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Havenfestival / PreSail 15 en 16 augustus 2015 
 

Het Havenfestival was deze keer georganiseerd als een soort Pre-Sail. Er lagen al 

verschillende klassieke zeilschepen in de Vissershaven, o.a. de Stad Amsterdam, de 
Eendracht, de Minerva en de Kapitan Borchardt. Ook moderne schepen zoals de Zaandam, de 

Naaldwijk, het imposante schip Ievoli Amaranth van de Kustwacht en een schip van de 
Koninklijke Marine. Alle schepen kon men bezichtigen en bezoekers konden vaartochten 

maken met sleepboten, tenders en reddingboten. Hierdoor was de belangstelling dit jaar 
bijzonder groot, duizenden mensen hebben het festival bezocht, er stonden zelfs files op de 

wegen richting IJmuiden.   
We mochten niet mopperen over het weer, het was gelukkig droog maar zondags stond er 

meer wind en het was in de middag behoorlijk koud.  

We stonden beide dagen met een kraam van het Loodswezen op het Havenfestival terrein. De 

klimwand was er deze keer niet bij. De eerste dag stond ik samen met Johan en Wouter in de 

kraam en de tweede dag met Johan en Joni. 

Zoals altijd was de rondvaart met de tender weer een groot succes. Beide dagen waren we om 

13.30 uur al voor alle rondvaarten tot 18.00 uur volgeboekt. Mensen die we de eerste dag 

moesten teleurstellen stonden de volgende dag ’s morgens om 11.00 uur al om een kaart te 

bemachtigen voor de middag zodat zij verzekerd waren dat ze mee konden varen. 

Verschillende mensen kwamen ons na afloop van een rondvaart bedanken voor de geweldige 

en onver-getelijke ervaring. De jongens van de tender deden het dan ook met plezier. 

In de kraam lagen verschillende folders en we verkochten o.a. overgebleven PR-geschenken, 

t-shirts en Loodswezen caps voor een klein prijsje. Vooral de badtenders gingen als zoete 

broodjes en waren niet aan te slepen.  
Verder op het terrein was er veel gezelligheid met optredens van koren, bands, straattheater en 

nog veel meer. Vooral de aanbod voor het inwendige van de mens was rijkelijk aanwezig.  
Dinsdagavond werd de PreSail afgesloten met optredens van bekende artiesten en vuurwerk. 

Het waren geweldige dagen en altijd weer leuk om hieraan mee te werken. 
Hennie Zwier 


