Introductie nieuwe leden
Sinds de uitbraak van corona in Nederland zijn tientallen mensen lid geworden van onze club.
Helaas hebben er helemaal geen evenementen kunnen plaatsvinden en bleef ook ons gezellige
clubhuis gesloten. Dit maakt het voor een nieuw lid natuurlijk lastig om andere leden te leren
kennen en andersom.
Daarom heb ik deze nieuwe leden uitgenodigd zichzelf aan u voor te stellen middels een stukje
tekst, al dan niet in combinatie met foto’s van zichzelf en/of hun boot. Op deze manier kunnen wij
hen in elk geval alvast leren kennen.
Ik heb al veel enthousiaste reacties mogen ontvangen, maar mocht u de deadline hebben gemist,
stuurt u dan gerust alsnog uw stukje in voor de volgende nieuwsbrief. Dat geldt ook voor wie al wat
langer lid is, maar nog niet de kans heeft gehad kennis te maken, of voor wie het gewoon leuk vindt
zomaar een stukje te schrijven. Insturen kan naar: secretaris@haarlemschejachtclub.nl.
Bedankt voor alle leuke stukjes die ik heb mogen ontvangen en hopelijk tot snel in het echt!
Fleur Finnema, secretaris

Nart
Even voorstellen... Nart Wielaard
Als geboren Zeeuw zou je misschien verwachten
dat het nautisch bloed door mijn aderen stroomt
maar niets is minder waar. Een techneut ben ik
ook al niet en dat heeft mij er best lang van
weerhouden om voorjaar 2020 toch maar weer
een sloepje te kopen. Jaren geleden had ik al
eens een oud stuk polyester gehad en de
frustratie over onwillige motoren, slecht sluitende
kappen en ander malheur was ik nog niet
helemaal kwijt. Maar mijn zoon Mika (17) leek het
toch wel een erg fijn idee om met vrienden een
beetje te kunnen varen in de Haarlemse wateren
en dus besloot ik toch maar weer een sloepje te
kopen. Een iets betere dit keer. En dat is me in 2020 uitstekend bevallen.
Wie is Nart? 51 jaar, wonend in hartje centrum van Haarlem met Mika. Hij is zelfstandig schrijver
adviseur, vooral op het vlak van digitale transformaties (wie daar echt meer van wil weten, check
www.nart.nl.) Heeft altijd veel plannen en vaak iets te weinig tijd. Bootcampt in de duinen, bokst in
de sportschool zodra dat weer kan. Fotografeert graag vervallen industriële gebouwen. Zegt bijna
altijd ja als iemand een plan voor een tripje heeft. Kwam 18 jaar geleden naar Haarlem vanuit
Amsterdam en is na al die jaren nog steeds verliefd op deze stad. En hij vindt het dus ook geweldig
om een beetje door en rond Haarlem te dobberen met een lekker drankje en wat vrienden.
Ben blij dat ik gebruik kan maken van de winterstalling bij HJC. Kennis maken met jullie is er door
COVID-19 nog niet van gekomen en ik hoop dat we binnenkort aan de toog van het clubhuis daar
verandering in kunnen aanbrengen...
Groet!

Susanne
Aan alle mensen van de Haarlemsche Jachtclub
In het voorjaar van 2020 kreeg ik een mooi
bericht binnen. De ballotagecommissie had
positief gestemd en ik kreeg een box
toegewezen. Diezelfde middag ben ik wezen
kijken. Helemaal aan het begin van de steiger,
net niet in het riet. Gelijk ging het door mijn
hoofd hoe ga je hier in varen maar vooral
uitvaren. Dit bleek allemaal mee te vallen
zolang het westen wind was. Oosten wind
bleek wel een ding want dan word je op de kant
gezet. Maar je lag er wel leuk. Iedereen die
langsloopt ziet jou en zegt dus gedag.
Daarnaast bleek ik een gezellige buurman te
hebben die met regelmaat op de boot te vinden
was. Mede door mijn buurman werd ik geattendeerd op de tuincommissie die elke maandagavond
de tuin onderhoudt. Dit bleek een vrolijke groep mensen te zijn die echt elke keer weer aanwezig
waren. Daardoor voel je je al snel een onderdeel van de haven. Mensen kennen jou maar jij kent
ook mensen. En wie ben ik? Susanne & Mark met een Noordkaper (klassiek gelijnd polyester
zeilboot) waar ik reeds 8 jaar op vaar. Ik heb mijn hele leven gezeild en heb het letterlijk met de
paplepel meegekregen. Daarna ben ik zelf gaan zeilen en uiteindelijk dus op een Noordkaper. Ik
woon om de hoek en het is heerlijk dat je nu ook met mooi weer "even" naar de boot kan gaan.

Martin
Hallo, ik ben Martin van Olffen, vorig jaar lid
geworden van de HJC om mee te doen met de
woensdagavond wedstrijden. In het dagelijks
leven ben ik actief in de juridische wereld, in de
praktijk en aan de universiteit. Ik woon in
Bloemendaal, ben getrouwd met Elsbeth en wij
hebben 3 dochters: Anne, Merel en Julia. Ik
probeer nog actief mee te doen in het Master
Laser circuit, of het Ilca circuit moeten we denk
ik nu zeggen. Vorig jaar waren de
woensdagavond wedstrijden op de Mooie Nel
een mooie afwisseling met het thuis werken,
andere wedstijden werden bijna allemaal gecanceld. Ik hoop dit jaar op een mooie combi van de
woensdag avond en andere evenementen. Ik heb al nieuwe vrienden en vriendinnen gemaakt op
de HJC maar zie er naar uit om nog meer leden te leren kennen.

Bernhard
Mijn naam is Bernhard Ottmar Brandner en ik ben 1955
in Stuttgart (Duitsland) geboren. Ik heb drie broers en
veel familie die daar wonen. In 1977 ben ik naar
Nederland verhuisd. En na een paar jaar in Amsterdam
(oost) gewoond te hebben, ben ik met mijn vriendin en
huidige vrouw Joke in Haarlem gaan wonen. We
begonnen een Natuurvoedingswinkel en werden een
gezin met drie kinderen
en
intussen
5
kleinkinderen. Na 20 jaar
hebben we de twee
winkels weer verkocht en ben ik het wat rustiger aan gaan doen.
Toen ontdekte ik mijn passie voor het zeilen en kocht ik een Zeerster
van Van de Stadt. Na de Zeevaartschool in Enkhuizen heb ik een
paar leuke zeilreizen gemaakt. Was een paar jaar reisleider voor het
reisbureau van mijn broers en deed van alles en nog wat.
De afgelopen 7 jaar runde ik met mijn vrouw een B&B en vorig jaar
heb ik de (ones in a lifetime-) kans met twee handen aangepakt, en
heb de Epoxydus gekocht.
Ik ben nu een jaar lid in de HJC maar door de bekende reden is er
nog weinig contact onderling mogelijk. Vandaar alvast deze poging
om mij aan u voor te stellen. Hopelijk vordert de vaccinatie snel en is
er dit jaar nog een normaal verenigingsleven mogelijk.

Mees Jan
Hallo HJC-ers,
Sinds afgelopen jaar ben ik, Mees Jan Burgers, lid van
HJC en zeil ik met veel plezier op de
woensdagavonden mee in de Laser Masters
wedstrijden. Het laser virus heeft me te pakken (zijn
geen vaccinaties voor) sinds mijn beste vriend Hans
Elffers (ook lid HJC) me besmet heeft. Inmiddels 52 jaar
en je weer op een laser bewegen en je weet weer waar
het allemaal stram en stroef is geworden. Niet alleen in
het lijf maar ook in de zeilfinesse van een open boot.
Super leuk om allemaal te ervaren en nog veel te leren.
Ik zeil sinds ik door mijn ouder in de luiers
meegenomen werd in de 16m2 op Loosdrecht en later
zelf in een Victoria Jol. Zeilschool Vossehol heeft een
goeie verdere basis gelegd. Vanaf mijn 8ste met de
boot van mijn ouders “Bluefinn” vele mijlen gevaren op
het IJsselmeer, Wad, Noordzee en vakantie zeilreizen
gemaakt naar Engeland, Frankrijk, Denemarken en
Spanje. Het zeilen zit in me en is onbeschrijflijk mooi
om te doen. Naast de Laser ben ik regelmatig met Skip (ref. Hans Elffers) op de HJC op en om zijn
boot Scylla te vinden. We maken geregeld zeiltripjes voor de “recreatie” en we varen geregeld dual
handed wedstrijden. Onderhoud is ook nodig en dan help ik hem met de klussen. Inmiddels gaat
het seizoen weer beginnen en staan we in de startblokken. De eerste tocht is dan “the long way”
via Texel naar Volendam. Voorjaar en najaar zeilen in alle rust, bijna geen bootjes op het water,
vaak met erg mooi weer, de dag afsluiten met een hasse-bassie en een biertje in de kuip. Wat wil
je nog meer!!
En natuurlijk is er nog veel meer te vertellen, ook naast het
zeilen (echt hoor), hopelijk kan dit binnenkort weer in ons oude
normaal bijvoorbeeld aan de bar op de HJC.
Mooiste plek ooit gezeild:
Hamilton & Whitsunday Islands Australie
Adrenaline moment:
Max Fun 35 windkracht 6 reachend met 18 knopen snelheid
een golf af planeren.
Spannendste moment:
Mastbreuk in het Marsdiep met Scylla tijdens Ronde Noord
Holland.
Bucketlist:
Week non-stop op een VOR 65 of Imoca zeilen (met foils mag
ook)

Juriaan
Hoi, wij zijn Juriaan en Kim. Wij hebben begin 2020 een
mooie Aphrodite33 (Najad) gekocht en liggen sinds mei in
de leukste haven van Haarlem; 5 min van ons huis vandaan.
Wij zijn een samengesteld gezin, met in totaal 4 kinderen.
Na een paar mooie zeiltochten afgelopen zomer van
Wemeldinge naar Haarlem, op de Friese meren en een
extra rondje Noord-Holland hebben we onze boot goed
leren kennen. Tijdens deze tochten kwamen we er achter
dat we best wat klussen te doen hadden. Dus van de winter
op t droge gelegd en gewerkt aan o.a. een nieuwe
stuurautomaat, vuilwatertank op de juiste manier
aangesloten, elektra aangepast, antifouling aangebracht,
40 dekbouten uit de genua rail gerenoveerd, AIS
aangesloten en nog 100 andere kleine klusjes. Na een hele
winter klussen zijn we klaar voor het nieuwe zeilseizoen. We
vertrekken met Pasen naar Zeeland (over zee) om daar in
de
weekenden
de
komende 2 maanden op
de Zeeuwse stromen te kunnen varen, dichtbij onze familie.
Wat we heel leuk vinden aan de haven is de gezelligheid, de vele
activiteiten en onze ligplaats! We liggen aan de B-steiger, in het
midden van de haven, en ook nog eens naast Marco. Kom gerust
een keer langs om kennis te maken. En wellicht treffen we elkaar
een keer bij de tuinonderhoudsploeg.
Geniet van de lente!!!

Kelvin
Hoi waterliefhebbers, ik ben Kelvin en heb
sinds vorig jaar de boot "Sante" overgenomen
van een goede vriend van mij. Velen kennen mij
(en die vriend) van Brouwerij het Uiltje, of
andere horeca/evenementen in Haarlem.
Helaas staat die wereld op dit moment
helemaal stil dus ben ik nu keihard aan het werk
op een vaccinatiestraat als locatiemanager in
Den Haag, Delft en Leiden.
Normaal zou ik een ieder tegenkomen in de
kantine om eens kennis te maken maar helaas,
sommigen kennen mij al want ik heb voordat ik
lid werd al eens een dienst gedaan. Met als
heerlijk hoogtepunt de kerststukjes maken. Heerlijk ouderwetse gezelligheid daar word ik blij van.
De boot die ik heb overgenomen ligt er op dit moment nog niet glimmend bij. Dit jaar De uitdaging
om hier wat aan te veranderen. Dus de eerste schoonmaak dag zit er al op en we gaan snel verder
met schoonmaken, schuren en kijken hoe we de boot weer zo goed als mogelijk kunnen herstellen.
Wie weet zal ik nog eens wat aan iemand vragen want ik zelf heb weinig ervaring met boten. Maar
ben wel opgegroeid tussen alle boten op het mooie sluiseiland, de meesten denk ik wel bekend.
De 20 huisjes tussen de sluizen waar nu de grootste zeesluis van de wereld wordt gebouwd.
Hopelijk tot snel met een drankje in de zon, en hopelijk dat die dan uit de tap komt van onze eigen
kantine.
Maak er een mooi waterseizoen van,
Digitale Knuffffel

Fred
Als nieuw lid enige feiten over mij. Mijn naam is Fred Mol, 75 jaar,
getrouwd met Coby. Sinds 2002 ben ik in bezit van de kruiser
Blasjar van 10,50 meter.
Als kind begonnen met zeilkano, later BM. Jaren lid geweest van
ZZT (zeezeilers Twellega) in Nieuwendam. Vaak gevaren op
zeilbrikken Jantje en Morgenster. We kijken uit naar het einde van
de coronatijd om kennis te maken met de vereniging en gezellig
in het verenigingsgebouw samen te zijn.

Niels
Ik ben Niels, ik ben vorig jaar lid geworden
nadat ik een zeiljacht had gekocht. Via Hilano,
wij zijn collega's bij Hydrauvision, ben ik bij
HJC terecht gekomen.
Ik lig aan het eind van steiger B met de stalen
boot, genaamd Tess en ben altijd in voor een
praatje.
Mijn hobby’s zijn motorrijden, technische
projecten en vanaf een paar weken geleden
ook zeilen, dit ging gepaard met veel plezier.
Tot ziens in de haven of op het water!

Jan Willem
Al van jongs af aan heb ik veel gezeild, op vakanties of met de familie-Efsix.
Later op mijn eigen boot – een Van de Stadt 26 – onder meer naar
Helgoland en rond het Kanaal.
Na nu een paar jaar bootloos te zijn geweest, begon het – zoals dat gaat –
toch weer te kriebelen.
Maar het 'huwelijkse leven' neemt soms onverwachte wendingen, zelfs al
zijn er geen kinderen… Zodoende steken we dit jaar van wal op een open
motorboot, een Cooper tender.
Hoe lang die affaire duurt is nog ongewis, maar ik hoop met het HJC
lidmaatschap toch ook weer toe te komen aan de oude liefde voor het zeilen,
bijvoorbeeld op een wedstrijd op de woensdagavond.

Geert
Mijn naam is Geert van Wissen (36 jaar) en ik ben nieuw bij de HJC. Ruim 10 jaar geleden deed ik
een zeilcursus op het Hollands Diep, en sindsdien huur ik af en toe een boot op het Uitgeestermeer,
Markermeer of op de Westeinderplassen. Vorig jaar besloot ik dat het tijd werd om er meer mee te
doen, en om het verenigingsleven in te duiken. Waarom bij de HJC? Ik werk al 12 jaar in de
Waarderpolder; om de hoek nota bene.
En ik was nog geen week lid, of het terrein werd coronaproof afgesloten. Dat is jammer, maar toch
hebben we in 2020 een compleet lesprogramma kunnen doen, en ik hoop dat komend seizoen
weer te kunnen doen. Hopelijk is er dan ook de mogelijkheid om jullie te ontmoeten! Graag tot
ziens.

Roeland
Mag ik mij even voorstellen?
Ik ben Roeland de Korte, ik hou van zeilen en
van roeien maar ook van dobberen als ik maar
op het water ben. Ik ben 59 jaar, getrouwd met
Petra Tel (ook gek op water) en ben blij lid
geworden te zijn van de HJC.
Mijn watersport carrière begon op de Lemmer
10, een origineel geklonken visser-aak uit 1912
die mijn ouders kochten toen ik 2 jaar was. Via
een Laser, GK24, one-off Contest en een
Skûtsje was onze laatste boot een grote Ferro
Cement Colin Archer (het zuster-schip van de
Zeeuwse stromen). Sommige kunnen zich
wellicht nog herinneren dat Pleun van der Lugt
in 1981 met de Zeeuwse stromen, in een
toenmalige recordtijd van 286 dagen, non-stop
de wereld omzeilde.
Momenteel zijn Petra en ik “bootloos”, maar hopen gauw met een nieuwe liefde in de haven aan
de Mooie Nel aan te meren.

Alphonso
Even voorstellen, wij zijn Alphonso en Belinda.
Sinds september 2020 eigenaar van de Gipsy
Queen, een Doerak 780AK uit 1975. In 1975
hebben de ouders van Alphonso deze Doerak
780AK nieuw gekocht en 15 jaar in hun bezit
gehad. Heel leuk dat deze dame terug is in de
familie. Ze heeft een complete refit ondergaan
deze winter, want daar was ze wel aan toe.
Alphonso werkt bij
de
Nederlandse
verffabrikant waar
het merk Epifanes
ontwikkeld
en
geproduceerd wordt
en kon nu mooi zijn
ervaring toepassen.
Mocht u advies kunnen gebruiken is Alphonso binnen de vereniging
hiervoor bereikbaar. Belinda is nieuw in de watersport, op een zoon van
20 jaar na die graag op de golfsurfplank staat in Zandvoort. Samen met
onze matroos (Husky) Jofry hopen wij erg te gaan genieten van het
vaargebied in Noord-Holland en natuurlijk de rest van het mooie
Nederland.
We liggen dit jaar in de Doeshaven in Leiderdorp, wachten op een
ligplaats bij de HJC, maar beloven dat we langskomen dit vaarseizoen
om vast kennis te maken, met onze vernieuwde Gipsy Queen en om te
overnachten!
Kijken uit naar een live kennismaking.

Chris
Hallo allemaal,
Mijn naam is Chris van den Berg en sinds eind
vorig jaar ben ik lid van HJC. Ik woon in
Haarlem, ben getrouwd met Annette, heb twee
kinderen (alle twee geen watersportliefhebber),
en ik werk al meer dan 30 jaar bij de Koninklijke
Marine. Naast watersporter ben ik vooral een
fanatiek hardloper en fietser. Samen met Bart
Bram Spruijt heb ik sinds twee jaar een oude,
houten sloep waar we dit jaar veel tijd in hebben
gestoken om haar weer vaarklaar te maken.
Ook help ik hem met het vaarklaar maken van
zijn houten zeilboot uit 1937. Ik heb er dus een
nieuwe hobby bij gekregen en, alhoewel ik niet heel handig ben, lukt het mij inmiddels aardig om
te klussen. Van oorsprong ben ik een zeiler, vooral valken en kleinere jachten, maar door ons eigen
bootje ben ik ook wat meer met motorboten bezig. Hopelijk gaan we elkaar deze zomer weer zien
op het water of op de club.

Martin
Goedendag, mijn naam is Martin Wagenaar, al jaren 49, getrouwd met Erna en vader van Sterre
(12 jaar). We wonen in het Ramplaankwartier in Haarlem en ik werk voor het Nova College.
Sinds mei 2020 zijn we de gelukkige eigenaar van een Southerly 28 'Nausikaa', vernoemd naar
een Griekse prinses. Ze is een kimkieler met midzwaard en dat vinden we ideaal. We zeilen graag
op de Wadden en met het midzwaard erbij kom je in een kruisrak ook nog eens ergens. Ik noem
het wel een handzame platbodem. Er staat een iets gedateerd (in vorige eigenaar) filmpje van het
schip HIER op YouTube. Op bijgaande foto ligt ze onder de vuurtoren van Vlieland en staat mijn
dochter Sterre er naast.
De afgelopen winter heeft de Nausikaa op de wal gestaan bij de HJC. Ik heb al wat mensen leren
kennen tijdens de onderhoudsavonden vorig najaar en ik heb me aangemeld voor hand- en
spandiensten bij het jeugdzeilen.
Tot ziens op de club.

Karlijn
Hoi, ik ben Karlijn van den Boogaard, 32 jaar,
woon nu bijna drie jaar in Haarlem en zeil in een
RS Aero. Bij de HJC kijk ik er heel erg naar uit
om na het werk nog even het water op te gaan,
mee te zeilen met de lasers en om mensen hier
te leren kennen met dezelfde passie als ik!
Monique heeft Jan Willem en mij al gestrikt als
jeugdcommissieleden om het tweemans
jeugdzeilen onder de aandacht te brengen.

Voor de RS Aero klasse organisatie of Magic
Marine, waar ik ambassadeur van ben, kun je
ook bij mij terecht! Ik hoop het WK RS Aero op
het Gardameer te zeilen deze zomer en ik wens
iedereen alvast een mooi zeilseizoen toe. Tot op
het water of ernaast ;)!

Mirjam
Wij zijn Judith, Wendie en Mirjam Rodenburg. Sinds voorjaar 2020 lid van de HJC en trotse
eigenaren van de Lingus.
Oorspronkelijk is het schip,
meer dan 100 jaar
geleden, gebouwd als
Britse
reddingssloep.
Onze vader heeft er meer
dan 10 jaar aan gewerkt
om haar om te toveren tot
een zeilsloep met kajuit.
De naam komt van de
Betuwse rivier de Linge en
de liefde die onze vader
had voor Ierland.
Met onze familie genieten wij elk zomerseizoen weer van onze
mooie boot en zijn blij dat we nu een plek hebben gevonden bij de
Haarlemsche Jacht Club!

Alfredo
Ik ben in Madrid geboren, naar het gezellige
Nederland verhuisd een half leven geleden. Ik heb
een vrouw, Daissa en 2 kinderen, Isabella (13 jaar) &
Noah (10 jaar). Ik hou van lekker eten, lekker wijnen
drinken, en als dat nog op een boot is dan is voor mij
het leven compleet :)
Ik hou van zeilen maar ik ben nu pas aan het leren.
De twee zeiltochten op de Waddenzee waren een van
de mooiste herinneringen in de laatste jaren. Ik kijk er
naar uit om andere leden snel te ontmoeten, en jullie
(zeil)verhalen te horen.

Ariën
Afgelopen jaar ben ik lid mogen worden van onze
mooie vereniging. Helaas zorgt COVID-19 voor
bijzondere omstandigheden en heb ik nog geen
stap binnen de vereniging kunnen zetten. Graag
introduceer ik mezelf bij jullie. Mijn naam is Ariën
Stigter. Ik woon met mijn vrouw Arianne en
dochters Magalie en Emmy in Heemstede. Mijn
vrouw en ik zijn beide vaatchirurg (niet in
hetzelfde ziekenhuis!). Sinds een jaar zijn we trots
bezitter van een Hoora Polyvalk en kijken er naar
uit om veel plezier te beleven op en om de Mooie
Nel.
Naast dol op water wordt er door de dochters gehockeyd en loop ik graag hard en zit regelmatig
op een renfiets. Hopelijk zien jullie ons binnenkort en kunnen we onszelf in het echt laten zien!

