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De Haarlemse Traiteur!
Het adres voor:
delicatessen, wijnen, belegde
broodjes, warm en koud
buffet, dagelijks versbereide
afhaalmaaltijden en ook een
compleet diner op locatie
behoort tot de mogelijkheden.
maandag 10.00-14.00 uur (lunch)
dinsdag/vrijdag 10.00-19.00 uur
Voor meer informatie:
Wagenweg 86 - tel. 023-5340998
info@cuisinier.nl / gsm 0653325700
www.cuisinier.nl

richten - uitdeuken
spuiten - schadetaxaties
• Schadereparaties aan alle merken
• Focwa garantie
• Gelijke condities als: - Schadegarant
- Top Herstel
• Schade- en taxatieafwikkeling
• Verzorging leenauto
Kampervest 5
2011 EW Haarlem

Tel. 023 531 23 73
fax 023 542 80 22
privé 023 525 08 96
mobiel 06 53191027

SCHADESPECIALIST

Woordje vooraf
Voor u ligt alweer het tweede jaarnummer van de Schuimspatten: Editie
2019, met leuke stukken van en over leden van onze club en met vooral
veel aandacht voor helderheid over diverse taakverdelingen van het
bestuur op de haven. Wie doet wat?!
Kortom, weer een prachtig en waardevol bewaarnummer.
Opgericht 2 oktober 1917
Onderscheiden met de
Koninklijke Legpenning.
Postbus 2267
2002 CG Haarlem
Haven: Mooie Nelweg 101
2031 BV Haarlem
Tel. 06-33716379
Giro: NL26INGB0000101596
Website:
www.haarlemschejachtclub.nl
Bestuur:
Voorzitter
Vacature
voorzitter@haarlemschejachtclub.nl
Vice-voorzitter
Henk Hoogland
vice-voorzitter@haarlemschejachtclub.nl
Secretaris
Sybout van der Meer - 06-51710397
secretaris@haarlemschejachtclub.nl
Penningmeester
Peter Unkel - 06-81198904
penningmeester@haarlemschejachtclub.nl
Havencommissaris
Wilco Dijk - 06-51090012
haven@haarlemschejachtclub.nl
Jeugdcommissaris
Monique Pals - 06-41450448
jeugd@haarlemschejachtclub.nl
Commissaris wedstrijdjeugd
Bernard ter Horst - 06-48874289
wedstrijdjeugd@haarlemschejachtclub.nl
Clubhuiscommissaris (ai)
Gerbrand Janssen - 06-55791156
clubhuis@haarlemschejachtclub.nl
Wedstrijdcommissaris
vacant
wedstrijd@haarlemschejachtclub.nl
Havenmeester
Anja en Henk Dijk - 06-33716379
havenmeester@haarlemschejachtclub.nl
Dinsdag is de vrije dag van de
havenmeester.

Actuele berichten van de Haarlemsche Jachtclub ontvangt u via onze
maandelijkse nieuwbrief (per e-mail) en kunt u vinden op de HJC-website
www.haarlemschejachtclub.nl. Maar we raden u ook aan om ons te volgen
op social media. Dan pikt u geregeld een vleugje op van de vele gebeurtenissen op de haven.
We kunnen met tevredenheid terugkijken op het verenigingsjaar 2018.
Minder hectisch dan ons jubileumjaar, maar er blijft altijd werk aan de
winkel in een bloeiende vereniging als de HJC. Trots ben ik op ons jeugdzeil-programma, waar ook door onze burgemeester Jos Wienen naar wordt
verwezen in een van zijn stukken. Maar natuurlijk ook trots op alle leden
die bijdragen aan werkploegen, evenementen, bardiensten en alle andere
voorkomende klussen. Tenslotte maakt dat het verschil tussen een commerciële- en een verenigingshaven.
In een tijd dat solidariteit onder druk staat en de samenleving individualistischer wordt, vind ik het belangrijk dat er in verenigingen gezamenlijk
en belangeloos wordt gewerkt aan de toekomst. Je krijgt voor die inspanningen zoveel meer terug dan alleen de lage vaste lasten. Ik nodig daarom
alle leden uit om, naar eigen kunnen, hun bijdrage aan die toekomst te
leveren. Het is meer dan de moeite waard.
Voor mijzelf geldt, dat ik met veel plezier gedurende ruim 11 jaar, uw
voorzitter heb mogen zijn. Het besluit om in de voorjaarsvergadering van
2019 te stoppen wordt niet ingegeven door gebrek aan plezier in deze
functie. De samenleving verandert en daarmee ook het reilen en zeilen
van verenigingen als de HJC. Dan is het ook goed dat besturen regelmatig
veranderen van samenstelling, om daarmee te borgen dat zij aangesloten
blijven op actuele en toekomstige ontwikkelingen. Want “regeren” blijft
vooruitzien! De HJC heeft een mooie toekomst voor zich en met de geleidelijke groei naar vijfhonderd leden in de afgelopen paar jaar, hebben wij
voldoende talent in huis om daar vorm en inhoud aan te geven.
Met dank aan iedereen die aan de samenstelling van deze Schuimspatten
heeft bijgedragen, wens ik u veel leesplezier en een mooi vaarseizoen.
Wilko Emmens
(oud)voorzitter

Haarlemsche Jachtclub

deHJC

HJC Jeugdzeilen

hjcjeugdzeilen

hjchaarlem

3

Vacature voorzitter
Op dit moment heeft onze vereniging geen voorzitter. Zoals besloten is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12
april j.l., neemt Henk Hoogland zolang de taken waar in de functie van vicevoorzitter. De vacature voor voorzitter is dus
nog steeds vacant. Wie zoeken we? Iemand met oog voor alle leden, met een neus voor de toekomst en respect voor
het verleden. De HJC heeft bekendheid verworven als enerverende wedstrijdzeilvereniging. De afdeling jeugdzeilen bloeit.
Onze prachtige locatie aan de Mooie Nel biedt ruimte aan ieder met een passie voor water. Met plek voor motorboten,
zeiljachten, sloepen en kleine bootjes. Tevens kunnen we bouwen op een grote groep actieve vrijwilligers. Juist in een
tijd van verandering en modernisering hebben we een sterke kracht nodig die mensen verbindt.
Een kapitein (m/v) met een neus voor de juiste koers.

Wat houdt de functie van voorzitter in?
• Je bent verantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging en houdt derhalve zoveel mogelijk je handen
vrij om het overzicht te bewaren.
• Je (mede-)ontwikkelt en bewaakt het meerjarenplan van de vereniging.
• Je leidt bestuurs- en algemene vergaderingen.
• Je bent aanspreekpunt voor zaken die niet thuishoren bij een van de andere bestuursleden.
• Je bemiddelt in voorkomende gevallen bij geschillen.
• Je beheert de onderwerpen met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van de HJC,op verenigingsniveau.

Henk Hoogland stelt zich voor

Henk Hoogland

Mijn naam is Henk Hoogland. Ik ben geboren als
5e van 10 kinderen van Hennie en Piet Hoogland in Santpoort Zuid. Ik ben opgegroeid op het
water: van het vroege voorjaar tot het late najaar
gingen we met de boot, waarop we allemaal een
slaapplaats hadden, naar de Mooie Nel, de Kaag of
het Alkmaardermeer. En natuurlijk waren we ook
tijdens de vakanties aan boord.
Ik leerde zeilen in een Piraatje en later in een
Spanker, die naast het moederschip, een overnaadse sloep en twee kano’s aan dek, onderdeel
uitmaakte van de gezinsvloot. Samen met opa en
oma, ooms en tantes (waarvan oom Nico en Tante
Ria voor u de meest bekende zijn), waren we
altijd op het water te vinden.
Later heb ik met regelmaat bij Goos en Rob, als
bemanning, deelgenomen aan de IJsselmeerwedstrijden. Samen met Rob, Goos, broers Paul en
Hans en zwager Joris, maakten we de overtocht
naar Engeland, voeren we rondjes Wadden en
rondjes Noord-Holland. Tochten die door ons steevast Stoere Mannen tochten worden genoemd. In
het vroege voorjaar of late najaar maken we deze
tochten ook nog met onze boot op de binnenwateren richting Katwijk, Leiden, Almere of de
Randmeren.
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In 2003 hebben we dus een eigen schip gekocht,
een motorboot. Misschien tegen de verwachting
in geen zeilboot, maar heel blij met ons schuitje
waar ook mijn vrouw Jolande en dochter Merel
zich thuis en veilig voelen. Het eerste jaar in een

zwerfbox aan de ‘Goudkust’ en later in een box
aan het Spaarne en in onze nieuwe haven heel
tevreden met een plekje, waar ik me iedere keer
op vakantie waan.
Waarom nu een bestuursfunctie? Ik geloof dat,
indien je lid bent van een vereniging, je ook
moet bijdragen aan de vereniging. Of dit nu een
bardienst is, een werkavond, het bijhouden van
de tuin, het wegzetten van de bokken na de
winter, het bakken en ronddelen van kibbeling of
een tafeltennistoernooi tijdens het Pinksterfeest
van de Combi. Of al die andere klussen die zorg
en aandacht vragen, als je met elkaar een vereniging wilt zijn waar je trots op bent. Als iedereen
naar eigen kunnen en vaardigheid meedoet, kan
dit ook zonder echte moeite. Moeten we wel
allemaal een stukje bijdragen. Samen maken we
de ‘last’ licht! En zo stap ik nu in deze klus (ik
ben er wel voor gevraagd moet ik eerlijk bekennen, anders had ik het misschien gewoon bij die
andere klussen gehouden ) En ik heb er zin in!
Wilko laat een prachtig bestuur achter met fijne
mensen die zich fors en met passie inzetten. Van
dat team maak ik graag deel uit!
Natuurlijk zoeken we nog een voorzitter en later
in dit jaar een penningmeester, dus ik maak van
de gelegenheid gebruik om u alvast te vragen
over uw bijdrage na te denken. Misschien twijfelt
u nog, spreek dan een van ons of een voormalig
bestuurslid aan en speel eens met de gedachte
van Pippi Langkous, die ooit zei: “Ik heb het nog
nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!”

Wat betekent een vicevoorzitterschap?
De vicevoorzitter is de vervanger van de voorzitter bij zijn of haar afwezigheid. Op dit moment heeft de HJC een
vacature openstaan voor voorzitter en wordt het bestuur van de HJC dus momenteel geleid door de vicevoorzitter.
Juridisch gezien is de HJC dus afgedekt, wenselijk is de situatie natuurlijk allerminst. We hopen dat het HJC-bestuur
snel weer helemaal compleet is. Tot die tijd zijn we enorm blij met de inzet van Henk. Hij zal de komende tijd de
vergaderingen leiden, totdat hij het stokje aan de nieuwe voorzitter kan overdragen. Ook zal hij zich buigen over zaken die niet zomaar bij de overige bestuursleden zijn onder te brengen, bijvoorbeeld het inspireren en activeren van
(meer) leden om bij te dragen aan de vereniging. Daar zullen we in 2019 veel aandacht aan besteden.
Vragen die u normaliter aan de voorzitter zou stellen, kunt u nu stellen aan de vicevoorzitter. Met het vicevoorzitterschap van Henk zorgen we ervoor, dat onze vereniging goed kan blijven draaien in de periode zonder voorzitter.

Dankwoord van Wilko Emmens, 11 jaar onze voorzitter

Namens Annelies en mijzelf hartelijk dank voor het mooie afscheid van
mijn voorzitterschap, voor de mooie woorden en voor de bekroning,
het ere-voorzitterschap. We zijn er een beetje stil van geworden.
Ik kan met veel plezier terugkijken op mijn bestuursperiode en op
dit mooie afscheid.
Hoewel ik het jammer vind dat er geen directe opvolging kon
worden voorgesteld, heb ik er het volste vertrouwen in dat dit op
termijn wel lukt. Met het bestaande bestuur, versterkt met een
goede vicevoorzitter, zit er in de tussentijd meer dan voldoende
kennis, ervaring en motivatie achter de bestuurstafel.
Wij zullen in de toekomst vast nog veel en met plezier op de
HJC komen en ik kijk ernaar uit om de ontwikkelingen van de
andere kant van de bestuurstafel te blijven volgen.
Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens
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De HJC Laser Masters inmid
Nu we weer begonnen zijn aan het nieuwe seizoen,
is het goed om even terug te blikken op het HJC
Laser Master-seizoen 2018. We mogen stellen dat
seizoen 2018 heel succesvol was. Zo hadden we
veel deelnemers met als hoogtepunt 18 bootjes
aan de start en het aantal gezeilde wedstrijden
was hoog: in totaal 76 starts!
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Helaas ging de eindoverwinning over al deze wedstrijden uiteindelijk naar Willem van Voorts Vader,
van de HZV. Hij mocht zich tijdens de jaarvergadering de Master van de Mooie Nel noemen. Dit gaan
we ons HJC-ers dit jaar niet weer laten gebeuren
en aan de andere kant geeft het aan dat we met de
woensdagavond wedstrijden een verbindende

factor zijn tussen de verenigingen aan de Mooie
Nel. Ook kwamen er door het Laser Master-concept
weer vier nieuwe leden bij voor de HJC. Wellicht
heeft u al kennis gemaakt met één van hen tijdens
de bardienst de afgelopen winter.
Dit jaar hebben we op dit moment alweer drie
nieuwe leden erbij en de ervaring leert, dat er
nog een aantal bijkomen gedurende het seizoen.
Onderdeel van dit succes is dat we bewust een
lage drempel hebben om met de HJC en de Laser
Masters kennis te maken.
Zo kan je zonder enige verplichting een Laser huren
en zodoende kennismaken door gewoon een avond

dels een beproefd concept!
mee te doen. De ervaring leert, dat de meeste van
hen daarna een eigen Laser kopen en lid worden.
Ook buiten de Mooie Nel wordt er door een steeds
grotere groep van de HJC meegedaan in het binnenen buitenland. We varen daar steeds vaker voorin
mee en podiumplaatsen komen steeds dichterbij.
We staan daar bekend als de groep van de HJC!
Seizoen 2019 kent weer het vertrouwde concept en
dat betekent iedere woensdagavond korte sprintwedstrijden. Daarnaast zullen er HJC-ers deelnemen
in Spanje, aan het Belgisch Laser Master kampioenschap, de Open Nederlandse kampioenschappen in
Hoorn, het wereldkampioenschap in Port Zélande
en de NK sprintwedstrijden in Loosdrecht.

De echte diehards gaan nog naar de NK olympische
klassen in september in Medemblik en uiteindelijk
naar de Boterletter in december.
Kortom het Laser Master zeilen is inmiddels na zo’n
tien jaar, een stevige pilaar geworden onder het
wedstrijdzeilen bij en door de HJC. Wie er dit jaar
met de titel “Laser Master van de Mooie Nel”
vandoor gaat ligt nog totaal open en wordt begin
oktober duidelijk als we het seizoen 2019 afsluiten. Maar voor nu hopen we met u, dat dit seizoen
weer veel mooi zeilweer en plezier oplevert!
Groet namens de HJC Laser Masters,
Adse Jelles

foto: Marianne Lenos
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Ervaringen van een beginnend HJC laser zeiler

Onstuimige
omstandigheden op
de Mooie Nel.
foto: Marianne
Lenos

Flinke wind, roestige kennis van de wedstrijdregels,
schoot in de knoop en een twaalftal lasertjes
strijdend om de beste plek op de startlijn. Een
hele uitdaging om goed van start te gaan tussen
de ervaren zeilers van de Laser master competitie
op de woensdagavond maar super om weer op het
water te zijn!

We voelden ons meteen welkom, werden aan
iedereen voorgesteld en op weg geholpen bij het
optuigen…dat lijkt eenvoudig bij zo’n klein botje maar een foutje is snel gemaakt. Vervolgens
het water op alwaar de wedstrijdbaan al door
Victor van der Laan (wedstrijdleider) was uitgelegd. Er werd sportief maar zeker ook fanatiek
gevaren. Geëindigd in de achterhoede dus nog
ruimte voor verbetering.
Na afloop werd er gezellig geborreld aan de bar
en de wedstrijden geëvalueerd. Dat smaakte naar
meer! Inmiddels ben ik lid geworden en heb zelf
een Lasertje gekocht. De laatste wedstrijden van
vorig seizoen heb ik nog meegevaren in mijn
eigen bootje en het ging steeds beter.
De club met Laser zeilers is in de laatste maanden
verder gegroeid waardoor de vloot nu richting de
15-20 bootjes gaat.

Na 6 jaar slechts af en toe op het water te zijn,
begon het toch weer te kriebelen om te gaan
wedstrijdzeilen. Al zoekend naar een gezellige
vereniging en leuk wedstrijdveld stuitte ik op de
website van de HJC. Iedere woensdagavond vanaf
18.30 korte wedstrijdjes tot de schemer invalt
met een enthousiaste groep zeilers, perfect!
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Direct contract gezocht met Adse Jelles (de drijvende kracht achter de avondwedstrijden) en ik
was van harte welkom om een keer mee te varen.
Het kostte me weinig moeite om ook mijn zwager (Maurits Mayer) en vriend (Joost Zandvoort)
enthousiast te maken om ook mee te varen. Vier
weken later voeren we ons eerste wedstrijdje mee
als introducee.

Ik kijk uit naar komend zeil- en verenigingsseizoen, veel zin in! Dank voor het warme welkom
en tot op de HJC!
Michiel Wijn

HJC Laser Master Seizoen 2019
Eerste wedstrijdavond: woensdag 10 april
Laatste wedstrijdavond: woensdag 9 oktober
Eerste start wekelijks: 18.30u.
Laatste start: rond 21.00u
(afhankelijk van het licht)
Wedstrijdleider: Victor van der Laan
Coördinator: Adse Jelles (adse.jelles@gmail.com)

Weetjes:
•What’sAppisonsprimairecommunicatiekanaal
•RegelmatiggrijpenJuniorenLaserzeilersdewoensdagavond aan om mee te varen als training voor hun
programma
•Mannenzijn(HELAAS)nogindemeerderheid
•ErkanookwordendeelgenomenindeLaserRadial
•Wiljeeenkeermeedoen(ofeenintroducémeenemen), maar je hebt geen boot: via de HJC-website
kun je een clublaser huren
•LaserMasterzeilersvormenookregelmatighet
wedstrijdcomité voor HJC-wedstrijden

Complete info op HJC-website
www.haarlemschejachtclub.nlRWedstrijdzeilenR
Laser zeilen
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Jaarverslag voorzitter 2018
Het verenigingsjaar 2018 was in veel opzichten een stuk rustiger dan het turbulente jubileumjaar 2017.
De HJC verkeert in goede gezondheid met een licht stijgend ledenaantal, heeft een financieel solide
basis en een bloeiend jeugdzeilprogramma. Een aandachtspunt vormt de terugloop in belangstelling
voor de grotere ligplaatsen. In tegenstelling tot het verleden is er vrijwel geen wachtlijst.
De aanleiding hiervoor is te vinden in de brede trend van bezit naar gebruik en de geleidelijke verandering in ons ledenbestand.
Eind 2017 stonden wij voor de tweede maal in korte tijd voor de uitdaging om een nieuwe havenmeester te vinden. Met de aanstelling van Anja Dijk per 1 april 2018 denkt het bestuur een goede
keuze te hebben gemaakt. De combinatie nieuwe havencommissaris en nieuwe havenmeester heeft
wel wat uitdagingen opgeleverd. Inmiddels is een en ander in rustiger vaarwater aangeland en wij
denken in 2019 de goede trend te kunnen voortzetten.

Wilko Emmens

Een grote tegenvaller was de sluiting van de sluis
te Spaarndam gedurende de maand augustus.
Op de korte termijn leidt dat tot overlast, extra
kosten voor onze leden en gemiste passanteninkomsten, maar op de lange termijn kan een onbetrouwbare verbinding met het Noordzeekanaal
invloed hebben op de continuïteit van onze vereniging. De HJC heeft het voortouw genomen om hier
hetgesprekmethetHoogheemraadschapRijnland
over aan te gaan. Dit resulteerde in een presentatie
op de HJC en een brief namens de Haarlemse
verenigingenaanRijnland.Eenuitnodigingvoor
een gesprek is daarop ontvangen.
Ook het Watersportverbond is erbij betrokken.
Het bestuur heeft gedurende het jaar 10 keer
vergaderd. Over het algemeen waren alle bestuursleden aanwezig. Alle vergaderingen zijn genotuleerd.
Leden zijn van harte uitgenodigd om voorafgaand
aan de bestuursvergadering hun zegje te doen,
indien zij daar aanleiding toe zien.
Helaas wordt daar vrijwel geen gebruik van gemaakt,
hoewel er op de achtergrond toch vaak kritiek
blijkt te bestaan. Het bestuur betreurt dat die
kritiek niet bespreekbaar wordt gemaakt op de plek
waar dat zou moeten, n.l. bij het bestuur.
Deze gang van zaken is voor mij aanleiding geweest
dit in onze najaarsvergadering aan te roeren.
De HJC stelt zich ten doel voor alle leden, ongeacht
de wijze waarop zij watersport beoefenen, een plek
te zijn waar zij graag komen. Maar mocht dat langdurig niet zo worden ervaren………….. niemand
is verplicht lid!
Zoals bij de HJC gebruikelijk is, zijn er twee
Algemene Ledenvergaderingen gehouden. In de
voorjaarsvergadering is Peter Vernout afgetreden
en is zijn functie van havencommissaris overgenomen door Wilco Dijk.
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In verband met verandering van werk is Arie van
de Koppel in de najaarsvergadering afgetreden.
Hij werd door Gerbrand Janssen opgevolgd. In
dezelfde vergadering trad ook de jeugdcommissaris
Wim Telman af. Monique Pals en Bernard ter Horst
hebben samen zijn functie overgenomen.
Zij hebben de taken onderling verdeeld en deze
combinatie lijkt goed te werken. Last but not least
is onze vertrouwde secretaris Ben Dekkers opgevolgd door Sybout van der Meer. Alhoewel deze pas
kort lid is, heeft hij de handschoen opgepakt, en
heeft hij het secretariaat op zich genomen.
Wat mij betreft, is dat een goed voorbeeld van een
snelle inzet voor de vereniging. Veel dank is verschuldigd aan de afgetreden bestuursleden, want
er is door hen veel werk verzet!
De HJC kan zich bij veel klussen beroepen op
talloze vrijwilligers, die vaak meer doen dan hun
steentje bijdragen. Toch blijft het lastig om voor
een aantal “rollen” een constante invulling te
vinden. Daarom heeft het bestuur besloten op 15
oktober een “wervingsavond” te organiseren.
Wij hebben daarop met leden die bij de ballotage
hebben aangegeven, zo’n rol te willen vervullen,
van gedachten gewisseld.
Het bestuur en de deelnemers waren over deze
aanpak zeer te spreken. Het leverde onder andere
een secretaris op. In 2019 zullen wij dit zeker
herhalen. Ook zullen de “nieuwe leden-middagen”
in ere worden hersteld.
De eerste staat nu gepland voor februari 2019.
De HJC is lid van het Watersportverbond. Dat is
belangrijk voor onze wedstrijdzeilende leden en
wij vinden het belangrijk ook op landelijk niveau
vertegenwoordigd te zijn. Toch loopt niet alles bij
het Watersportverbond naar wens. Met name bij
uitsluitend toervarende verenigingen bestaat

onvrede. Uw voorzitter heeft in 2018 in een werkgroep gezeten, die op dat vlak aan het bestuur van
het watersportverbond een advies moest uitbrengen over de strategie voor de komende jaren.
Dit rapport is uitgebracht en het bestuur is aan de
slag gegaan om de aanbevelingen te implementeren. Wij hopen dat de toegevoegde waarde van
het Watersportverbond daarmee nog beter tot zijn
recht zal komen.
Samenvattend kijk ik met plezier terug op 2018:
de HJC heeft ondanks alle bestuurswisselingen
een gemotiveerd nieuw bestuursteam staan en kan
2019 met vertrouwen tegemoet zien.
In 2019 zal de focus op verduurzaming liggen. Dat
betekent onder andere het scheiden van afval en
het minder gebruiken van plastic.
Ook wordt er gekeken naar de aanschaf van zonne-

panelen om daarmee ons energieverbruik terug te
dringen.
Verder beraadt het bestuur zich op vermindering
van de vrijblijvendheid van het leveren van een
bijdrage aan de club. Het bestuur denkt daarbij aan
het draaien van bardiensten, deelname aan werkdagen/werkavonden en aan andere activiteiten.
Per slot van rekening genieten wij op de haven van
mooie faciliteiten en lage tarieven, maar die zijn
niet vanzelfsprekend.
Daarnaast zal het bestuur zich uiteraard blijven
inzetten om de gang van zaken zo soepel mogelijk
te laten verlopen en daarbij rekent zij op de inzet
van de leden.
Wilko Emmens.

Jaarverslag havencommissaris 2018
Dit is mijn eerste jaarverslag als havencommissaris. Begin 2018 mocht ik al meelopen met Peter
Vernout om uiteindelijk na de algemene ledenvergadering in maart het stokje over te nemen. Sinds
april is Anja Dijk, samen met haar man Henk, bij ons als havenmeester begonnen. Anja, Henk en ik
zijn als nieuw team met veel enthousiasme begonnen aan een voor ons alle drie nieuw avontuur.

Wilco Dijk

Aan het begin van elk seizoen is het normaal
gesproken een drukke tijd. Helaas hadden we de
pech dat onder andere de hijskraan defect was, wat
de planning voor de tewaterlating van boten flink
in de war stuurde. Door de enorme inzet van onze
vrijwilligers, die heel veel werkzaamheden hebben
verricht, is het met wat vertraging toch gelukt om
alle boten in het water te krijgen. Heel veel dank
voor deze geweldige prestatie.

We hebben in 2018 ruim 300 passanten mogen
ontvangen, die gemiddeld twee dagen zijn blijven
liggen.

Met de aanvang van het seizoen zijn we ook begonnen met het in gebruik nemen van de elektrameters op de steigers. Het nieuwe systeem had
nogal wat kinderziektes. Met hulp van Jörgen, zoon
van Henk en Anja, die handig met software is,
heeft Henk het voor elkaar gekregen het systeem
snel onder controle te krijgen.

Samen met de werkploeg heeft Nico Hin alle kleinere
schepen en zeilbootjes weer op de kant en in de
loods weten te krijgen.

TheovanRoodeisditjaarbegonnenomdezomerwerkploeg op de maandagavond weer nieuw leven
in te blazen. Samen met vrijwilligers heeft Theo
heel veel werk verzet in met name het tuin/groen
onderhoud. Theo kan nog wel wat hulp van leden
gebruiken. Ook de woensdagwerkploeg heeft weer
heel veel werk verzet. Voor beide werkploegen
geldt een grote mate van dank daarvoor.

Aan het einde van elk seizoen gaan veel schepen
weer op de wal. Anja Dijk heeft, met veel vakkundigheid en hulp van een enthousiaste groep vrijwilligers, ruim 50 schepen met de slipway trailer
weer keurig netjes op hun winterplaats gezet.

Wat kunnen we nog verwachten?
We zijn druk bezig te onderzoeken of we zonnepanelen kunnen aanschaffen. Het idee is om het
dak van de loods vol met zonnepanelen te leggen.
We kunnen dan het totale elektrische verbruik van
onze haven met zonne-energie opwekken.
Emma van der Knaap is met hulp van onder andere
haar vader bezig om de nieuwe speeltuin op de dijk
te realiseren. Verder zijn we aan het onderzoeken
wat de mogelijkheden zijn om het winter opstelveld te egaliseren en de waterafvoer te verbeteren.
Met het wegvallen van de gastank - we zijn nu
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aangesloten op aardgas - gaan we ook kijken hoe
we de vrijgekomen ruimte goed kunnen benutten.
Ook komt er een uitbreiding van de overdekte
zomerstalling voor de club-optimisten.
Dankzij het werk van de werkploegen en vele
vrijwilligers kunnen we allemaal genieten van onze
prachtige haven. De werkploegen doen allerlei
klussen, zoals tuinonderhoud, schoonmaken, schilderen en veel technische zaken. Maar er kunnen
veel meer leden ingeschakeld worden. Of u nu
handig of minder handig bent, u kunt zeker leuk,
gezellig en nuttig bezig zijn.

U bent van harte welkom op maandagavond (vanaf
19.00 uur) of op woensdag ( vanaf 10.00 uur) om
mee te werken in de werkploegen. Mocht u op
deze dagen niet kunnen, maar wilt u wel graag een
klusje doen? In overleg met de havenmeester kan
dit ook op andere tijden.
Ik wens iedereen een mooi vaarseizoen en hoop
dat we er met elkaar een mooie zomer van gaan
maken.
Wilco Dijk

Wat houdt de functie van havencommissaris in?
De havencommissaris is namens het bestuur belast met het beheer van de haven. Daaronder vallen het gebruik van het
terrein en de haven, de ligplaatsen, passanten, zomer- en winterstalling, maar ook met al het varend materiaal dat
eigendom is van de haven, bijvoorbeeld de rescues, clubboten en werkvlotten. De havencommissaris stuurt de havenmeester, werkploeg(en) en Technische commissie aan en ziet erop toe dat regels (milieu, Arbo, havenreglement e.d.)
op de haven worden nageleefd. Hij of zij onderhoudt ook de contacten met gemeente en brandweer over de veiligheid
en jaarlijkse controle hierop.
De havenmeester zorgt in opdracht van de havencommissaris voor de dagelijkse gang van zaken op de haven.

Waarvoor kun je terecht bij de havencommissaris?
•Voor het willen doorvoeren van aanpassingen aan een ligplaats (bv. opstapje plaatsen, lijnen tussen steiger en
een meerpaal, semi-vaste elektrische leiding, ogen om bijvoorbeeld een slot aan vast te maken).
•Voor het doorgeven en bespreken van evenementen op de HJC, die gebruik van haven en/of terrein vereisen.
•Voor beleidsmatige zaken in relatie tot de haven en technische faciliteiten.

De havenmeester(s) van de HJC
RecentwasAnjaDijkeenjaarhavenmeesterop
de HJC, natuurlijk samen met haar rechterhand én
echtgenoot, Henk. De taakverdeling tussen de twee
is helder: Anja doet het denkwerk (havenindeling,
ligplaatsen, stalling e.d.) en Henk het zware werk.
De sjouwklussen, zoals hij het zelf noemt.
Anja bestuurt de trekker met de hellingkar, volgens
Henk de ‘enige’ keer dat Anja echt naar hem moet
luisteren. De twee vullen elkaar naadloos aan, als
een geolied team.
Ze moesten natuurlijk wel even ‘inslingeren’ op
de haven. “Als nieuwe binnenkomers zijn er veel
oude gewoontes waar je kennis mee maakt en zelf
heb je natuurlijk ook je eigen visie en manier van
werken”, zeggen beiden. “We zouden nog wel iets
meer structuur willen aanbrengen, iets meer zaken
op afspraak willen regelen. Juist door te plannen
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waar het kán, houd je meer ruimte over voor spontane klussen die er tussendoor komen.
Maar in basis zeggen we tegen leden: Denk even
na over wat je wilt doen met je boot, en geef het
dan bijtijds aan ons door. Zo zijn we beter in staat
om je goed te helpen en kunnen we je ook de tijd
geven om je klus rustig te klaren.
Tot slot nog even over onze haven en haar
faciliteiten. Henk: “Als ik een cijfer zou mogen
geven, dan zou het een 11 zijn”. Anja vult aan:
“We hebben de mooiste werkplek die er bestaat en
we wonen in een prachtig penthouse, met uitzicht
over het water.
Wat wil je nog meer!”

Het werk van de havenmeester
De havenmeester is zowel het aanspreekpunt als verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het HJC-terrein en in de haven. Hij of zij werkt in opdracht van de havencommissaris. Namens het bestuur ziet de havenmeester
toe op de veiligheid op de haven. Instructies van de havenmeester dienen derhalve altijd te worden opgevolgd!
Havenmeesters Anja en Henk:
“Heb je klachten, vertel het ons. Dan lossen we het samen op. Gaat het goed, vertel het aan het bestuur”.
Waarvoor kun je terecht bij de havenmeester?
• Voor het doorgeven van je aan- of afwezigheid vanaf één nacht of meer, bij gebruik van ligplaats of stalling.
Doorgeven kan via whats app of e-mail aan de havenmeester. Het melden geldt ook voor wedstrijdzeilers die hun
materiaal op afwijkende tijden willen ophalen of terugbrengen.
• Voor gebruik van havenfaciliteiten zoals walstroom en water.
• Voor afspraken omtrent gebruik van de helling, hellingkar, werksteiger en kraan, en voor het ‘knippen en scheren’
van schepen.
• Voor meldingen, vragen en verzoeken van passanten.
• Voor alle overige vragen! De havenmeester(s) helpen je graag snel op weg.
• Contact met de havenmeester: bel of what’s app via 06-33716379 of e-mail havenmeester@haarlemschejachtclub.nl
Ligplaatsen aanvragen en opzeggen gaat uitsluitend via formulieren op de HJC-website. Alleen leden kunnen een
aanvraag indienen. Kijk op de website bij ‘HavenRaanvragen/opzeggen ligplaats’.

Bereikbaarheid havenmeester
Van maart t/m november: ma, wo, do, vr, za, zo.
Tijden: 07.30-12.00u en 13.00-18.00u en (voor
passanten) ’s avonds van 19.00-22.30u.
Vrij op: Dinsdag. Een vrijwillige havenmeester
neemt dan waar.
Van december t/m februari: ma t/m vr.
Tijden: 09.00-12.00u en 13.00-17.00u.
Vrij op: ZA en ZO. Op deze dagen is er geen
vervangende havenmeester.
Wij vragen je om de werktijden van de havenmeesters te respecteren.
Dank daarvoor!
Buiten de werktijden zijn de havenmeesters vrij en
dus niet beschikbaar.
Als er geen inval-havenmeester beschikbaar is, dan
zijn er enkele leden die sleutels hebben.
In het clubhuis hangt een lijst met namen.
Inval-havenmeester: iets voor jou?
Heb je (af en toe) tijd om op dinsdagen invalhavenmeester te zijn? In de hal van het clubhuis hangt een lijst om je op te geven.
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Aan boord bij...
Stephan Nelissen
Flandria XV gebouwd te
Moerbeke (linkeroever van de
Schelde) in 1961.
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Motor 94 PK General Motors
Detroit Diesel
3 cylinder tweetakt diesel.
Koppeling hydraulisch
Twindisk 1:3.
Aggregaat Lister 25 PK
2 cylinder diesel, 7KVA.

Afmetingen 15x4x1,20 mtr.
Gewicht 36 Ton.
Mast 15 meter, giek 6,60, boegspriet 1,20.
Torengetuigd.
Twee voorzeilen.

Aan boord bij... Stephan Nelissen

-

door Klaas de Jong & Auke Bender

Vanaf zijn jongensjaren was Stephan Nelissen al op het water te vinden. Hij woonde toen in Amstelveen en zeilde veel met zijn broer op de Amstelveense Poel in een 12-voetsjol en een schakel.
Op wat latere leeftijd kocht hij op de toen bekende botenveiling van de gebr. Elfrich een polyester
Flying Dutchman en zeilde daarmee op Loosdrecht. Na deze FD zeilde Stephan nog in een Tempest en
een Laser. Na zijn opleiding aan de zeevaartschool in Vlissingen voer hij in de offshore als stuurman
en later als kapitein. In 1988 stopte Stephan met het varen en werd hij instructeur bij het Maritiem
Trainingscentrum Maasvlakte.

foto rechts:
de Flandria XV
in de haven van
Antwerpen.

foto linker
pagina boven:
De Vriend tijdens
de verbouwing
op de werf
Geertman in
Zwartsluis.

foto linker
pagina onder:
De Vriend volle
kracht vooruit!

In de jaren negentig starte Stephan een
bedrijf op het Forteiland in IJmuiden. Voor
het vervoer van goederen en bezoeker naar
het forteiland had hij de beschikking
over een sleepbootje. Echter al snel was er
behoefte aan een grotere boot.
In verschillende havens ging hij op zoek
naar een geschikte boot, die hij uiteindelijk in 1995 vondt in Antwerpen. Deze
boot, de Flandria XV, een tankertje met
drie tanks met in totaal 20 kubieke meter
inhoud was een net uit de vaart genomen
drinkwaterboot die schepen in de haven
van Antwerpen voorzag van drinkwater.
In 1997 kon Stephan deze boot huren van
RederijFlandriaenheefthemnaar
IJmuiden gevaren. De boot werd omgedoopt
tot Giel en is onder Scheepvaartinspectie
dagpassagiersboot klasse gekomen. Als zodanig heeft zij tot 2002 tussen de wal
en het Forteiland duizenden mensen en
ongelooflijk veel materiaal en bevoorrading
overgezet. In die tijd had Stephan een
goed lopend evenementen- en trainingsbedrijf en dat bedrijf was ook coördinerend
in de restauratie werkzaamheden van het
fort uit 1888.
In 2002 moest zijn bedrijf na een langdurend conflict met de gemeente Velsen de
handdoek in de ring gooien. De Giel, nog
steeds eigendom van Flandria, kwam in
een hoek van de vissershaven te liggen.
In 2005 kon Stephan de Giel van Flandria
kopen en maakte plannen om van het

schip een motorsailer van te maken,
geïnspireerd op de ontwerpen van de Puffin.

foto boven:
De Giel als pont.

In 2006 is de boot omgedoopt tot Vriend
en is zij zeer grondig verbouwd bij
Scheepswerf Geertman in Zwartsluis.
Alleen het casco met het oude dek bleef
intact, alles bovenop is er nieuw opgezet.
Daarna is het schip rondom gestraald en
in de epoxy gezet en begon Stefan met de
om- en nieuwbouw van de accomodatie en
de machinekamer.

Sinds de zomer van 2007 is de familie
Nelissen met de Vriend op reis geweest in
Nederland en België. Een hoogtepunt was
in 2015 een reis naar Berlijn.
In 2013 is de originele motor in een
nieuwe meer naar achteren geplaatste
machinekamer op betere trillingsdempers
geplaatst zodat de geluidsoverlast veel
draaglijker is geworden. Dit jaar heeft
Stephan bij Neut Masten in Middelharnis
een 15 meter lange alluminium mast gekocht en gaat hij de Vriend tuigen!

foto boven:
De Vriend op de
HJC met mast.
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Verslag clubhuiscommissaris 2018
Afgelopen jaar was weer een rustig jaar met tal van gebruikelijke evenementen, zoals de Mooie Nelloop,
de Combi voor de jeugd, de 3e zondag van de maand in de wintermaanden, de Scouting wedstrijden en
de FJ wedstrijden. Een spontane en zeer gewaardeerde actie was het oliebollenbakken door Theo van
Roode en Bart Stijger. Ook tal van andere activiteiten vonden in het clubhuis plaats, waarmee voor de
nodige gezelligheid is gezorgd.
Ook in 2018 is het clubhuis een belangrijke pijler voor onze club is geweest.
Dankzij Tineke Struijkenkamp, die de barlijst verzorgt, stonden er weer veel leden klaar om iedereen te voorzien van een natje en een droogje.

Gerbrand Janssen

De HJC wil de exploitatie van het clubhuis door de
leden zelf laten verzorgen en vraagt daarom van
ieder lid om een à twee keer per jaar de bardienst
te vervullen. Wanneer zij voor een bepaalde datum
op de lijst staan, wordt op hun komst gerekend.
Verhinderde leden zorgden helaas niet altijd voor
vervanging.
Er is een begin gemaakt met de vernieuwing van
de geluidsapparatuur in en buiten het clubhuis.

Deze zal in de loop van februari 2019 afgerond
zijn. Zoals de voorzitter al aankondigde, zal in de
komende periode meer aandacht gegeven worden
aan verduurzaming, zoals het terugdringen van het
gebruik van plastic.
Tijdens de najaarsvergadering vond er een bestuurlijke wisseling van de wacht plaats.
Arie van de Koppel is in verband met zijn verhuizing
afgetreden en Gerbrand Janssen heeft zijn taak a.i.
overgenomen.
Gerbrand Janssen

Wat houdt de functie van clubhuiscommissaris in?
De clubhuiscommissaris is verantwoordelijk voor het gebruik van het clubhuis, incl. de kleedkamers en regelt derhalve
alle zaken die voortkomen uit het gebruik ervan. Hij of zij draagt zorg voor voldoende voorraad en regelt in overleg
met diverse commissies extra benodigdheden ten behoeve van evenementen. De clubhuiscommissaris is tevens eindverantwoordelijk voor de barbezetting. De clubhuiscommissaris is goed op de hoogte van de diverse activiteiten binnen
de vereniging en communiceert hierover naar de leden. Voor vragen of reserveringen kun je een mailtje sturen naar
clubhuis@haarlemschejachtclub.nl.

Waarvoor kun je terecht bij de clubhuiscommissaris?
• Als je gebruik wilt maken van het clubhuis voor bijvoorbeeld een vergadering, evenement, bijeenkomst, lessen e.d.
De clubhuiscommissaris houdt de agenda bij.
• Om door te nemen wat je nodig hebt als je het clubhuis wilt gebruiken (bijvoorbeeld extra stoelen, tafels e.d.).
• Om de taakverdeling te bespreken tijdens evenementen (of overige), bij gebruik van het clubhuis.

Bardienst draaien: een leuke manier om mensen te leren kennen
Wie lid is van de HJC, draait in principe een keer per jaar bardienst in het clubhuis. Dit geldt zeker voor de
mensen die een ligplaats op de haven hebben of gebruikmaken van de winter- en/of zomerstalling. Vaak zijn
er tijdens evenementen extra mensen achter de bar nodig, ook dan vragen we je graag je inzet. Opgeven voor
de bardienst kan via bardienst@haarlemschejachtclub.nl. Horen we niets van je, dan neemt Tineke Struijkenkamp contact met je op om een datum af te stemmen. De actuele bardienstlijst kun je altijd raadplegen op
de HJC-website. Kijk onder InfoRMijn HJC (inloggen met de code van het entreehek)RBarlijst.
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Secretaris
Wat houdt de functie van secretaris in?

Sybout van der Meer

De secretaris van de HJC is verantwoordelijk voor het samenstellen van de agenda’s van de bestuurs- en
algemene ledenvergaderingen in overleg met de (vice)voorzitter en houdt de notulen bij. Hij of zij is tevens het contactpunt voor inkomende en uitgaande correspondentie en voor het melden van geboorten,
overlijden of langdurige ziekte, zodat de vereniging daar aandacht aan kan besteden. Ook is de secretaris
eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie.

Waarvoor kun je terecht bij de secretaris?
•
•
•
•

Voor ingezonden stukken en het indienen van een verzoek voor een agendapunt voor bestuursvergaderingen.
Voor het melden van en aandacht vragen voor bijzonderheden aangaande (oud-)HJC-leden.
Voor algemene informatie over of aan de HJC.
Contact loopt via secretaris@haarlemschejachtclub.nl

Adres of telefoonnummer van medeleden vinden?
Bij uw lidmaatschap heeft u per e-mail inloggegevens ontvangen voor het digitale platform Ecaptain. In Ecaptain kunt
u contactgegevens van mede-HJC-leden opzoeken, maar ook uw eigen gegevens wijzigen, bijvoorbeeld na een verhuizing. Kijk op de HJC-website bij ‘InfoRledenbestand Ecaptain’ om in te loggen. Voor vragen over uw lidmaatschap of
voor wijzigingen kunt u ook terecht bij Yvonne Finnema (leden@haarlemschejachtclub.nl).

Penningmeester
Wat houdt de functie van penningmeester in?

Peter Unkel

De penningmeester van de HJC voert het financieel beleid van de haven. Hij of zij is eigenlijk het financieel geweten van de haven en ziet erop toe dat het geld op verantwoorde wijze wordt besteed.
De penningmeester verzorgt een adequate verslaglegging van de exploitatie en investeringen van de
haven en stelt de balans op. Tevens draagt de penningmeester zorg voor de verzekeringen die van belang
zijn voor de haven. Het debiteurenbeheer wordt gedaan door Tineke Struijkenkamp.
Het uitvoerend deel van de administratie wordt door administratiekantoor Bannink gedaan.

Waarvoor kun je terecht bij de penningmeester?
Waarvoor kun je terecht bij de penningmeester?
• Voor declaraties en onkosten die in overleg en t.b.v. de HJC zijn gemaakt.
• Voor verzekeringsaangelegenheden van de HJC.
• Contact loopt via penningmeester@haarlemschejachtclub.nl
Na de ALV van november 2019 stopt Peter Unkel, na 12 jaar, met zijn functie als penningmeester van de HJC.
Wij zoeken nog een opvolger. Iets voor jou? Laat je interesse weten bij een van de bestuursleden.

Vacature Wedstrijdcommissaris
In het bestuur zoeken wij nog iemand voor de positie van wedstrijdcommissaris. Hij of zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het wedstrijdzeilen op de haven incl. de organisatie van
wedstrijdevenementen. Hoewel de bestuursfunctie niet bekleed is, is er wel zorg en aandacht voor
wedstrijdzeilen op de HJC. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de commissie wedstrijdzeilen,
bestaandeuitFransHin,AdseJelles,JanvanEk,FransvandeWelenRobbertvanBeijeren.

Assisteren?
Wil je bijdragen aan de organisatie en begeleiding van wedstrijden op de haven, laat dit dan aan
de wedstrijdcommissie weten. Je kunt denken aan rescue, start- en finishschip, banen uitleggen,
inschrijving e.d. Contact via wedstrijdcommissie@haarlemschejachtclub.nl.
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Aanbod HJC 2019

Contactgegevens

Maandagavond werkavond
April-oktober, 19.00-20.00u
Contactpersoon: Theo van Roode
TC@haarlemschejachtclub.nl
Woensdag werkdag
Hele jaar door, 10.00-16.00u
Contactpersoon: Henk van Beijeren
tc@haarlemschejachtclub.nl

Indeling bardienst
Tineke Struijkenkamp
bardienst@haarlemschejachtclub.nl

Bestuursvergadering
13 mei, 17 juni, 9 september, 14 oktober
18 november, 8 december
Algemene Ledenvergadering
23 november, aanvang 20.00 uur
HJC Laserwedstrijden op de woensdagavond
(19.00-21.00u)
Voor elk type Laser: Laser Standaard, radiaal, 4.7
Voor jong, oud, man, vrouw!
Meerdere korte wedstrijdjes op een avond
o.l.v. een wedstrijdcomité.
Elke woensdagavond van april-oktober,
m.u.v. zomervakantie
Contactpersoon: Adse Jelles
(contactgegevens ledenlijst)
Zingen op de HJC
HJC Shantykoor
Elke donderdagavond in het clubhuis
20.00-22.00u
Periode: 11 oktober 2018 t/m 28 maart 2019
Contactpersoon: Goke van Beijeren
(contactgegevens ledenlijst)
Jeugd lessen op de haven:
zie de kalender op pagina 20 - 21
HJC Jeugdzeilinstructeurs:
Coördinatoren/hoofdinstructeurs
Arne Pauw, Auke Pals
Hoofdinstructeurs
Wouter Steffens, Fleur Pals, Tijmen ten Have
Instructeurs
Emma van der Knaap, Nienke Mullink, Max Warnar,
Nicolaas Schölvinck, Ole Grootes
Instructeur in opleiding
Joost ‘t Sas, Sjouke van der Veldt, Caspar Kowalski,
Max van Capelle

Ledenlijst
Zoekt u contactgegevens van leden?
Zie pagina 17.
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Ledenadministratie
Yvonne Finnema
leden@haarlemschejachtclub.nl
Debiteurenadministratie
Tineke Struijkenkamp
debiteuren@haarlemschejachtclub.nl
Ballotagecommissie
Ton Beeren (vz), Cees van der Knaap,
Fred Zuidam, Onno van Viersen - Contact via
Ton Beeren, contactgegevens ledenlijst
Technische commissie (onderhoud haven)
o.l.v. Hans Gortworst. leden: Hans de Vries, Edwin
Rijvordt, Nico Hin, Henk van Beijeren, Jos Ridder,
Theo van Roode, Henk Dijk
tc@haarlemschejachtclub.nl
Webmaster & nieuwsbrief
Leo Roelofs,
webmaster@haarlemschejachtclub.nl
Redactie Schuimspatten
Janneke Hin
redactie@haarlemschejachtclub.nl
Evenementen comissie
Auke Bender - coördinator
evenementen@haarlemschejachtclub.nl
Leden: Wouter Coosemans, Caroline van Soelen,
Francis Weijers-Jak
Zeilcursus volwassenen
Robert Steffens
volwassenzeilen@haarlemschejachtclub.nl
Wedstrijdcommissie
Frans Hin, Adse Jelles, Frans van de Wel,
Jan van Ek, Robbert van Beijeren
wedstrijdcommissie@haarlemschejachtclub.nl
Commissie jeugdzeilen
Wim Telman, Monique Pals, Alex Engler,
Bernard ter Horst, Frans Hin
administratie.jeugd@haarlemschejachtclub.nl
Jeugdbestuur
Emma van der Knaap, Fleur Pals, Tijmen ten Have,
Nienke Mullink, Victor van der Laan, Ole Grootes
Nicolaas Schölvinck, Joost ‘t Sas
jeugdbestuur@haarlemschejachtclub.nl

Column van Mooie Nel
Lieve HJC vrienden en vriendinnen,
Het riet heeft niet gefluisterd maar ’hard’ geroepen of ik weer op deze plek
wilde schrijven over mijn vaarbelevenissen met mijn geliefde kapitein in de
afgelopen zomer van 2018.
Zijn moeder, die op het Griekse eiland Lesbos woont, kon vanwege haar hoge
leeftijd niet meer voor haar hond Mara zorgen en dus twijfelde mijn kapitein geen moment en heeft
hij de hond stiekem via het cruiseschip - waarop hij werkt - naar Nederland ‘gesmokkeld’.
Het gevolg was een extra passagier op ons bescheiden zeilbootje van 26 voet. Maar wel gezellig een
‘kind’ erbij, dat geen enkele angst had voor weer en wind: als ze maar bij ons aan boord kon zijn.
Zodra we weer een haven aandeden, sprong ze behendig van de boot op de steiger, verkende de
omgeving en zocht naar een geschikte plek om haar behoefte te doen, na soms een hele dag varen!
De afgelopen zomer was een uitzonderlijk hete zomer. Mijn kapitein leek wel een gesmolten Iglo,
we moesten voor verkoeling echt het ruime sop kiezen. De mussen vielen van onze reling als we
in een haven lagen. Waterplanten tierden welig in het Markermeer. Muggen waren te lui om mijn
zoete blauwe bloed op te zuigen. Zelfs mijn duur aangeschafte sunblock kon - ondanks alle beloftes
op de verpakking - niet veel voor mijn blanke sproetenhuid betekenen. Vanwege de grote koperen
ploert die op mijn kop scheen, werd mijn haar wel een paar tinten blonder. Volgens mijn kapitein
Iglo zag ik er - ondanks mijn verhitte hoofd – knap uit. Ja, vind je het gek: ik lag het grootste deel
van de dag op het voordek te bakken, ontdaan van mijn borstrok, in mijn monokini!
De zeilen wilde nauwelijks bollen, ik hoefde niet aan de fokkenschoot te trekken, dus zat er weinig
anders op dan lekker te luieren met Mara aan mijn zijde. Mijn kapitein moest echter alle zeilen
bijzetten om zijn uitgezette koers te kunnen uitvoeren en het frustreerde hem dat het blond
schuimend bier nauwelijks koel te houden was in het onderste gedeelte van het ruim. Onze koelbox
draaide overuren. Gelukkig konden we in diverse havens onze koelelementen weer laten invriezen,
tja het is tenslotte kamperen op het water. Eenmaal aan de wal maakten we van mijn ruime borstrok een soort van parasol waar we verkoeling onder zochten, om zo een maaltijd te nuttigen die ik
in de hete kombuis met liefde had klaargemaakt.
Maar toch, ondanks de hitte, was het weer ouderwets gezellig in de havens van Volendam en
Enkhuizen, mede omdat we daar altijd trouwe HJC leden tegen het lijf lopen. Recreatiehaven
Uitdam is wat ons betreft geen aanrader: geen havenmeester te bekennen, winderige ligplaatsen,
eenvoudig sanitair. Het fraai uitziende restaurant sluit helaas al vroeg en als je geluk hebt, kun je
alleen nog bij de snackbar terecht. Wij en onze Griekse scheepshond konden beter uit de voeten
in Stavoren Marina, Medemblik en Kampen: goede faciliteiten, voldoende uitlaatplekken en niet te
vergeten: gezellige kroegjes en eetgelegenheden.
Door de extreem lage waterstand konden we helaas na twee weken dobberen over het IJssel- en
Markermeer niet meer via de Spaarndammersluis naar onze HJC. We waren genoodzaakt om in het
holst van de nacht de staande mastroute te nemen door Amsterdam. Dat was afzien: niet slapen,
goed opletten maar wel een spannende terugtocht naar onze vertrouwde thuishaven HJC. Wat waren
we blij om weer met vastgebonden lijnen tussen de palen van onze box, onze ILYA ongeschonden
aan te meren en met plezier terug te zien op een warm en geslaagd zeilseizoen.
Wij dromen nu alweer over ons nieuwe vaarseizoen 2019.
Dikke zoen van Mooie Nel
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Aktiviteiten overzicht 2019
januari
1
16
17
20
23
23
24
27
30
31
februari
6
7
10
10
13
14
17
20
21
27
28

Nieuwjaarsreceptie
Werkdag
Shantykoor
3e zondag v.d. maand in het HJCafé
lezing over de Plastic Soup Foundation
Werkdag
Ballotagecommisie
Shantykoor
Bijeenkomst Spirit-eigenaren
Werkdag
Shantykoor

Werkdag
Shantykoor
Mooie Nelloop
Kenninsmakingsmiddag voor nieuwe leden
Werkdag
Shantykoor
3e zondag v.d. maandn het HJCafé
lezing van Sail Select over zeilen maken
Werkdag
Shantykoor
Werkdag
Shantykoor

maart
6
7
9
13
14
17
18
20
21
23
27
28
30 & 31
april
1 t/m 7
3
7
7
8
10
12
14
15
17
22
25
20

Werkdag
Shantykoor
HJCafé Pubquiz
Werkdag
Shantykoor
3e zondag v.d. maand in het HJCafé
lezing “Per motorboot naar Parijs”
Bestuursvergadering
Werkdag
Shantykoor
Vrijwilligersavond
Werkdag
Shantykoor
Schepen te water

Schepen te water
Werkdag
Kenninsmakingsdag jeugdzeilen
Opening seizoen
HJC
16.00 uur
Bestuursvergadering
Werkdag
Algemene Ledenvergadering
Omslaan in de Planeet HJC jeugd
Werkavond
Werkdag
Paasbrunch
HJC
11.00 tot 13.00 uur
Zeiltraining 1 Optimist A/B/C, Splash, Laser,
Optimist beginners en gevorderden

26
29

Zeiltraining 1 Splash, Laser, Polyvalk
Optimist beginners en aspiranten
Werkavond

mei
4-5
6
11 - 12
11 - 12
13
13
16
26
18 - 19
18 - 19
20
23
24
25
25 - 26
25 - 26
27
30 - 31

U4 wedstrijden Muiderzand
Werkavond
Openingswedstrijden HJC
Combiwedstrijden Loosdrecht
Werkavond
Bestuursvergadering
Zeiltraining 2 Optimist A/B/C, Splash, Laser,
Optimist beginners en gevorderden
Zeiltraining 2 Splash, Laser, Polyvalk
Optimist beginners en aspiranten
U4 wedstrijden Workum
FJ Klasse Evenement
Werkavond
Zeiltraining 3 Optimist A/B/C, Splash, Laser,
Optimist beginners en gevorderden
Zeiltraining 3 Splash, Laser, Polyvalk
Optimist beginners en aspiranten
Fortrace
CNZ
Combiwedstrijden Braassem
Scounting weekend Haarlem
Werkavond
Hemelvaarttocht

juni
1-2
6
7
8-9
13
14
15
15 - 16
17
17
20
21
22 - 23
24
27
28
29 - 30
29 - 30
29-30

Hemelvaarttocht
Zeiltraining 4 Optimist A/B/C, Splash, Laser,
Optimist beginners en gevorderden
Zeiltraining 4 Splash, Laser, Polyvalk
Optimist beginners en aspiranten
Pinkstercombi
HJC
Zeiltraining 5 Optimist A/B/C, Splash, Laser,
Optimist beginners en gevorderden
Zeiltraining 5 Splash, Laser, Polyvalk
Optimist beginners en aspiranten
IJsselmeerwedstrijden CNZ
Zeilclinic
HJC jeugd
Werkavond
Bestuursvergadering
Zeiltraining 6 Optimist A/B/C, Splash, Laser,
Optimist beginners en gevorderden
Zeiltraining 6 Splash, Laser, Polyvalk
Optimist beginners en aspiranten
Combiwedstrijden Muiden
Werkavond
Zeiltraining 7 Optimist A/B/C, Splash, Laser,
Optimist beginners en gevorderden - Kijkweek
Zeiltraining 7 Splash, Laser, Polyvalk
Optimist beginners en aspiranten - Kijkweek
Splash weekend teamzeilen
HJC jeugd
Combiwedstrijden De Kaag
Kaagweekend
HJC jeugd

juli
4
5
6
11

12

21 - 26

Zeiltraining 8 Optimist A/B/C, Splash, Laser,
Optimist beginners en gevorderden
Zeiltraining 8 Splash, Laser, Polyvalk
Optimist beginners en aspiranten
Zomerzeilen + HJC Festival
Zeiltraining 9 Optimist A/B/C, Splash, Laser,
Optimist beginners en gevorderden
Rondje Mooie Nel + barbecue
Zeiltraining 9 Splash, Laser, Polyvalk
Optimist beginners en aspiranten
Rondje Mooie Nel + barbecue
Braassemkamp
HJC wedstrijdploeg

augustus
29 Zeiltraining 10 Optimist A/B/C, Splash, Laser,
Optimist beginners en gevorderden
30 Zeiltraining 10 Splash, Laser, Polyvalk
Optimist beginners en aspiranten
31 IJsselmeerwedstrijden CNZ
september
2 Werkavond
5 Zeiltraining 11 Optimist A/B/C, Splash, Laser,
Optimist beginners en gevorderden
6 Zeiltraining 11 Splash, Laser, Polyvalk
Optimist beginners en aspiranten
7 - 8 Midzomerwedstrijden HZV
7 - 8 U4 wedstrijden Workum
9 Werkavond
9 Bestuurvergadering
12 Zeiltraining 12 Optimist A/B/C, Splash, Laser,
Optimist beginners en gevorderden
CWO vorderingsstaat test
13 Zeiltraining 12 Splash, Laser, Polyvalk
Optimist beginners en aspiranten
CWO vorderingsstaat test
14 - 15 Rondje Windmolens
HJC
16 Werkavond
19 Zeiltraining 13 Optimist A/B/C
21 - 22 Reserve Najaarscombi HJC
21 - 22 Combiwedstrijden Vinkeveen
23 Werkavond
26 Zeiltraining 14 Optimist A/B/C
28 - 29 Sluitingswedstrijden
JVW
28 - 29 U4 wedstrijden Medemblik
30 Werkavond
oktober
3
4-5-6
9
10
10
12 - 13
12
13

Zeiltraining 15 Optimist A/B/C
Najaarstocht
HJC
Werkploeg
Zeiltraining 16 Optimist A/B/C
Shantykoor
Combiwedstrijden Westeinder
Sluiting seizoen
HJC
16.00 uur
Spaarnecup
KR&ZV Het Spaarne

14
16
17
23
24
30
31

Bestuurvergadering
Werkploeg
Shantykoor
Werkploeg
Shantykoor
Werkploeg
Shantykoor

november
3 Najaarstraining 1 Optimist A/B/C
6 Werkploeg
6 Tripartite+ overleg
HZV
7 Shantykoor
9 Mosselen eten
10 Najaarstraining 2 Optimist A/B/C
13 Werkploeg
14 Shantykoor
17 Najaarstraining 3 Optimist A/B/C
17 3e zondag v.d. maand in het HJCafé
Hans van Ravenzwaay geeft antwoord
op al uw vragen over uw scheepsmotor.
18 Bestuurvergadering
20 Werkploeg
21 Shantykoor
27 Werkploeg
28 Shantykoor
december
4 Werkploeg
8 Bestuurvergadering
11 Werkploeg
12 Shantykoor
14 Kerststukjes maken (onder voorbehoud)
15 3e zondag v.d. maand in het HJCafé
lezing over de het lakken en schilderen door
Epifanes (onder voorbehoud)
18 Werkploeg
19 Shantykoor

Dit activiteiten overzicht is een moment
opname. (april 2019)
Er kunnen inmiddels wijzigingen en
toevoegingen zijn.
Kijk voor het actuele activiteiten-overzicht
op de HJC website.
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REISVERSLAG

Rondom Engeland met de Summerwinds in de zomer van 2018

Ton en ik (Anneke) zijn van jongs af aan met het
water opgegroeid. Ton zijn ouders zijn begonnen
op het Alkmaardermeer en zijn stapsgewijs naar
steeds groter water gaan reizen met hun Pion.
Mijn ouders hebben elkaar op de HJC leren kennen
en zijn ook steeds op groter vaarwater, zoals de
Noord- en Oostzee, gaan varen. Ton en ik hebben
elkaar leren kennen op de Azoren tijdens het Happy
foto rechts:
Summerwinds
voor anker op
loch Nevis.

HourvandeSpiceRaceR”dam-Azoren-R’dam.We
draaiden beiden al 5 jaar mee in het wedstrijdcircuit maar wij hadden elkaar nooit eerder ontmoet! Al gauw wilden we liever samen zeilen
op een eigen boot. We hebben een Dehler 36DB
gekocht en daarmee 23 jaar met ons gezin met veel
plezier gezeild. Onze droom was een groter schip
met goed zeegedrag en met meer comfort om er
lange reizen mee te maken in de zomer. Ons huidige
schipiseenRidas46DS.Zijheeftmetdevorige
eigenaar al vele grote reizen gemaakt zoals rondje
Atlantic, rondje Engeland, Zweden en Bretagne.
Vorig jaar juni was het zover om aan onze langgewenste reis rondom Engeland te beginnen. In de
eerste twee dagen zeilen we meteen door naar
Blyth, een haven net boven Newcastle. De Noordoost kust van Engeland heeft prachtige ruige
kusten, die je het gevoel geven dat je 50 jaar terug
in de tijd bent gezet. Er zijn voor ons schip met
een diepgang van 2.35, weinig havens om te kiezen.
Het is dan ook puzzelen met tij, wind en afstanden.
We doen Eyemouth aan, een vissershaven met als
huisdieren twee hele grote zeehonden die je aanstaren als je binnen vaart. Daarna Peterport, een
haven met veel suppliers en 95mijl verder
Inverness, wat het begin is van het Caledonian
Canal. Er is vier jaar lang met 900 man aan dit
kanaal gegraven en het heeft 29 sluizen en 10
bruggen en eindigt aan de westkust van Schotland,
in de plaats Fort William met de berg Nevis op de
achtergrond. We trekken er vier dagen voor uit.
Aan het einde van het kanaal maakt Ton telefonisch contact met de schot Alistair, een oud
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foto boven:
Wolkenimpressie
boven
loch Nevis.

mede-bemanningslidvandewedstrijdR’damNew-York (gehouden in 1982), om elkaar na 36 jaar
bij hem thuis te ontmoeten. Hij woont samen met
zijn vrouw Pat aan een prachtige inham bij het
eiland Seil, vlakbij Oban. De aanvaarroute is
“rather scary”, vlak langs een rots met 6 knopen
stroom mee en ook nog met een 45 graden bocht.
De ontmoeting is allerhartelijkst en we zijn de
gehele dag te gast bij ze. We verblijven twee
weken in het westelijke gebied, waarvan 1 week
met onze zoon Dirk, waar we mee naar de outer
HebridenzijngezeildenwaarwedeeilandenRum,
Canna en Egg hebben bezocht.
De meeste tijd overnachten we achter het anker, er
zijn nauwelijks havens maar voor ons is dit wat we
juist zo fijn vinden. Stroom laden doen we met onze
generator, en voedselvoorraden hebben we genoeg.
Met weinig wind zeilen we langs de Oostkust van
Ierland,waarweinigwordtgezeild.VanuitRosslare
steken we 140 mijl over naar de Scilly eilanden.
Hele scholen dolfijnen zwemmen voor de boeg met
ons mee. Deze eilanden geven het waddeneilanden-gevoel, met kampeerders en families met
kinderen aan het strand. Dit allemaal wel midden
in de Atlantische oceaan. We kunnen ons goed
voorstellen dat het hier kan spoken van de wind en
golven, gelukkig blijf het hogedrukgebied stabiel.
De Zuidkust van Engeland varen we van baai naar
baai, waar het met dit stabiele weer veilig is om
teankeren.ViaWight,Dover,Ramsgate,Nieuwpoort varen we na 8 weken de Nederlandse wateren
binnen. Wachtend achter het anker voor de kust
van Cadzand op wind, zien we een bekende blauwe
romp en met een vlaggenstok boven in de mast ons

naderen en zeilen even later Theo en Marja langs.
We ontmoeten elkaar weer in Breskens en halen
met Theo kreeft, oesters en rode poon bij Cor de
visser, waar je onder het genot van een glas witte
wijn aan boord van zijn schip op je bestelling kan
wachten. Theo heeft van dit uitstapje zichtbaar
genoten en wij dus ook.
Wij hopen nog jaren zulke prachtige zeiltochten te
maken. Het leven aan boord voor lange tijd is een
rijkdom waar we samen intens van genieten.
Anneke en Ton Bennen

23

HJC-ers winnen trans-Atlantische roeiwedstrijd
Wat krijg je als je vier mannen, één fles whisky, acht weken gevriesdroogd eten, één EHBO kit, vier
sigaren en ontelbaar veel M&M’s, voor 3000 mijl, in een boot van 8 x 2 meter, zet? Wat begon als een
geintje, liep uit op een roeitocht over de oceaan met vrienden. Maar al snel na de start ontstond het
idee dat ze dit wel eens konden gaan winnen. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan
The Dutch Atlantic Four. Marcel, Erik, David en Bart, 4 leden van de Haarlemse Sloeproeivereniging
(en 2 van hen zijn HJC-lid) zijn de Atlantische Oceaan overgeroeid in 34 dagen, 12 uur en 9
minuten. Daarmee werden ze winnaar van The Talisker Whisky Atlantic Challenge 2018.
Een interview van Niels Ruigrok met Marcel Ates.

Niels Ruigrok
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Waarom de oceaan over?

Hoe hebben jullie je voorbereid?

“Dat begon eigenlijk als een grapje. We deden met
de sloeproeivereniging mee aan een race op de
Wolga (rivier in west-Rusland red.) en daar werden
Erik en David geïnterviewd door de plaatselijke
krant. Toen die journalist vroeg wat hierna kwam,
luidde het antwoord: de oceaan over. Daar werden Marcel en Bart bij betrokken en zo groeide dit
grapje langzaam uit tot een volwaardig plan.”

“We zijn veel gaan trainen. Eerst met een bootje
met rolbankjes, maar toen we tijdens de eerste
training omsloegen, was dat ook meteen de laatste
keer. Daarna zijn we verder gaan trainen op onze
eigen boot, waarmee we ook de oceaan overgestoken zijn.”

Wat vonden je vrienden en familie ervan?

Hoe maak je een roeibootje Oceaan-proof?

“De meesten vrienden en familie verklaarden ons
voor gek en wilden het niet geloven, maar de mensen van de sloeproeivereniging Haarlem vonden
het een prachtige uitdaging. Naarmate het plan
definitievere vormen aannam, kregen we wel alle
steun van onze familie.”

“Onze boot was uitgerust met onder andere satelliettelefoon, een watermaker om van zeewater zoet
drinkwater te maken, stuurautomaat, AIS, GPS, VHF
en 2 cabines, zodat er 2 man kon slapen terwijl de
andere 2 roeiden. We hadden voor 8 weken aan
gevriesdroogd eten mee met daarbij veel snacks en
voedingssupplementen.”

Wat heb je onderweg het meeste gemist?
“Daar hoef je niet lang over na te denken, dat is
zonder twijfel slaap. Met name de laatste twee
shifts, vlak voor het ochtendgloren, waren erg
zwaar. En op het moment dat je klaar bent met
roeien en wat gegeten hebt, kost het nog best veel
moeite om de omschakeling naar slapen te maken.”
Wat hebben jullie onderweg geleerd?
“Dat je het met elkaar moet doen. Je kunt wel op
elkaar gaan lopen mopperen, maar daar bereik je
niks mee. Het is heel belangrijk om je eigen ego
uit te schakelen. Als het misgaat heb je dat ook
zelf gedaan, en moet je er samen uit komen.”

Evengoed zouden we, als de kans zich nog eens
voordoet, in de toekomst best nog een keer de
oceaan over willen.
Hoe was het om te winnen?
“In één woord: GEWELDIG! Oorspronkelijk was het
plan vooral om mee te doen, maar op het moment
dat je na de eerste dag op de eerste plaats ligt,
komt het besef dat je wel zou kunnen winnen. Vanaf dat moment bleven de vishengels binnenboord
en hebben we alles op alles gezet om als eerste de
finish te halen.”

Wat komt hierna?
“De familie weer even op 1 zetten! Bart en David
zijn recent vader geworden en voor alle 4 de team
leden geldt, dat ze de omschakeling van roeien,
roeien en nog meer roeien naar het normale leven,
weer hebben moeten maken. Van 2-uur-op-2-uur-af
naar een normaal dag- en nachtritme.
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GEZA MENLI JK E WED S T R I J D -A GEND A 2 0 1 9
1 e St a r t

Da t u m

Ev e n e m e n t

L o c a t ie

Me i
11 & 12
25

OP ENI NGS WED S T R I J D EN
FOR T R A CE

HJ C
I J m u id e n

1 4 :0 0 u u r
1 2 :0 0 u u r

Ju n i
8 & 9
15

P I NK S T ER COMB I
I J S S ELMEER WED S T R I J D EN

HJ C
V o le n d a m

1 1 :0 0 u u r
1 0 :0 0 u u r

Au gu stu s
31

I J S S ELMEER WED S T R I J D EN

V o le n d a m

1 0 :0 0 u u r

HZV
JVW
( P e n n in g s v e e r )

1 4 :0 0 u u r

Se pte m be r
7 & 8
MI D ZOMER WED S T R I J D EN
28 & 29

S LUI T I NGS WED S T R I J D EN

1 4 :0 0 u u r

Ok t o b e r
13

S P A A R NE ZEI LCUP

K R & ZV
He t S p a a r n e

1 0 :0 0 u u r

V A NA F 5 B OT EN: EIGEN K LA SS E, EIGEN B A AN!
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Waterrecreatie is van groot maatschappelijk en economisch belang
voor Nederland
Elke Nederlander weet en voelt: Nederland en water
horen bij elkaar. Ook in het buitenland zijn de
begrippen Nederland en waterrecreatie sterk met
elkaar verbonden. Het netwerk van waterwegen en
meren is sinds jaar en dag bepalend voor het landschap in Nederland. Met technische hulpmiddelen
en landschappelijke ingrepen zijn bijzondere
waterstructuren ontwikkeld. Het is uniek hoe
Nederland omgaat met water, met de bescherming
tegen water, de beheersing van water, het gebruik
van vaarwegen voor transport en de waarde van
water voor ontspanning en sport.
Wat is waterrecreatie?
De waterrecreant is iedereen die op, aan of in het
water zijn vrije tijd doorbrengt, of een sport beoefent. Binnen de context van de Toekomstvisie gaat
het specifiek over zeilen, motorbootvaren, sportvissen, kitesurfen, waterskiën, wakeboarden, sportduiken, kanoën, suppen en roeien. Nederland heeft
bijna 2,6 miljoen waterrecreanten – een groep die
aandacht verdient en die een grote maatschappelijke en economische waarde vertegenwoordigt.
De omzet van de watersportindustrie evenaart die
van de binnenvaart of de akkerbouw. De waterrecreatiesector is goed voor ruim 2,1 miljard euro
omzet en geeft 20.300 mensen werk, die de ruim
2,6 miljoen Nederlanders plezier op het water geven.
Betekenis Waterrecreatie
Waterrecreatie is van toenemende betekenis. Niet
alleen vanuit economisch perspectief, maar ook
in relatie tot de kwaliteit van stad en platteland,
natuur en landschap, wonen en werken, sport en
gezondheid en cultuurhistorie en sociale samenhang. De Toekomstvisie Waterrecreatie 2025
beslaat waterrecreatie in al haar aspecten en diepgang. De Toekomstvisie beoogt de unieke waarden
van Nederland als waterland ten volle te benutten.
Het genieten van het water en het uitoefenen van
vrijetijds- en sportactiviteiten aan, op en in het
water is mogelijk voor iedereen.
Daar wordt Nederland niet alleen mooier en aantrekkelijker van, maar het draagt óók bij aan een
betere gezondheid, welzijn en economie.
Acht ambities voor de toekomst van waterrecreatie
in 2025:
• Waterrecreatie is er voor iedereen
• Waterrecreatie is laagdrempelig, gevarieerd en
betaalbaar

• Waterrecreatie is er in en om de stad
• Waterrecreatie-gebieden zijn bereikbaar en staan
in goede verbinding met elkaar
• Waterrecreatie als opstap naar watersporten op
Olympisch niveau
• Nieuw water beschikbaar voor waterrecreatie
• Waterrecreatie is grenzeloos
• Waterrecreatie is veilig en duurzaam
Een sterke sector als partner voor de overheid
De waterrecreatiesector heeft de ambitie om niet
alleen helder, eensluidend en consistent te zijn
inzake haar belangen, maar wil ook de synergie
met andere sectoren, overheden en maatschappelijke organisaties bevorderen. Wij hebben immers
een gezamenlijk doel: het bouwen aan een mooi en
gevarieerd waterrecreatieland. Dit vraagt om goed
overleg tussen private en publieke partijen als ook
waterrecreatiesector partijen onderling. Samenwerking met betrekking tot de ontwikkeling van
Nederland als waterrecreatieland en over de uitdagingen en opgaven die daaruit voortkomen. Daarbij
is het van belang om vrijelijk informatie, kennis en
competenties met elkaar uit te wisselen. Dat is belangrijk om tot een gecoördineerde uitvoering van
beleid en programma’s te komen. Ten slotte vraagt
de toekomst van waterrecreatie om een goede en
inzichtelijke financieringsstructuur. Een structuur
waarin de overheid, de waterrecreatiesector en de
waterrecreanten een rol hebben.
Totstandkoming en realisatie toekomstvisie
waterrecreatie 2025
De Toekomstvisie Waterrecreatie is ontwikkeld
vanuit de waterrecreatiesector. De voorganger van
WaterrecreatieNederland,StichtingRecreatietoervaartNederland(SRN),faciliteerdedeontwikkeling
van de visie. Bij de totstandkoming zijn verder de
publiekepartnersvanSRNindieperiode-deVereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, het
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en
Milieu – betrokken. Zij ondersteunen de richtingen
die in de visie zijn benoemd en spreken de intentie
uit om samen te werken aan de implementatie van
de toekomstvisie.
Auke Bender
met dank aan Waterrecreatie Nederland
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Jaarverslag jeugdcomissie 2018
Het jaar 2018 is erg snel gegaan, het was een intensief jaar voor zowel de begeleiding van de
kinderen als voor de instructeurs. De lessen en trainingen werden in grote groepen in een hele fijne
sfeer op de donderdag en vrijdag gegeven. Op de donderdag waren er veertig kinderen op het water
en op de vrijdag waren dat er ook nog eens twintig.
De wedstrijdgroep is in maart begonnen met de vier voorjaarstrainingen. Die groep is uitgegroeid
tot een hele hechte groep ouders en kinderen, die dit jaar aan tal van wedstrijden en evenementen
hebben meegedaan. In het voorjaar hebben we met een groep van vijf zeilers de Dutch Youth Regatta
bezocht. Een mooie ervaring voor de kinderen en voor herhaling vatbaar!

Monique Pals

Voor het reguliere zeilen startte het seizoen op 8
april met de Kennismakingsdag.
De week daarna volgde traditiegetrouw het omslaan
in zwembad ‘de Planeet’.
In verband met de feestdagen zijn de reguliere
lessen in de week na de meivakantie gestart.
Op de medewerkersavond heeft de jeugd tijdens de
bediening het verenigingsbestuur afgelost en zo
ook zijn steentje bijgedragen.
Op 9 en 10 juni heeft het jeugdbestuur het ‘Kaagweekend’ georganiseerd. We gingen daar met twee
polyvalken, de Batavus, twee tenten en 8 kinderen
naar toe. Dit zeilweekend naar de Kaag is zeker
voor herhaling vatbaar. De datum voor 2019 is al
geprikt.

In het weekend van 28 juni en 1 juli vond de zeilclinic plaats. Dat evenement wordt door de jeugdcommissie in samenwerking met het jeugdbestuur
en de instructeurs georganiseerd. Hoewel plezier
hierbij vooropstaat, maken de kinderen, dit jaar
waren het er 32, grote stappen qua zeilniveau.
Op 14 juli stond ‘Zomerzeilen’ op het programma.
Dat was zo succesvol, dat we zelfs dachten op 8
september een tweede dag te moeten organiseren.
We hebben die dag toch geannuleerd omdat het
programma voor ons gewoon te veel werd. Bovendien vinden we dat we mensen ook moeten
stimuleren op tijd in te schrijven. Als resultaat van
het zomerzeilen hebben we er 14 nieuwe jeugdleden bij gekregen.

Bernard ter Horst

Tijdens de combi’s in 2018 hebben de zeilers van
het HJC zeilteam veel prijzen gewonnen. Met een
groep van zo’n 12 tot 14 bootjes hebben we de
combi’s bezocht, waarbij de grote trailer voor 12
optimisten goed van pas kwam! Bij bijna elke
combi stonden er in de optimist groepen HJC
zeilers op het podium. Als klap op de vuurpijl
wonnen ze met in totaal zes prijzen de Combi
Kaag. In het voorjaarsklassement van de Combi
heeft Friso Engler de totaalprijs gewonnen in de
optimist A. Daarnaast hebben we met 12 boten
aan de combi finale meegedaan.
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Op 20 juli hebben we de zomervakantie ingeluid
met de puzzeltocht over de ‘Mooie Nel’ en de
barbecue met de hele groep. In vorige jaren werd
dat gedaan op de laatste les van het seizoen, maar
de opkomst was dan door het weer en de schoolverplichtingen gering.
Tijdens de laatste avond van de reguliere lessen
op 13 en 14 oktober zijn de vorderingsstaten en
CWO-diploma’s uitgereikt, nadat er volgens de
CWO-eisen getoetst was. De avonden zijn afgesloten met de traditionele pannenkoeken.

Omdat er relatief weinig kinderen met wedstrijdzeilen starten, hebben we dit jaar geprobeerd de
kinderen te enthousiasmeren door als instructeurs
en jeugdcommissie de gevorderden groep mee te
nemen naar Combi Kaag in het weekend van 15 en
16 september om zo de drempel te verlagen.
De wedstrijdgroep is de weken die op de reguliere
lessen volgden, nog doorgegaan met trainen tot
aan de Combiwedstrijden bij onszelf op de haven.
De combi was een groot succes. We waren dit jaar
als laatsten op 13 en 14 oktober aan de beurt,
maar we hadden super weer bij een mooie opkomst.
We hebben dit jaar 71 inschrijvers mogen verwelkomen, waarmee we de best bezochte najaarscombi
van dit seizoen waren.

In november hebben de kinderen van de wedstrijdgroep nog de 4 najaarstrainingen gevolgd.
Begin december sloten ze het seizoen af.
Tijdens de najaarscombi was de deelname onveranderd goed, met, zoals al opgemerkt, ook deelname
vanuit de gevorderden groep. Tijdens onze eigen
combi hebben we sinds jaren weer beslag kunnen
leggen op de “Optimisten verenigingsprijs”!
WijbedankenFinnHoltrop,JanvanEkenRenee
Groeneveld voor de gasttrainingen dit jaar.
Ook willen we alle vrijwilligers, trainers, coaches,
begeleiders, jeugdcommissieleden, het combi- en
het wedstrijdcomité bedanken voor de geweldige
ondersteuning die het jeugdzeilen dit jaar van hen
heeft gekregen.

Wat houdt de functie van jeugdcommissaris en commissaris wedstrijdjeugd in?
De jeugdcommissaris is belast met het jeugdzeilen op de vereniging en draagt zorg voor de zeilopleidingen en trainers.
Hij of zij verzorgt ook de communicatie over het jeugdzeilen op de website, social media en de nieuwsbrief. De Commissaris Wedstrijdjeugd is de rechterhand van de jeugdcommissaris en richt zich met name op de logistieke kant van
de jeugdzeilopleidingen en het materiaal. Daarnaast is hij of zij verantwoordelijk voor de organisatie van de (Pinkster)
combi op de HJC en aanspreekpunt voor wedstrijdzeilers die eventueel evenementen elders in het land willen varen.
Ook regelt hij of zij de trainer(s) voor de wedstrijdgroep.
Contact met het jeugdzeilen gaat via jeugdzeilen@haarlemschejachtclub.nl

Waarvoor kun je terecht bij de jeugdcommissaris?
•
•
•
•
•

Voor informatie over het zeilaanbod voor de jeugd op de haven.
Voor de planning van het soepouder-schema.
Voor vragen over de agenda van het jeugdzeilen.
Voor het melden van afwezigheid bij een training.
Om je aan te melden als instructeur.

•
•
•
•
•

Voor vragen over het trainings- en wedstrijdprogramma van de jeugdwedstrijdzeilers.
Voor vragen over de logistieke kant van het jeugdzeilen en het materiaal.
Om je hulp aan te bieden tijdens jeugdzeilevenementen op de haven.
Voor vragen over of aanmeldingen voor de Poelsnipbeker.
De Commissaris Wedstrijdjeugd houdt ook bij welke zeilers Vlaggendrager worden.

Waarvoor kun je terecht bij de jeugdwedstrijdcommissaris?

De wedstrijdgroep wordt – evenals vorig jaar – begeleid door Alex Engler en Frans Hin. Aangevuld met Ole Grootes
en Max Warnar. Tijdens trainingen worden geregeld gasttrainers uitgenodigd, veelal oud-jeugdzeilers en ervaren
wedstrijdzeilers van de HJC.
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Jeugdspetters
Nieuws van het HJC Jeugdbestuur
Het jeugdbestuur is uitgegroeid tot een samenwerking tussen de zeilinstructeurs op de haven.
Als we iets organiseren, dan helpen we allemaal!

Emma van der Knaap

Als jeugd-instructeurs zien we het als onze grootste opdracht om meer jeugd op de haven te krijgen
en te proberen om hun verblijf op de haven zo leuk
mogelijk te maken. Sinds 2017 hebben we onze
eigen Keet op het haventerrein. Op zomerse dagen
liggen de zitzakken buiten en hebben we muziek.
Ook hebben we surfplanken waar de jeugd gebruik
van kan maken. Voor de allerkleinsten komt er in
2019 een mooie speeltuin op de haven.
Dat is weer een hele mooie aanwinst voor de HJC.
Elke week verzorgen we de zeillessen op de haven.
Maar we doen meer. We organiseren elk jaar ook
twee evenementen!
Het ene evenement dat we organiseren is de
zeilclinic. De clinic is een weekend op de haven
waarbij we zeilles geven aan beginnende en gevorderde zeilers, maar waarbij we ook heel veel leuke
activiteiten op de kant hebben.

De HJC Jeugdgroep bestaat uit: Alle actieve instructeurs
Ons doel is: We willen zoveel mogelijk jeugd op de haven
zien en we proberen die tijd zo leuk mogelijk te maken.
Onze taken: Zeilles geven, evenementen organiseren en
meedenken over welke dingen het voor de jeugd extra leuk
maakt om op de haven te zijn.
De datum van de zeilclinic is: 15 & 16 juni 2019
De datum van het weekend naar De Kaag is:
29 & 30 juni 2019
Wist je dat: Je bij ons kunt chillen in de Keet, we surfplanken hebben die je mag gebruiken, de allerkleinsten veilig in
een nieuwe speeltuin kunnen spelen in 2019?!
Wat, als je zelf een idee hebt? In de Keet hangt een ideeënbus maar je kunt je idee natuurlijk ook altijd gewoon bij een
van ons kwijt. We zijn benieuwd!
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Het is een weekend waarbij plezier en leren hand
in hand gaan.
Dat mag je niet missen dus op 15 en 16 juni!
Het andere evenement is het weekend naar De Kaag.
We varen daar met de masten plat in de Polyvalken,
naar toe. Overdag en ’s avonds staan dan in het
teken van zeilen, spellen spelen en vooral: heel
veel plezier maken.
In deze Schuimspatten lees je een verslag van
Merel van Zijl over het weekend naar De Kaag in
2018. En omdat het zo super-superleuk was, gaan
we het dit jaar weer doen. Zet de datum van 29 en
30 juni dus ook maar alvast in je agenda!
We wensen alle jeugd heel veel plezier op de haven
en als jullie ideeën hebben: laat het ons weten.
Zeil-ze en veel plezier in 2019!
Nienke, Fleur, Eline, Emma, Tijmen, Nicolaas, Arne,
Wouter en Auke

Zeilen in de Polyvalk of Laser/ Splash
Op vrijdag kun je ook zeilen in de Polyvalk of
in de Splash en Laser. Dat is leuk voor als je
de Optimist ontgroeid bent. Je krijgt dan gewoon zeilles van onze instructeurs, maar dan
in iets grotere boten.

Verslag zeilkamp naar de Kaag
We gingen met zes instructeurs weg, maar later
kwamen er ook nog eens drie bij. We zijn vertrokken vanaf de Haarlemsche Jachtclub en voeren
door de stad naar de Kaag toe. We gingen met
twee polyvalken en de Batavus weg. We hadden de
masten van de polyvalken platgelecht.
We voeren eerst meteen door naar de camping om
onze spullen weg te leggen en om onze tenten
op te zetten. Toen alles klaar was op de camping,
gingen we eindelijk lekker zeilen. We hebben wel
een paar uur gezeild en dat was wel echt heel leuk.
We hebben veel geleerd en lekker wedstrijdjes
gevaren.
Toen we terugkwamen gingen we zwemmen en
daarna barbecueën. We hebben ‘s avond nog
allemaal spelletjes gedaan.

We moesten de volgende dag al vroeg op zodat
we nog wel even konden zeilen, want we moesten
natuurlijk ook weer terugvaren naar de haven. De
instructeurs hadden een verassing voor ons.
Op de terugweg gingen we langs de snackbar langs
de ringvaart.
Het was een supergeslaagd weekend!!!
Merel van Zijl

Volg het HJC jeugdzeilen!

@HJC Jeugd

@hjcjeugdzeilen
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De HJC jeugdzeilinstructeurs stellen zich voor
Hallo allemaal, ik ben Emma van der Knaap en ik loop zowat al m’n hele
leven rond op de haven en geef nu voor het 4de jaar zeilles, dit jaar
voor het 2de jaar in de polyvalk.
In mijn dagelijks leven doe ik de studie Maatschappelijke zorg en begeleid ik mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Verder ben ik graag creatief bezig met van alles en nog wat, hou ik van
reizen en fotograferen en ben vaak te vinden op de boot/haven.
Groetjes Emma

Hoi allemaal! Ik ben Fleur, 19 jaar en sinds 2016 instructeur bij de
Haarlemsche Jachtclub. Ik ben begonnen in de optimist toen ik 7 was
opHJC.LaterbeniksamenmetmijnbroerAukeindeRSFevagaan
zeilen.
Hier hebben we met veel plezier in gezeild en ook aan veel wedstrijden
meegedaan.
Nu studeer op de Vrije Universiteit in Amsterdam Gezondheid en Leven.
Ik heb het erg naar mijn zin daar en ben heel erg benieuwd waar ik
later terecht kom!
Ook houd ik erg van paardrijden en op pad gaan met vrienden.

Ik ben Joost 15 jaar in juni 16. Ik zeil al mijn hele leven en ben begonnen in een optimist, die had een vriend van mijn vader gebouwd voor
mijn broer en is toen doorgeschoven naar mij. Daarna in een catemaran,
daar tussen heb ik soms even op iemands lazer gevaren maar vooral
catemaran. Vorig jaar had ik van een oud lid van de watersport
verenigingen Zandvoort een Yamaha seahopper gekregen. Daar heb ik
een seizoen op op gevaren en weer door gegeven en ga dit jaar weer
catemaran varen. Ik heb al jaren les op de HJC (optimist en polyvalk)
en de WVZ (catamaran), en ga nu ook lesgeven op de HJC, en dat deed
ik ook al een beetje op de WVZ (Watersport Vereniging Zandvoort) sinds
vorig jaar.
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Hi! Ik ben Nicolaas, 19 jaar en ik studeer nu aan de Universiteit van
Amsterdam. Sporten doe ik al mijn hele leven, met naast zeilen: hockey,
cricket, schaatsen, squash en nu roeien! Mijn favoriete boot is de Laser
Vago. Verder houd ik van de muziek, ik speel zelf piano.
Ik heb altijd zin in buitenactiviteiten, en party-tricks zijn mijn specialiteit. Dit wordt mijn tweede jaar lesgeven bij de HJC, met ons geweldige
team en leuke kids!

Hoi, ik ben Ole Grootes, ben 18 jaar en zit in VWO klas 6. Zeilen doe
ik al mijn hele leven. Op mijn negende ben ik begonnen bij de HJC in
de optimist met wedstrijdzeilen. Een paar jaar later ben ik overgestapt
naar de Splash en kwam ik in het Top en Talentteam. Vorig jaar ben ik
doorgestroomd naar de Laser en ik vaar nog steeds bijna elk weekend
in Medemblik. Zeilen is dus echt mijn favoriete sport en vrijetijdsbesteding. Aan mijn boot klussen en kleine onderdelen finetunen en
natuurlijk heel veel trainen om mezelf te verbeteren.
Naast het zeilen doe ik ook nog andere sporten: fanatiek roeien en in
de winter schaatsen en schaatsles geven. In de winter is het altijd een
zoektocht naar natuurijs.
In de zomer geef ik nu al vier jaar training bij de HJC.
Ik ben begonnen bij de optimisten en geef nu al twee jaar in mijn
eentje de Splashes training.
De komende jaren ga ik zeker door met zeilen; zelf of als trainer.

Hoi, ik ben Tijmen ten Have, al op jonge leeftijd heb ik leren zeilen bij
de HJC in de optimist, ik heb een aantal jaren wedstrijden gezeild in de
optimist en een paar jaar met de campus meegezeild.
Nu geef ik ongeveer 3 jaar met veel plezier les bij de HJC. Omdat ik zelf
ook heb leren zeilen bij de HJC kan ik mij goed inleven in wat wat de
kinderen zo leuk vinden aan het zeilen en het plezier dat de kinderen
hebben, hier word ik altijd erg enthousiast van.
Ik studeer Civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft, ik woon
ook in Delft. Sporten doe ik erg graag: ik hockey, golf, zeil en ik ben
de laatste tijd erg veel aan het roeien. Ook heb ik vele jaren gecricket.
Voor de rest houd ik mij veel bezig met koken en vind ik het leuk om in
de tuin te werken, te klussen en buiten te zijn.
Groetjes, Tijmen
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Onze clubwinkel
Sponsor uzelf én de HJC door online te winkelen via Onzeclubwinkel.nl
Winkelt u wel eens bij Bol.com? Coolblue? Bestelt u uw printerinkt online? Als u winkelt via
Onzeclubwinkel.nl ontvangt u zelf korting op uw product en de HJC ontvangt een percentage
van uw aankoopbedrag om te besteden aan de club. Hoe werkt het?
• Ga naar www.onzeclubwinkel.nl
• Zoek uw webwinkel of het product dat u wilt bestellen (keuze uit 600 webwinkels)
• Sponsor jezelf en de HJC door beiden korting te ontvangen (het bedrag wordt later aan u
terugbetaald door Onzeclubwinkel.nl).
Meer informatie vindt u op de HJC website en op www.clubwinkel.nl

Colofon
Deze Schuimspatten is tot stand gekomen met medewerking van: Anneke Bennen, Fleur Finnema, Martine Hin (foto’s),
Emma van de Knaap, Melline Mollerus, Monique Pals (foto’s), Merel van Zijl, Adse Jelles, Klaas de Jong, Stephan Nelissen,
NielsRuigrokenMichielWijn.
Met dank voor de extra inzet van het bestuur en de bijdragen van de instructeurs van het jeugdzeilen.
Eindredactie: Janneke Hin - redactie@haarlemschejachtclub.nl
Vormgeving: Auke Bender
Deze Schuimspatten verschijnt eenmalig dit jaar en wordt geprint in een oplage van 500 en verstuurd aan leden, donateurs en
relaties van de HJC. Losse nummers worden uitgedeeld aan passanten van de HJC.
Volgend nummer: maart 2020
Wil je hieraan meewerken? meld je dan via redactie@haarlemschejachtclub.nl
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TOPMERKEN BELEEF JE NU IN

Topmerken als o.a.,
Bose, Loewe, Sony, Philips,
Miele, Siemens, Liebherr, AEG .... .
WAAROM ANDREA?
• Eerlijk advies
• Deskundig personeel
• Kwaliteit
+ SERVICE!
Tot in detail

info@andrea.nl
kijk ook op www.andrea.nl
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T. 023-510 06 66
F. 023-524 37 07
info@hvdboogaard.com
www.hvdboogaard.com
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Wijzigingen voorbehouden • Kijk voor het actuele activiteiten overzicht op de HJC website.

Deurkrukkenwinkel
Schagchelstraat 41

Haarlem

