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Beste HJCers en genodigden, 
 
Welkom op ons 105 jarig lustrum, en in het bijzonder de 
besturen van onze zusterverenigingen en onze ereleden Nico 
Hin, Henk van Beijeren, Leo Roelofs en Auke Bender. 
 
Ik zal vandaag niet te lang stil staan bij onze historie, de eerste 
100 jaar zijn tenslotte mooi beschreven in het boek dat ter 
gelegenheid van ons 100 jarig bestaan is uitgegeven. 
De tijd gaat snel en intussen zijn wij alweer vijf jaar verder. 
Deze jaren zijn om gevlogen.  
Mij is onder andere bijgebleven dat wij nog min of meer aan het 
nagenieten waren van ons 100 jarig jubileum toen wij in 2018, 
net als ook dit jaar, werden getroffen door  
verziltingsproblematiek en een schutverbod in Spaarndam. Met 
behoorlijke gevolgen voor ons aan de Mooie Nel.  
Dit jaar ontstond dezelfde situatie maar gelukkig is de 
communicatie met Rijnland beter en zijn goede afspraken 
gemaakt.  
Begin 2020 kregen wij voor de eerste keer met Covid te maken 
en de maatregelen die daarbij helaas getroffen moesten 
worden.  Jammer genoeg heeft dat ook tot  de nodige 
bestuurlijke perikelen geleid die wij gelukkig achter ons hebben 
kunnen laten.   
Het cancellen van evenementen en het digitaal vergaderen 
doen het verenigingsleven geen goed. Ik hoop daarom oprecht 
dat dit  niet nog eens nodig zal zijn. 
 
 
Er is ook veel om trots op te zijn, bij voorbeeld kijkend naar alle 
vlaggendragers die de eer van de HJC op het wedstrijdwater 
hoog hebben gehouden.   
Met als uitschieter Bart Lambriex die met Floris v.d. Werken 
twee maal wereldkampioen in de 49er is geworden en nu zelfs 
is genomineerd voor de World sailor of the Year award. Er kan 
nog op hem gestemd worden. 
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En dit jaar kwalificeerden Vera ter Horst en Jorien Hin zich in de 
29er voor het Jeugd WK in Scheveningen waar zij overall een 
mooie 12e plaats scoorden. 
Ook voor hen lag de basis bij het succesvolle HJC 
jeugdzeilprogramma dat ook voor 2023 alweer bijna is 
volgeboekt.  
Natuurlijk is er ook de feestelijke opening van ons met vereende 
krachten aangelegde Cubaanse strand…………..wat een zand 
is er geschept.  Er is al veel gebruik van gemaakt.  
Dit jaar mochten wij een record aantal passanten ontvangen, 
die onze club en havenmeester prachtige beoordelingen 
hebben gegeven. In totaal zo’n ….. overnachtingen en als kers 
op de taart blijkt de HJC de beste trailerhelling van NH te 
hebben. 
 
Het gaat de HJC goed hetgeen ook mag blijken uit het weer iets 
gestegen aantal leden van 580.   
Valt er dan niets meer te wensen? Natuurlijk wel maar daar 
hebben wij  het bij de volgende ALV wel over.  Sowieso blijven 
wij werken aan  een vereniging waar iedereen zich thuis kan 
voelen.  
Er is meer dan voldoende reden om dit 105 jarige bestaan aan 
te grijpen om er met elkaar een leuke dag van te maken. 
Wij zijn begonnen met het evenement op het water, nu de 
receptie en vanavond wordt het vast ook erg gezellig. 
Op naar de 110 jaar.  
	
	


