
Het verlangen 
Een Zeil community opbouwen  op basis van Timesharing van mensen en materialen.

Met ZEILEN als bindmiddel, want…….

Zeilen IS VOOR IEDEREEN:

jong & oud

niet zwart - wit, maar kleurrijk

pLeasure & fun

Voor dik en dun

beperkt en onbeperkt

Haalbaar met een mix van 
maatschappelijke en commerciële 
activiteiten 

TOEGANKELIJK, BINNEN HANDBEREIK



Zwart & 
wit 

wart



Kleurrijk



Kleurrijk, vergrijzen, 
verbinden, kennisoverdracht



Jaap, Chris en Adnane: Hoofdrolspelers in  

‘Missie en Passie’, te lezen op communitysailing.nl



‘Ouwe Jaap’ werd ‘Nieuwe Jaap’ in slechts 3 uur!

Inholland stagiair Mohammed el Haddouchi bracht 

een schok teweeg bij ‘Ouwe Jaap’. Een spierwitte 

klussenbaas van ruim 70, met een toen nog 

uitgesproken mening over ‘al die buitenlanders’. 



Vervolg  ‘Ouwe Jaap’ werd ‘Nieuwe Jaap’ in slechts 3 uur!

Toen Jaap van de schrik bekomen was, 

ondervond hij, tot zijn verbazing, dat 

Mohammed een fijne vent was 

waarmee je goed kon samenwerken.



Vervolg  ‘Ouwe Jaap’ werd ‘Nieuwe Jaap’ in slechts 3 uur!

• Er was een wereld gewonnen toen Jaap 

ervoor uitkwam dat Mohammed ‘een goeie 

Marokkaan was’.

• Mohamed was weliswaar Nederlander, maar dat deed er toen even 
niet toe.



Vervolg  ‘Ouwe Jaap’ werd ‘Nieuwe Jaap’ in slechts 3 uur!

• Het lijkt een minimale vooruitgang zoiets, maar dat Jaap 

geleerd had om onderscheid te maken i.p.v. alleen maar 

negatief te generaliseren, was van groot belang. 

• Hij zei het voort in de kroeg, op de watersportvereniging 

en op andere plekken met een hoog ‘Wildersgehalte’.

• Verbinding maken in slechts 3 uur tijd!



Toen kwam de volgende stagiair….

Said, ook een Nederlander met een 
Marokkaanse achtergrond ,werd door Jaap 
met open armen ontvangen!



Citaat 1 uit de mail van 'Roffa MocroBoy' Adnane 
(Roffa is straattaal voor Rotterdam)

Toen Chris en ik het zeilcentrum Henk van 
Gent voor het eerst binnen kwamen viel ons 
gelijk op dat er alleen maar (witte) gezichten 
aanwezig waren, ik ben totaal geen racist maar 
was juist bang dat zij slechte vooroordelen 
zouden krijgen.



Citaat 2 uit de mail van Adnane

• Maar integendeel want na een paar dagen te 
hebben gewerkt en steeds meer collega's heb 
leren kennen kwam ik tot de ontdekking dat 
ze mij en Chris wel aardig begonnen te vinden, 
maar de eerste paar dagen waren wel even 
wennen aan elkaar.



Citaat 3 uit de mail van  Adnane

• Ik voelde me eerst niet op mijn gemak maar 
dat is zeker niet nodig geweest.

• Als ik me zelf nu ga vergelijken met toen Chris 
en ik pas binnenkwamen heb ik een heel groot 
gat ertussen gemaakt wat betreft de 
ervaringen die ik nu heb.



Pleasure
& fun!



vet cool



HANDEN IN ÉÉN voor een zeil community

Wederopbouw van het ‘klimaat van verbinding’

dat 10 jaar geleden opbloeide en ‘door omstandigheden’ 
weer grotendeels verloren ging.



Naast zeilplezier voor iedereen van 6 – 66+
zijn er  

•2 hoofddoelen
1. zeilen als bindmiddel benutten

2. promotie van de zeilsport



Realisatie van deze 2 doelen:
met een Zeil Community op basis van 
Timesharing van mensen  en materialen.



PARTNER en gangmaker 
deel 1

Olympisch zeiler Henk van Gent, ruim 
40 jaar een autoriteit op zeilgebied

Zeilpro-motor en innovator, 
zeildidact, organisator en coach

In 1976 introduceerde hij het concept 
van groepslessen v/d jeugd in de 
Optimist. Dit concept vond navolging 
bij tientallen zeilscholen en 
zeilverenigingen.



PARTNER en gangmaker 
deel 2

De afgelopen 18 jaar introduceerde en 
ontwikkelde hij: de Escape-Easy-learning sessie, 
de Sail try-out,

switch- over lessen, school- en buurtzeilen, 
TurboValken en de Multi-Purpose-Tirions, en 
Kleurrijk zeilen,

bracht  bedrijven naar de Plas met zijn Karten-
op-de-Kralingse-Plas.

bracht de Volvo Ocean Race naar de Kralingse
Plas en liet kinderen van een gemengde 
basisschool kennismaken met schipper en 
nationale ‘zeilgoeroe’Bouwe Bekking



PARTNER en gangmaker 
deel 3

Henk van Gent leerde het zeilen en zijn 
zeilcentrum als maatschappelijk bindmiddel te 
gebruiken.

Wil al zijn ervaringen ‘toekomstproef’ maken 
en dan overdragen



Persoonlijke  motivatie Henk van Gent:

• Verbinden is het mooiste dat er is, in het 
bijzonder met zeilen als bindmiddel

– Maatschappelijke tweedeling schreeuwt om 
verbindingsinitiatieven

– Het kan zo simpel en zo snel tot succes leiden



Vervolg Persoonlijke  motivatie Henk van Gent:

• Zeilen is zo mooi en zo veelomvattend voor 
jeugd en volwassenen

– Dat wil ik graag uitdragen

– Dat wil ik graag als bindmiddel gebruiken



Vervolg Persoonlijke  motivatie 
Henk van Gent:

• Prachtervaringen verleden en heden:

– Jaap, Chris, Adnane, schoolzeilen & buurtzeilen

– Vrijwilligers uit het dal helpen 

– Jonge en oude(re) mensen coachen

– Bijzondere mix van vrijwilligers, ook nu weer met:

• Robedrijf werknemer als vrijwilliger

• Stagiair met ‘vorm van autisme’

• Nieuwe landgenoot, gevlucht uit Syrië



Vervolg Persoonlijke  motivatie 
Henk van Gent:

• Waardering van betrokkenen vrijwilligers, 
cursisten en andere klanten

• Waardering uit maatschappelijke hoek:

– CVD  Centrum voor Dienstverlening

– Pameijer

– Onbenutte Kwaliteiten

– Vrijwilligerswerk Rotterdam



Vervolg Persoonlijke  motivatie 
Henk van Gent:

• Waardering uit de zeilwereld

• ook voor Nationaal Project Promotie Zeilsport, 
het NPPZ

• Waardering van Volvo Ocean Race schipper 
Bouwe Bekking hiervoor: ‘SUPER INITIATIEF’



Vervolg Persoonlijke  motivatie 
Henk van Gent:

• Verantwoordelijkheidsgevoel jegens:

– De door tweedeling beschadigde maatschappij

– De noodzakelijke promotie van de zeilsport

• Omdat ik ervaren heb dat ik substantiële bijdragen 
kan leveren, neem ik mijn verantwoordelijkheid. 



Vervolg Persoonlijke  motivatie 
Henk van Gent:

• Actief bezig blijven, maar wel:

– langzaam overdragen en afbouwen

– ‘toekomst proef’ achterlaten

• Een bescheiden aanvulling op mijn AOW en miniem pensioen 
na het verloren gaan van mijn Zeilcentrum



Nationaal Project Promotie Zeilsport, het NPPZ

De 2 hoofddoelen van Community Sailing zijn in heel Nederland 

van belang en ook daarbuiten. Lake7 Sailing is de 1e stap.

Naast Zeil community:

- Expertisecentrum voor regio en voor opleiding landelijk kader. 

- Voorbeeld voor Zeil community’s elders. 

Opzet in Rotterdam – uitrollen vanuit Rotterdam



1. windvolgend 
instructievlot

2. opletten

3. Samen droog oefenen

4. voordoen

5. Zelf zeilen

SAIL TRY-OUT

Escape:
Stabiel
Sterk
Makkelijk reefbaar

Sail try-out:
Instructievlot
Instructiemethode
Escape



De mast en het zeil, Henk 
van Gent ontwerp

De combinatie boot, met unieke tuigage, 

maakt de Tirion, Tirion Multi Purpose

De Tirion Gezellig met z’n allen 



Multi Purpose
Niet zomaar wat boten kopen, of een steiger extra,

niet als vanouds. 

wél

 vernieuwend in concepten

Niet zomaar zeillessen of verhuur

wél

 beleving

dat is passie, dat is drive, dat is doorzetting

dat is het verlangen binnen handbereik



Voorbeeld: Timesharing familie van Gent in 1935
Timesharing maakte het in de dertiger jaren van de vorige eeuw voor de familie 
Van Gent mogelijk om in 1935 samen een zeilboot te kopen.

Het werd een 16m2, waarmee vanuit De Koedood bij Rhoon over de Zuid Hollandse 
en Zeeuwse wateren werd gezeild. Al snel volgde een kajuitzeilboot (foto)



Timesharing
maakt zeilen ook met een sober salaris mogelijk

De meesten van de 10 broers en zussen waren met een sober salaris als 

onderwijzer werkzaam in het basisonderwijs.

Door samen de kosten te delen, was het in de crisisjaren toch mogelijk 
om te gaan zeilen; een dure sport, zeker in die tijd.



Goed voorbeeld doet goed volgen
Ook voor de stichting Community Sailing Rotterdam is timesharing de 

basis om zeilen betaalbaar te maken voor een breed publiek.

Op die manier is zeilen niet elitair en niet duur.



Sneekermeerkruiser Maraboe met ouders Henk van Gent

Johan van Gent (1901)

Len Weers (1913)





‘Een vrouw en een kip zijn de pest op een schip’, zei mijn vader weleens.

In de praktijk dacht hij er blijkbaar anders over.



Het verlangen

Samen voortvarend voorwaarts

Samen met betrokken partners

Partners met een maatschappelijke insteek 



Het verlangen

‘Als je een schip wilt bouwen, roep dan geen 
mannen bij elkaar om hout te verzamelen,
het werk te verdelen en orders te geven. In 
plaats daarvan leer ze te verlangen naar de 
eindeloze zee’.

Antoine-Marie-Roger de Saint -Exupery:



Het Verlangen en de hoofdpunten ervan
die motiveren om weer opnieuw te beginnen

• Verbinden 
Verantwoordelijkheidsgevoel en de wetenschap 
verschil te kunnen maken
1. Zeilen daarvoor als  middel gebruiken
2. Zeilsportpromotie als doel op zich

• Timesharing om het haalbaar en betaalbaar te 
maken.
Zeil community’s realiseren
NPPZ
Waardering
Prachtervaringen (mogelijk blijven maken)



De handen uit de mouwen

Bij het begin beginnen. 

Niet het zeilen als vertrekpunt.

Wél 

het totaalconcept
Een toegankelijke, laagdrempelige Zeil community 

met een maatschappelijke insteek



BLOEM aan de rand van de afgrond



Win – Win
Bij Lake7 kan Community Sailing haar onze doelstellingen wederom realiseren.



WINNING TEAM

Beiden winnaars.
Behoud van een Rotterdam waardige ZeilSport

Accomodatie aan de Zevenhuizerplas.
Middelen en accommodatie vloeien terug naar 

de samenleving.
Henk van Gent kan opbouwen en consolideren en 

kan op termijn zorg dragen voor een goede 
overdracht. 

Kennis, kunde, innovatie, relatie en-
samenwerking gaan niet verloren. 



Toekomstproef? 

• Als eind 2017 Lake7 Sailing een status quo 
heeft bereikt die voor Lake7 aantrekkelijk is, 
kan dat.

• ‘Aantrekkelijk’ wil zeggen: voldoende extra 
horeca omzet voor Lake7, zodat zij haar 
faciliteiten ter beschikking aan Community 
Sailing kan blijven stellen voor een bescheiden 
tarief.



Aktiviteiteneiland Lake7



Tennis: buiten of in de hal



Bowling



Boogschieten



Beachclub7



Trouwlocatie



Oud Verlaat gemeente Zuidplas



Mooie mogelijkheden bij Lake7
aan de Zevenhuizerplas



7 Kennismakingsaanbiedingen bij Lake7



De vloot bij Lake7



Kids met Chris



REVEN BIJ WINDKRACHT ZEVEN



Oud Verlaat



Zomer 2015



Ook voor volwassenen (66+): 
zomer-zeilplezier 



Toekomstproef? 

• Als eind 2017 Lake7 Sailing een status quo 
heeft bereikt die voor Lake7 aantrekkelijk is, 
kan dat.

• ‘Aantrekkelijk’ wil zeggen: voldoende extra 
horeca omzet voor Lake7, zodat zij haar 
faciliteiten ter beschikking aan Community 
Sailing kan blijven stellen voor een bescheiden 
tarief.



De zeilfaciliteiten zijn onderdeel van Lake7 onder de 
naam Lake7 Sailing.

• Om tot een Win –Win situatie te komen, zal 
nog veel werk verzet moeten worden.

• Het is de moeite meer dan waard

• De financiële basis biedt goede vooruitzichten



De financiële basis

• Extra horeca inkomsten voor Lake7

• 6% afdracht aan Lake7 van commerciële zeil omzet 

• 2% afdracht aan Lake7 van maatschappelijke zeil omzet 



94% – 98% omzet voor Community Sailing

• Daarmee moet Community Sailing haar kosten betalen

• Boten, steigers, zwemvesten, reserve materiaal

– Lease – aanschaf – verzekering – onderhoud  kosten

• Marketing en Promotie  

• Websites, Facebook, ICT

• Vergoeding ZZPers, vrijwilligers en Henk van Gent



Geen winstoogmerk 

• Als er sprake is van een financieel overschot, 
kan dit benut worden voor het realiseren van 
de doelstellingen van Community Sailing



Nu de harde realiteit

• Door gebrek aan middelen voor marketing en 
promotie is Lake7 Sailing nauwelijks van de 
grond te krijgen.



Minimale omzet

• Omzet 2015 15K

• Omzet 2016 ? 15K?

• De rekeningen kunnen amper betaald worden

• Zelf nam ik in 2015 genoegen met 6K

• Bij lenen voor mezelf en om rekeningen te 
betalen was onontkoombaar



Maak je over mij geen zorgen

• In november krijg ik mijn AOW en een miniem 
pensioen



Maak je ook om Community Sailing 
geen zorgen,

tenminste……. 

als ook jij bereid bent om te helpen.



Help je mee

met de opbouw van Lake7 Sailing?

Dé ‘zeil-community’ 

in de Metropool Regio Rotterdam Den Haag?



Inbreng deelnemers / partners:
- naar draagkracht
- naar (passende) mogelijkheden:

o deelname aan activiteiten voor vol- of 
gereduceerd tarief

o adopteren school / schoolklas / 
schoolzeilen / Buurtzeilen

o benutten eigen netwerk:
 andere deelnemers binnen 

brengen bij de Zeil community
 specialisten (subsidies en 

sponsoring) enthousiast maken
o fysieke inbreng met bijvoorbeeld:

 vrijwilligers
 materialen
 hulp bij het aanvragen van 

subsidies:
 voor de stichting Community 

Sailing
 voor scholen of schoolklassen
 voor groepen die zonder 

subsidie te weinig budget 
hebben



Inbreng deelnemers / partners:

tevens hulpvraag

• Wil je helpen? Op wat voor wijze dan 

ook?

• Wil je de links naar een Power Point 
presentatie en naar achtergrondinformatie?

• Wil je MAATWERK of een gesprek?



Kom je een keer zeilen?

Maak je gebruik van de 

Potential Partner Sailing Experience?

Tot 1 september 2016 voor groepen van 4 – 64 personen:
- 2 uur meezeilen of zelf zeilen
- incl. welkomstdrankje €25,- incl. 6% BTW p.p. .



Alle zeilen bij…….

• Bel of mail naar Henk van Gent 
info@lake7sailing.nl 0651985313

• Met uw hulp kan de stichting Community Sailing alle 
zeilen bijzetten om haar doelstellingen te realiseren:

• 1. Zeilen als middel: om maatschappelijke doelen te 
realiseren.

• 2. Zeilen als doel: promotie van de zeilsport, regionaal, 
maar ook landelijk, naar Rotterdams voorbeeld.



Dank voor je aandacht!

• Het zou geweldig zijn als dit mooie project jouw 
steun kan krijgen.

• Ik dank je voor je aandacht.

Henk van Gent  0651985313  info@lake7sailing.nl 
Meer informatie over het Nationaal Project Promotie Zeilsport, steunbetuigingen, doorstroming van zeiltalent: 
www.communitysailing.nl .

Informatie over Lake7 Sailing: 0651985313 info@lake7sailing.nl www.lake7sailing.nl www.facebook.com/lake7sailing

Informatie over Lake7:  www.lake7.nl https://www.facebook.com/Lake7-168052689894570/ www.beachclub7.nl

https://www.facebook.com/beachclub7zevenhuizen

http://www.communitysailing.nl/
mailto:info@lake7sailing.nl
http://www.lake7sailing.nl/
http://www.facebook.com/lake7sailing
http://www.lake7.nl/
https://www.facebook.com/Lake7-168052689894570/
http://www.beachclub7.nl/
https://www.facebook.com/beachclub7zevenhuizen

