
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Beste vrijwilliger van Sail Den Helder 2023, 
 
In deze fase van de voorbereidingen en aanloop naar ons Sail-evenement in 2023 is het bestuur druk 
bezig om ervoor te zorgen dat het evenement financieel haalbaar is. Het goede nieuws is dat dat er 
hoopvol uit ziet, maar we zijn er nog niet. Tegen de zomer van dit jaar weten we beter wat de 
voorziene uitgaven zullen zijn en hoeveel geld er beschikbaar is. Als het dan nodig is, zullen we 
keuzes maken om te bezien waar we op kunnen besparen. Daarnaast 
is het bestuur druk bezig met het leggen en onderhouden van de 
contacten die voor Sail Den Helder belangrijk zijn. Dit zijn onder 
andere de provincie, de deelnemende gemeentes en de bedrijven en 
organisaties die Sail ondersteunen. Dit netwerk is niet alleen 
belangrijk omdat het onze partners zijn die we nodig hebben om het 
evenement mogelijk te maken, maar het zijn ook onze ambassadeurs 
om Sail Den Helder zo uitgebreid mogelijk te promoten en zoveel als 
mogelijk bezoekers naar Den Helder te halen. Op donderdag 17 
februari heeft Sail Den Helder zich al officieel als starthaven 
voorgesteld tijdens het onlinecongres van de Sail Training 
International in de vorm van een twaalf minuten durende video. 
 
Betrekken van jongeren 
Een belangrijk onderdeel voor Sail Den Helder is het betrekken van jongeren, zowel vooraf als tijdens 
het evenement. Hiertoe hebben we al een goed fundament gelegd in de vorm van samenwerking 
met de organisaties Sail Academy Den Helder en Windseeker. Deze samenwerking is vergelijkbaar 
met die in 2017, maar nu veel eerder opgestart. Na de Tall Ships Races (TSR) van dit jaar zullen we via 
Windseeker jonge mensen de gelegenheid geven om als trainee aan te monsteren aan boord van een 
Tall Ship voor de TSR 2023. We zullen, met ondersteuning vanuit onze eigen fondsen, de zeilreis naar 
de volgende haven, Hartlepool (VK), waarschijnlijk aanbieden voor € 999,- all in, inclusief de terugreis 
naar Nederland. Vanuit de Sail Den Helder Academy zijn al vele studenten bezig met diverse 
opdrachten die raakvlakken hebben met Sail Den Helder 2023.  
 
Duurzaamheid 
Ook binnen het thema duurzaamheid maken we stappen. We vinden het belangrijk om een 
duurzaam evenement te organiseren. Dit betekent een duurzame inrichting van onze catering, ons 
transport, de energievoorziening etc., inclusief een goed afvalverwerkingsplan. Hiertoe hebben we 
hulp gekregen van onze nieuwe Coördinator Duurzaamheid, Kim van der Munnik, medewerker van 
de gemeente Hollands Kroon. Ten tweede willen we aan het publiek tonen dat een duurzame 
invulling geen afbreuk doet aan het plezier. We zijn bezig om het "Spel van de Noordzee" naar Den 
Helder te halen, waarmee het publiek op een (inter)actieve manier inzicht krijgt in de verschillende 
activiteiten die op de Noordzee plaatsvinden: ‘’Hoe kunnen windenergie op zee, de energietransitie, 
maritiem transport, visserij, defensie, milieubeheer, landbouw van zeekraal naast elkaar kunnen 
plaatsvinden?’’ Ook de vervanging van de vuurwerkshow door bijvoorbeeld een droneshow is zo'n 
voorbeeld. Ten derde zijn we met partners bezig deze bedrijven uit de Noordkop een platform te 
geven om hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen, bijvoorbeeld door workshops, een 
duurzaamheidsconferentie en demonstraties voor het publiek te organiseren. 
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 Tall Ships 
Het nautische deel van de directie is verantwoordelijk 
voor het “natte” deel van Sail Den Helder 2023. Naast 
het aantrekken van de schepen, zowel de Tall Ships als 
het Varend Erfgoed, is dat ook de programmering en de 
faciliteiten voor deze prachtige schepen. In nauw overleg 
met Sail Training International en de andere havens van 
de Tall Ships Race 2023, Hartlepool (UK), Frederikstad 
(NOR), Lerwick (UK) en Arendal (NOR) wordt er contact 
gezocht met de Tall Ships.  
 
Militaire schepen 
De militaire opleidingsschepen hebben een uitnodiging ontvangen van de Commandant 
Zeestrijdkrachten, de burgemeester van Den Helder en de voorzitter van ons bestuur. Ook wordt er 
genetwerkt binnen de diplomatieke kanalen van de ambassades en de militaire attachés. Hierbij 
worden we ondersteund door vrijwilliger Sandra Prins. De eerste reacties zijn reeds ontvangen, 
meestal geïnteresseerd, een enkele keer niet beschikbaar, zoals de Young Endeavour uit Australië, 
maar overwegend positief. Tijdens de kick-off receptie volgt de eerste aankondiging. 
 
Varend Erfgoed 
Voor het varend Erfgoed is Johan Dral weer begonnen zijn netwerk te benaderen. Deze keer met 
ondersteuning van John Wennink. De eerste gesprekken met de Federatie voor Varend Erfgoed 
Nederland en de verschillende havenverantwoordelijken zijn inmiddels positief afgerond. En ook 
daar verwachten we een prachtig pallet aan schepen.  
 
Kick-off receptie 
Ongeveer 1 jaar voor de start van Sail Den Helder 2023, houden we een kick-off receptie tijdens de 
Cruise in Company van de Tall Ship Races 2022. De schepen varen 
dan van Harlingen naar Antwerpen. We hopen dat een aantal 
schepen onderweg Den Helder aandoet op maandag 18 juli 2022. Op 
één van deze schepen zullen we deze kick-off vieren met een hapje 
en een drankje. Voorafgaand daaraan zullen jullie nader 
geïnformeerd worden over Sail Den Helder 2023. Reserveer alvast 18 
juli in je agenda, t.z.t. ontvang je hiervoor een uitnodiging met nadere bijzonderheden.  
 
Invullen uitgebreid inschrijfformulier 
Jullie hebben je al aangemeld als vrijwilliger. Toch willen wij jullie vragen om ook het uitgebreide 
inschrijfformulier in te vullen. De gegevens die daar worden gevraagd, zijn onder andere nodig om 
jullie zoveel mogelijk conform eigen voorkeuren te kunnen indelen, te kunnen kleden en een idee te 
krijgen hoeveel vrijwilligers huisvesting nodig hebben. Dit uitgebreide inschrijfformulier kun je vinden 
op de website onder vrijwilligers. Alvast dank daarvoor. 
 
Tot slot 
De gesprekken die bestuur en directie voeren geven veel energie en ook steeds weer nieuwe leuke 
ideeën. Iedereen die we ontmoeten heeft goede herinneringen aan voorgaande edities en kijkt uit 
naar Sail Den Helder 2023; dat geeft ons het gevoel dat we met iets heel moois bezig zijn voor onze 
inwoners en de vele bezoekers, de bemanningen van de deelnemende schepen en de partners die 
zullen bijdragen aan het succes van Sail Den Helder 2023. Er is nog veel werk te doen en we hebben 
nog een paar serieuze uitdagingen, maar met de inzet van alle vrijwilligers zal het zeker gaan lukken. 



 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
  


