
Betreft ruimtegebruik en logistiek Noordkop 

Geachte Leden, Aspirantleden en gebruikers van de Noordkop, 

Zoals bekend vinden op de Noordkop de activiteiten voor het jeugdzeilen plaats. Het 

jeugdzeilen heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt en het animo blijft erg 

groot, zowel voor het leren zeilen (instructie) alsook voor het actieve wedstrijdzeilen. Er 

wordt actief gezeild in de Optimist, Laser en RS-Feva (totaal 90 boten en zo’n 120 zeilers).  

Voor deze boot-typen is een gestructureerd lesprogramma van kracht en wordt conform CWO 

richtlijnen instructie gegeven en wedstrijd gevaren, in Muiden, nationale- en internationale 

circuits. Daarnaast vinden er ook regelmatig evenementen plaats waarbij andere verenigingen 

de weg naar Muiden weten te vinden. Dat is mooi en de groei ontwikkeling en positionering 

van de KNZ&RV past integraal in het beleid van onze Vereeniging. 

U kunt zich goed voorstellen dat een en ander een strakke organisatie en gestructureerde 

werkwijze met zich meebrengt, aangezien de afmeting van het terrein beperkt is en er 

beperkte opslag-, parkeer- en stallingsmogelijkheden zijn. Er moet continu geschipperd 

worden met de (beperkte) ruimte die we hebben.  

Graag informeren wij u daarom als volgt over de logistiek die wij hanteren op de Noordkop 

t.a.v. stalling, opslag, parkeren en gebruik van de slipways. 

Parkeren 

De parkeerplaats op de Noordkop is bedoeld als extra capaciteit voor ligplaatshouders, 

Drakenzeilers en ouders van Jeugdzeilers. Het is niet de bedoeling uw auto langdurig op dit 

terrein te parkeren voor andere doeleinden dan hierboven omschreven en ook niet om uw 

trailer op de parkeerplaats te stallen. Overigens geldt dit (het langdurig stallen van auto’s of 

trailers) ook t.a.v. het parkeerterrein bij de sociëteit. Voorts dienen auto’s geparkeerd te 

worden in de parkeervakken op de Noordkop, en niet langs de heg dan wel op of voor de 

Draken ligplaatsen. De Havenmeesters zullen hier extra op toezien. 

Gebruik Slipways 

Indien u gebruik wenst te maken van de slipway voor het te water laten van een kleine 

zeilboot dan kan dat ten oosten van de Noordkop (de Vechtzijde) met een waltrailer. Indien u 

dit op zondag tussen 9 en 13 uur wilt doen, overleg dit dan even met het OT-Heintjes. Na het 

zeilen dient u uw waltrailer van de Noordkop te verwijderen. Wegtrailers kunnen niet op de 

slipway. Rubberboten op een wegtrailer kunnen bij de Sociëteit of bij de kraan te water 

worden gelaten.  

Op zondag is het erg druk op de Noordkop en dient u bij tewaterlating rekening te houden met 

wachttijd en een en ander te doen in overleg met OT-Heintjes. 

 



 

Stalling en opslag 

Stalling van boten op de rekken en/of waltrailers is voorbehouden aan zeilers die actief 

deelnemen aan het jeugdprogramma in de Optimist, RS-Feva of Laser en wordt gecoördineerd 

door het OT-Heintjes. Wegtrailers voor deze groep zeilers dienen elders te worden gestald. 

Uitzondering hierop zijn de 3 of 2 trailers voor de RS Feva en de wegtrailer voor de 

optimisten (blauwe ‘Team Muiden’ trailer). 

Andere trailers kunnen niet worden gestald op de Noordkop; net zo min als stalling van 

boten op waltrailers die geen Optimist, RS-Feva of Laser zijn en/of niet deelnemen aan 

het jeugdprogramma.  

Alle andere zaken (masten, gieken, zeilen enz.) die niet behoren bij boten/trailers die niet tot 

het jeugdprogramma behoren kunnen niet worden gestald op het Noordkop terrein en/of 

worden opgeslagen in het Jeugdgebouw of de container. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen het hiermee voor 

iedereen plezierig te houden. 

 

Met vriendelijke groeten namens het OT Heintjes en Heinen 
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Commissaris HGT en Commissaris Jeugd 


