het bijzondere aan deze wedstrijd is
dat iedereen mee kan doen, zonder rating of handicap
omdat je altijd kan varen onder de SW factor. Voor de
cracks die zich niet alleen op lengte willen meten met
hun tegenstanders is er ook een ORC- en IRC-klassement.

Wekelijkse column woensdagavond-cup
Ben je nieuwsgierig naar de woensdagavondwedstrijden vanuit Lelystad Haven? Lees dan de wekelijkse
column op www.wsvlelystadhaven.nl van Madeleen
Koldewe.
In de startblokken. Vandaag eindigen we in de top
drie!
Woensdagochtend 6 uur, ik tik mijn wekker uit en pak
slaperig mijn telefoon. Ik negeer de whatsapp’jes die ’s
nachts zijn binnengekomen en open de app Windguru.
Zon en weinig wind luidt de voorspelling. Als trouwe
weervrouw van ons zeilteam stuur ik de voorspellingen
door naar de appgroep Boekaniers. De foto van vorige
week liet een ander weerbeeld zien. Toen luidde de
voorspelling ‘Windkracht veel, we zeilen de zeilen aan
vlokken. Ik waai van de steiger.’
Lees meer op www.wsvlelystadhaven.nl

Dit is de 50 MIJL Single- en Doublehanded
•
Voor single-/doublehanded bemanningen van
mono/multi-hulls langer dan 20 voet
•
Parcours van ongeveer 50 mijl
•
Alle boten varen in IRC-, ORC-rating of SW rating
•
En er is een aparte klasse voor J-Boats, First 31.7
en Classe Mini jachten (minstens 6 schepen)

NAuTisch fonds

Varen voor elkaar
Jachthaven Lelystad Haven steunt stichting Nautischfonds Kankerpatiënten Nederland. Het doel
van deze stichting is het bieden van een nautische
belevenis aan mensen die leven met kanker; het net
hebben gehoord en in afwachting van het behandelplan en patiënten die verder, of aan het eind van het
behandelingsproces zijn.
Het Nautischfonds (NKN) biedt de patiënt en enkele
dierbaren aan, om een paar uurtjes, tot een hele dag,
mee te varen op een zeilschip, of motorboot. Ook
andere nautische wensen probeert de stichting te vervullen. Samen met schipper en crew, enkele dierbaren
komt de patiënt los van de malle molen van medische
controles, onderzoeken en uitslagen. Even uitwaaien,
gedachten verzetten, misschien toch een goed gesprek
en de toekomst weer aankunnen.

Het meevaren wordt georganiseerd onder het motto
“Varen voor elkaar’.
Oxfam Novib
Oxfam Novib is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede. Jachthaven Lelystad Haven draagt dat uitgangspunt een warm hart toe. Daarom ondersteunen wij
deze organisatie als bedrijfsambassadeur. Dankzij het
microfinancieringsprogramma van Oxfam Novib krijgen
ondernemers die leven in armoede in ontwikkelingslanden een klein krediet. Daarmee kunnen zij een eigen
bedrijf opzetten. En een zelfstandig bestaan opbouwen. Zo bouwen mensen zelf aan hun eigen toekomst
en dat van hun land.

‘Zo’n dag krijgt een gouden randje. Voor ons is varen misschien heel gewoon,
maar dat het voor anderen zoveel betekent, heb ik me niet gerealiseerd.
‘(Schipper)’

Evenementenkalender
Woensdagavondwedstrijden
Lezingen in de winter
✓ Coldhanded cup
✓ De 5-uurs
✓ 50 Mijls
✓ Lelystad bokaal
✓ Vaardag Nautisch fonds
✓
✓

Jachthaven
Lelystad Haven
werfactiviteiten
Hiervoor kom je bij de werf van Lelystad Haven

In 2014 sloeg Lelystad Haven een nieuwe weg in op het gebied van de bestaande werfactiviteiten. We
openden ons gloednieuwe kantoor en zetten een stap verder op het gebied van service en stalling. Het
nieuwe kantoor en werf vind je aan de Bolderweg 43 waar ook het Performance Centre zit.

Heeft jouw boot onderhoud nodig? Wil je jouw
schip tunen? Dan ben je hier aan het juiste adres.
Lelystad Haven biedt alle werfactiviteiten vanuit
het gloednieuwe pand, voorzien van hoogstaande
faciliteiten en goed materieel. Uiteraard helpen we je
ook vanuit het havenkantoor.
Samenwerking Performance Centre
Iedereen is welkom op de werf voor onderhoud,
service en informatie. Dankzij het beste materieel en
vakmanschap van de medewerkers komt jouw boot
veilig uit het water voor stalling en reparatie. Door de
samenwerking met het Performance Centre is dit ook
de plek waar je jouw schip sneller kan laten maken.
Want de specialisatie van het Centre is performance
boten.

Dat betekent dat op deze plek ook kennis en
kunde samenkomt met betrekking tot performance
optimalisatie.
Kennisdeling
De werf verzorgt meer dan alleen onderhoud en
stalling. Kennis delen is een van de speerpunten van
Lelystad Haven. Daarom verzorgen wij op deze locatie
lezingen, presentaties en workshops in de winter. Denk
bijvoorbeeld aan hoe je een boot goed kunt poetsen,
manieren van zeilen, performance optimalisatie en
wedstrijdtips.
De deur van Lelystad Haven staat altijd open zowel
in de Jachthaven als wel op de Bolderweg. Iedereen
is welkom. Heb je een vraag over onderhoud of wil je
gewoon een kijkje nemen op deze toplocatie? Loop
dan gerust binnen.

✓ Performance Centre
✓ Makelaar performance schepen
✓ Optimalisatie naar handicap
✓ Shapen van kiel en onderwaterschip
✓ Motorenservice
✓ Tuigerij en splitsservice
✓ Verstaging
✓ Schadeherstel
✓ Spuiten en wrappen van de romp
✓ Antifoulen

✓ Poetsen van de romp
✓ Inbouw kachel
✓ Inbouw apparatuur
✓ Stalling op de kant
✓ Stalling in de loods
✓ Hellen tot 30 ton gewicht
✓ Hoogwerker tot 22 meter
✓ Camerabewaking
✓ Gelcoat en teakwerk

Deze mogelijkheden bieden wij
Winterstalling in het water
Zeilen in de winter, dat is een unieke belevenis. De
stilte op het water, de strakblauwe lucht, de kleuren van
de winterzon. Vaar over het Markermeer, IJsselmeer of
het wad en geniet van jouw hobby, 365 dagen in het
jaar.
Veilig: elke dag controleert een havenmeester je 		
schip
✓ Unieke ervaring: 365 dagen zeilmogelijkheid
✓ Stroom aanwezig en water tot aan de vorstperiode
✓ Korte servicebeurt in het voorjaar mogelijk
✓

Winterstalling op de kant met gestreken mast, locatie jachthaven

Winterstalling,
hoe lig jij het liefst?
Het winterseizoen vraagt om een andere stalling dan het zomerseizoen. Je hebt meerdere
mogelijkheden. Het gaat erom wat voor jou belangrijk is. Wil je de Coldhanded Cup meevaren?
Of een toertocht zeilen tijdens een mooie winterdag? Dan past de winterstalling in het water bij je.
Vaar je niet in de winter, wil je onderhoud plegen aan je schip en genieten van de mooie en gezellige
haven? Kies dan voor de winterstalling op de kant met gestreken mast, locatie jachthaven.
Wil je de mast erop houden in de winter? Dan kun je voor een veilige stalling terecht op de werf.
Of sta je liever binnen? Klussen in een loods, voorzien van alle gemakken? Ook dat kan via Lelystad
Haven. Extra voordeel: wij spuiten altijd de romp af met warm water en wassen de romp.

De boot in de winter op de kant is het beste voor je
schip. Je kunt onderhoud (laten) plegen. Je boot staat
veilig op grote vaste blokken met rubber pads en je
kunt de boot met 6 tot 8 poten laten ondersteunen. Je
kunt met de auto vlakbij de boot komen. Deze staat
op het afvalt in een rij met voldoende ruimte tussen de
boten zodat jij overal bij kunt. De mast ligt opgeslagen
in de overdekte mastenberging. Wil je de boot op de
kant, maar wil je geen afscheid nemen van het zicht
en feeling van het water en de haven? Dan past deze
stalling bij jou.

Winterstalling op de kant met staande
mast, locatie werf
Veilig en beschut de boot op de kant met de mast
erop, dat kan op de werf-locatie. Altijd controle, afgeschermd met stroomhekken en continue camerabewaking. Voordeel van deze locatie is dat je vlakbij het
Performance Center bent. Daar kun je altijd binnenlopen voor advies, service en onderhoud. En de Jachthaven organiseert hier in de winter lezingen, presentaties
en workshops.
✓
✓
✓
✓

Winterstalling in de loods
Wil je binnen overwinteren? Dan is de winterstalling in
de loods een goede keuze. Wij brengen het schip naar
de loods. Je hebt er geen omkijken naar. In de loods
kun je ongeacht welk weer het ook is onderhoud (laten)
plegen aan de boot.
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Veilig: professionals halen de boot met nieuw
materieel op de kant
Vol op mogelijkheid om onderhoud te (laten) plegen
Voldoende ruimte rondom de boot
In de winter ook in de haven, bij het water
Water en stroom aanwezig
Verwarmd toiletgebouw gewoon geopend

Veilig: camerabewaking, hekken onder stroom
Monteurs op de locatie
Stroom en water tot aan de vorstperiode
Dichtbij het Performance Center

✓

Veilig: professionals brengen de boot met nieuw
materieel naar de loods
Elk gewenst moment onderhoud (laten) plegen
Onafhankelijk van het weer
Stroom en water aanwezig

Oostvaardersdijk 59A

Tel (+31) 320 260 326

havenkantoor@lelystadhaven.nl

8244 PB Lelystad

Fax (+31) 320 222 381

www.leystadhaven.nl

Beleef het op de dagen dat je niet vaart

TARIEVEN : zomer 2015, winter 2015-2016
Ligplaatsen in het water:
Boxlengte (m)

zomer

jaar

winter

maand

7

e 698,-

e 948,-

e 250,-

e 117,-

8

e 908,-

e 1196,-

e 288,-

e 152,-

9

e 1124,-

e 1442,-

e 318,-

e 181,-

10

e 1340,-

e 1694,-

e 354,-

e 216,-

11

e 1586,-

e 1984,-

e 398,-

e 256,-

12

e 1834,-

e 2270,-

e 436,-

e 296,-

13

e 2064,-

e 2536,-

e 472,-

e 334,-

14

e 2298,-

e 2808,-

e 510,-

e 372,-

15

e 2536,-

e 3086,-

e 550,-

e 410,-

16

e 2782,-

e 3364,-

e 582,-

e 450,-

18

e 3276,-

e 3932,-

e 656,-

e 530,-

20

e 3790,-

e 4522,-

e 732,-

e 613,-

Multihull

e 30,-/m2

e 38,-/m2

e 8,-/m2

€ 5,-/m2

Milieutoeslag

e 70,-

e 100,-

e 30,-

inclusief

Borg slagboompas € 35,De ligplaatsen in het water zijn inclusief:
* onbeperkt Wifi
* stroom aansluiting inclusief verbruik gedurende het zomerseizoen
* dagelijkse controle van alle schepen
* parkeren op het bewaakte parkeerterrein
* gebruik van sanitaire voorzieningen
* nachtbewaking

Zomerperiode:
Jaarperiode :
Winterperiode:
Maandkaart:

van 1-4-2015 tot 1-11-2015
van 1-4-2015 tot 1-4-2016
van 1-11-2015 tot 1-4-2016
1 maand gedurende de zomerperiode

Winterstalling op de kant
Winterstalling op de kant, locatie jachthaven, met gestreken mast
Winterstalling op de kant, locatie Werf, met staande en gestreken mast
Winterstalling in de loods,

e 22,- per m2 (min 20 m2)
e 23,50 per m2 (min 20m2)
€ 46,- per m2

Mast afnemen of plaatsen, per keer
Mast opslag
toeslag indien mast een radar heeft

e 85,e 6,€ 2,-

Mastpakket, indien schip in Lelystad Haven, locatie jachthaven op de kant staat.
Extra afspuiten bij zware vervuiling
Verplaatsen van de boot of opnieuw opbokken
Omvaren van box naar hellingbaan of terug (binnen de Lelystad Haven)
Omvaren van jachthaven Lelystad Haven naar werf of terug

€ 170,- afnemen, plaatsen en opslag met
maximaal twee uur arbeid totaal
€ 30,- per 1/2 uur
€ 55,- per 1/2 uur
€ 25,- per keer
€ 60,- per keer

Korte stalling op de kant:
Max 2 weken op de bok, excl. afspuiten
Max 2 uur op de wagen, excl. afspuiten
Afspuiten

€ 6,50
€ 11,€ 30,-

Servicewerkzaamheden:
Hoogwerker tot 22 meter
Poetsen van de romp/ opbouw/ dek
Antifoulen
Motorbeurt / winterklaar maken
Tuigerij / stagen / vallen
Reparatie / schadeherstel
Scheepselektronica
Inbouw van appartuur

Natuur, avontuur en cultuur

max 1 uur
m1
m1

per m2 (min 20m2)
per m1 (min 9 m.)
per 1/2 uur

prijzen inclusief 21% BTW
prijswijzigingen voorbehouden

Plan een dag extra als je naar Lelystad Haven komt en ga eropuit. Je kunt een fiets huren bij het havenkantoor en de omgeving ontdekken plus leuke uitstapjes maken. Lelystad biedt meer dan de meeste mensen
weten…
Oostvaardersplassen, de Nieuwe Wildernis
Op 15 minuten fietsen ben je in het gebied waar de
film de Nieuwe Wildernis is opgenomen: de Oostvaardersplassen. Hier bepaalt de natuur het ritme. In de
film zie je de vossen, ganzen, ijsvogels, herten en de
grootste kudde wilde paarden van Europa. Je ziet de
expressieve konikpaarden hun veulens werpen tussen
de kalveren van de edelherten en heckrunderen. Wat
je in de film ziet, kun je met eigen ogen aanschouwen.
Op een steenworpafstand van de haven.
Bataviastad, shop till you drop
Op 10 minuten afstand van de haven kun je naar
hartenlust shoppen in Batavia Stad Fashion Outlet. Je
vindt alle nationale en internationale topmerken en alle
kledingstijlen met 30-70% korting. Een unieke beleving met ruim 100 winkels, cafés en restaurants. Alleen
de ambiance is al een bezoek waard. Het centrum is
gebouwd in VOC-stijl.
Bataviawerf, scheepshistorie
Nog voor Bataviastad vind je de Bataviawerf. Hier
wordt geschiedenis boven water gehaald. Het bekende
schip de Batavia ligt voor je klaar om op te stappen
en te ontdekken. Momenteel is het tweede project
gestart. De 7 Provinciën, een 17e eeuws admiraliteitsschip waar Michiel de Ruyter vele zeeslagen mee heeft
gevoerd wordt nu gereconstrueerd. Je kunt een bezoek
brengen aan de werf, de houtwerkplaats en zeilmakerij.
Zeker een bezoek waard.
Aviodrome en Ruimtevaartmuseum
Stap in de bus vanuit de haven en stap na 20 minuten
het Aviodrome binnen. Een unieke beleving voor jong
en oud. Meer dan honderd vliegtuigen zijn hier te bezichtigen. Binnen en buiten. Stap in een vluchtsimulator
en je waant je in de lucht. Het is een kijk-, luister- en
doe-museum. Absoluut een aanrader.

Surfcenter Paradiso,
van surfen tot midgetgolfen
Zin in een andere vorm van
watersport dan zeilen? Ga dan
een dagje langs bij Sufcenter Paradiso voor een surfles,
surfmateriaal huren of het
nieuwe fenomeen suppen –
Stand Up Paddling- proberen.
Een kanotocht behoort ook tot
de mogelijkheden. Wil je de
zeebenen even rustgeven maar
toch actief bezig zijn? Loop dan
de 18 hols midgetgolfbaan. Fun
gegarandeerd.
Agora theater en bioscoop
Zin in cultuur of een film? Binnen 10 minuten met de bus
ben je in het hart van Lelystad.
Hier staat het spraakmakende
en gastvrije Agora Theater. De oranje diamant in het
hart van Lelystad heeft een uitnodigende foyer, twee
intieme kleine (film)zalen en een sfeervolle grote zaal.
Alle theatergenres zijn vertegenwoordigd: uitdagend
toneel, grappige kindervoorstellingen, prachtige
muziek, hilarisch cabaret, wonderschone dansof swingende shows en musicals. Daarnaast vertoont Agora
ook een gevarieerd programma film met actuele films,
arthouse films en familiefilms.
Belevenissen in het bos
Na een halfuur fietsen ben je in het grootste, avontuurlijkste en meest leerzame speelbos van Nederland: het
Belevenissenbos. Kinderen kunnen hier natuurlijk spelen op, in en rondom reusachtige klimbomen, dichte
jungle en op safari tussen de paarden. Talloze speelplekken, tientallen speelaanleidingen en kilometers aan
routes en waterpartijen halen het kind in iedereen naar
boven. Het Belevenissenbos staat garant voor een dag
ravotten in de natuur.

