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Colofon
Deze Schuimspatten is tot stand gekomen met 
medewerking van: Wilko Emmens, Goos Finnema,
Wouter Goosemans, Monique Pals, Jorien Hin, 
Vera ter Horst, Fleur Finnema, Emma van der 
Knaap, Martine Hin, Frans Hin, Jan van Ek, 
John van Zijl, Ton Beeren, en Clemens de Graaf 
(foto’s).

Redactie: Janneke Hin (eindredactie), Klaas de 
Jong en Auke Bender (vormgeving). 
redactie@haarlemschejachtclub.nl

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: april 2023
Wil je hieraan meewerken? Meld je dan via 
redactie@haarlemschejachtclub.nl

Woordje vooraf
Beste HJC-ers

Daar is hij weer, de jaarlijkse editie van de Schuimspatten waar wij 
inmiddels vertrouwd mee zijn geraakt. In de voorbereiding sprak ik met de 
redactie-commissie over het thema van dit jaar. Met het corona-tijdperk in 
het achterhoofd lijkt het thema “verbinding” goed te passen. 

De twee jaar dat het niet of met beperkingen mogelijk was evenementen 
te organiseren, wij elkaar tijdens de algemene vergaderingen niet in de 
ogen konden kijken en wij nieuwe leden niet persoonlijk, maar in plaats 
daarvan via de website moesten leren kennen, doen een vereniging geen 
goed. Het verenigingsleven en de verbinding met elkaar moeten door som-
migen misschien wel opnieuw gevonden worden. Dat hoeft wat mij betreft 
niet al te ingewikkeld te zijn: we delen met elkaar dezelfde hobby en op 
de vereniging is het gemakkelijk contact te leggen. Wij hebben veel nieuwe 
leden mogen verwelkomen. Zie je dus een voor jou onbekend gezicht, 
maak dan even kennis met elkaar, er ontstaat vaak als vanzelf een mooi 
gesprek. Er is gewoon veel dat ons verbindt. 

Kom langs bij het happy hour dat één keer per week aan het Cubaanse 
strand georganiseerd gaat worden, haal een kop koffie of een drankje 
in het clubhuis of laat je gezicht zien bij de andere evenementen op de 
haven.
De zeillessen zijn ook in 2022 weer volledig volgeboekt. Wij verwachten 
dat ook op het sportieve vlak, zoals in de Combi Amsterdam, weer mooie 
prestaties zullen worden geleverd.
En last but not least willen wij in oktober met al onze leden de mijlpaal 
van ons 105-jarig bestaan vieren.

In deze Schuimspatten vindt u ook de verslagen van de bestuursleden, 
waarin wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en wat zoal de aandacht 
heeft gevraagd. Wij hebben een, naar omstandigheden, goed jaar achter 
de rug. Het ledenaantal is gegroeid en de financiële huishouding is prima 
op orde. De havenmeester heeft zijn weg gevonden en ook de vele pas-
santen zijn te spreken over dat wat onze vereniging te bieden heeft. Deze 
verslagen komen vanzelfsprekend ook als agendapunt bij de algemene 
ledenvergadering, die op 24 mei a.s. gehouden wordt, aan de orde.

De goede gang van zaken wordt voor een belangrijk deel bereikt door 
de grote inzet van veel leden. De vereniging is al diegenen die daar hun 
steentje aan hebben bijgedragen, veel dank verschuldigd.

Ik wens u veel leesplezier en een mooi verenigingsjaar toe.

Wilko Emmens.

Haarlemsche Jachtclub

HJC Jeugdzeilen hjcjeugdzeilen

deHJC hjchaarlem



GEZAMENLIJKE WEDSTRIJD 
AGENDA 2022 

 
Datum Evenement Locatie 

Eerste 
start 

    
30 april / 1 mei Openingswedstrijden HJC 14.00 uur 
    
14 mei 
(21 mei) 

Fortrace IJmuiden 12.00 uur 

    
11 juni IJsselmeerwedstrijden Volendam 10.00 uur 
    
3 september IJsselmeerwedstrijden Volendam 10.00 uur 
    
10 / 11 
september 

Nazomer wedstrijden HZV 14.00 uur 

    

18 september Spaarne cup 
KRZV Het 
Spaarne 

 

    

1 / 2 oktober Sluitingswedstrijden 
JVW 
Penningsveer 

14.00 uur 
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Het afgelopen verenigingsjaar werd net als 2020 
een jaar dat door de wisselende coronamaatregelen 
de nodige hindernissen heeft ondervonden. Het 
bestuur heeft steeds de maatregelen die door het 
RIVM, de Veiligheidsregio Kennemerland en door 
het Watersportverbond zijn vastgesteld, opgevolgd. 
Natuurlijk heeft de HJC, net als veel andere vereni-
gingen, helaas ook de nadelige effecten van deze 
maatregelen ondervonden. Effecten die wellicht 
op u persoonlijk invloed hebben gehad, maar ook  
effecten die te maken hadden met soms snel 
wisselende (on)mogelijkheden bij de organisatie 
van activiteiten. 

Zo moest de algemene  ledenvergadering op 22 
april weer digitaal plaats vinden. Die omstandigheid 
is niet bevorderlijk voor de participatie die een 
algemene ledenvergadering onder normale omstan-
digheden zo waardevol maakt. In deze vergadering 
is Fleur Finnema afgetreden en is Gerry van Leuven 
als secretaris tot het bestuur toegetreden. 
De najaars algemene ledenvergadering op 26 
november hebben wij niet door laten gaan omdat 
de onderwerpen die op de agenda stonden, zich 
beter lenen voor een vergadering met fysieke aan-
wezigheid.  Onderwerpen die goedkeuring van de 
ALV behoeven, kunnen ook in de voorjaarsverga-
dering van 2022 aan de orde komen. Conform het 
rooster van aftreden heeft Leo Roelofs zijn taken 
als vice-voorzitter per 26 november neergelegd.

Het bestuur heeft negen keer vergaderd, ook deze 
vergaderingen zijn in de meeste gevallen digitaal 
verlopen. Ondanks de beperkingen die deze wijze 
van vergaderen met zich mee brengt, verliepen ze
collegiaal, constructief en opbouwend. Alle verga-
deringen zijn genotuleerd en bij vrijwel alle 
vergaderingen was het voltallige bestuur aanwezig.

Onderwerpen die de aandacht hebben gevraagd, 
zijn onder andere de beëindiging van het dienst-
verband met de havenmeester in januari en de 
aanstelling van een opvolger, de aanleg van het 
strandje en tal van “huishoudelijke” zaken.
Zo is met de ballotagecommissie  gesproken over 
de ballotage en het vrijwillige karakter van de 
ledenbijdragen. Een onderwerp dat bij de volgende 
algemene ledenvergadering aan de orde komt.

  Jaarverslag voorzitter 2021  

De aanpassing van de statuten in het kader van de 
WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 
wacht nog op de “advies”-statuten van het Water-
sportverbond.

De voorzitter is vertegenwoordigd in het platform 
‘Recreatie’ van het Watersportverbond, dat zich ten 
doel stelt de belangen van de recreatieve water-
sporter beter over het voetlicht te brengen.
Tevens heeft hij deelgenomen aan overleggen 
ten behoeve van de voorgenomen aanleg van een 
zonneweide op Schoteroog en overleggen voor 
plannen met betrekking tot de opvang van drugs-
verslaafden en moeilijk te huisvesten gezinnen, 
waarbij ook Schoteroog in beeld kwam. 
Beide dossiers zijn tot tevredenheid afgewikkeld.

Op zeventien november vond het jaarlijkse Tripar-
tite +1-overleg met de verenigingen rond de Mooie 
Nel plaats (ook digitaal). Daarin werden o.a. de 
jaaragenda’s op elkaar afgestemd.

De HJC telt ultimo 2021 in totaal 529 leden, een 
lichte groei ten opzichte van vorig jaar. Wij kunnen 
het verenigingsjaar afsluiten als een gezonde 
vereniging waarvan alle faciliteiten in prima staat 
verkeren. Het bestuur ziet 2022 met vertrouwen 
tegemoet en hoopt dat het snel mogelijk is om het 
leven weer zonder beperkingen op te pakken, zodat 
wij weer volop kunnen genieten van wat de HJC te 
bieden heeft.

Het bestuur bedankt iedereen die met onmisbare 
inzet, op wat voor manier dan ook, heeft bijgedra-
gen aan het reilen en zeilen van de HJC. 
Last but not least dank ik mijn medebestuursleden, 
alsmede Fleur en Leo, voor hun enthousiaste en 
grote inzet bij het besturen van onze vereniging.

Wilko Emmens - voorzitter

Wilko Emmens

  In dit verslag wil ik u vanuit mijn perspectief informeren over het reilen en 
zeilen van onze vereniging in 2021 en ik vraag u dit te lezen in samenhang met de 
verslagen van de andere bestuursleden.
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Heerlijk vooruitzicht! Het is nu alweer een jaar of 
acht geleden, denk ik, dat ik mijn plekje op het 
strand met een strandcatamaran heb ingeruild voor 
wedstrijdjes in een Laser op de woensdagavond op 
de Mooie Nel.
Met verenigde krachten zullen we onze bootjes, die
nu nog zes tot acht hoog in de stellingen in de 
loods staan, nog wel op hun waltrailertjes in de 
loods en op het haventerrein moeten krijgen.

Onze twee geweldige vrijwilligers, Mariska en 
Victor, leggen wekelijks onvermoeibaar een klein 
baantje in het water. Op de, meestal zonovergoten, 
soms verwaaide, woensdagavond klinkt het eerste 
startschot dan meestal rond zo’n kwart voor zeven. 

In april beginnen we met een wedstrijdje of drie 
en als de avonden lengen, plakken we er zoveel 
aan als kan, tot de zon ondergaat. Nadien komen 

Woensdagavondwedstrijden in de Laser 

 Ik sta nu nog elke woensdag op de schaats, met nog twee weken te gaan. 
Maar de tijd vliegt. Het is alweer april en de Laser Masters staan in de startblokken om 
weer te beginnen. 

de ‘grote’ verhalen en worden sommige momenten 
nabesproken in het clubhuis of op het terras, onder 
het genot van een biertje, een frisdrank of een 
enkel glas wijn.

De punten worden netjes bijgehouden voor een 
heuse trofee aan het eind van het seizoen.

Dus, mocht je je te oud voelen om met de jeugd 
mee te strijdenmaar kun of wil je het wedstrijd-
zeilen niet loslaten, dan heb je op de woensdag-
avond een uitgelezen kans. Mocht je al meedoen, 
dan tot binnenkort. Mocht je erover denken, kom 
eens een keertje meevaren in één van de clubboten 
die tegen een zacht prijsje te huur zijn. 

Ik heb er alweer zin in.

Zeilersgroet, Jan van Ek

Jan van Ek

Goos Finnema

  Jaarverslag havencommissaris 2021
  Het was geen gewoon jaar 2021: er waren vele ups en downs, we moesten 
afscheid nemen van onze havenmeester, wat het nodige van ons vergde. We hebben 
totaal geen overdracht gehad, maar met kunst en vliegwerk hebben we het toch voor 
elkaar gekregen. 

En natuurlijk hadden we met Corona te maken met 
al zijn beperkingen voor de werkzaamheden op de 
haven. Maar er waren ook positieve zaken, zoals 
de komst van een nieuwe havenmeester, die zich al 
snel de administratie en het reilen en zeilen op de 
haven eigen maakte.

Het onderhoud op de haven moest ook gewoon 
doorgaan. We zijn begonnen met een nieuwe 
afvoergoot in de helling en na het schilderwerk in 
het clubhuis en de kleedkamers, is alles weer lekker 
fris. Er werd zelfs een heus strand aangelegd! 
Het slot op het toegangshek moest worden ver-
nieuwd en er zijn vele aanpassingen aan het 
elektranet gedaan. Dat zijn activiteiten die voor de 
leden niet altijd zichtbaar zijn, maar die wel heel 
belangrijk zijn, zoals de uitbreiding van de stroom-
kasten op het achterterrein. 

De groenvoorziening is weer met veel enthousi-
asme op de maandagavond en de woensdag aan-
gepakt. Alles ziet er keurig uit. We hebben zelfs 
appels uit eigen tuin kunnen plukken.

Alle open boten en trailers zijn van een sticker met 
lidnummer voorzien, zodat we de rekeningen naar 
de juiste personen kunnen sturen.

Het afgelopen jaar zijn diverse hulp-havenmees-
ters actief geweest: voor de dinsdagen en tijdens 
de vakantie van de havenmeester. Dat is prima 
verlopen. Het was leuk om te horen, dat ze niet 
verwacht hadden dat je in deze baan tot wel 12 
kilometer per dag loopt!

Minder leuke taken voor de havencommissaris 
waren er ook dit jaar, zoals het opzeggen van twee 
ligplaatsen. Eén wegens achterstallig onderhoud 
van het schip en de andere voor het ongeoorloofd 
bewonen van de boot op de haven. 

Rest mij nog een ieder te bedanken die een bijdra-
ge heeft geleverd heeft om samen de haven in een 
goede en nette staat te houden.

Goos Finnema - havencommissaris  
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John en Wendy, wanneer hebben jullie je 
zeilboot verruild voor een motorboot? “Vorig 
jaar vlak voor de zomervakantie hebben wij de 
Grietjes ingeruild voor Grote Griet.” 

Wat was de reden? “Na heel veel jaren gezeild te 
hebben met Heopa en Grietjes vond niet iedereen 
van het gezin het zeilen meer leuk. Urenlang niets
 kunnen doen, alleen maar stilzitten, misselijk 
zijn en het eng vinden om schuin te zeilen. 
Tijdens het varen willen de meiden ook nog 
knutselen, lezen, film kijken, diamond painting. 
En dat gaat helaas niet altijd als we zeilen. Dan 
moet alles van binnen vastgezet en opgeruimd 
worden. Een aantal vakanties zijn we daarom be-
wust wat anders gaan doen. Huisje in Spanje met 
zwembad, huisje in Lochem. Vooral voor Anne 
was dat leuk: zwemmen, sporten en bewegen!”

Hoe bevalt het? “De overstap is ons prima 
bevallen. De meiden kunnen heerlijk onderweg 
hun eigen ding doen. Wendy kan met een boekje 
op het dek. En John kan varen, zowel binnen als 
buiten. Dus ook bij slecht weer. En nu we wat 
hoger op het dek zitten, zien we veel meer van 
de omgeving.” 

Welke leuke tochten of uitjes hebben jullie 
al gemaakt met de motorboot? “Vorige zomer 
zijn we toch nog twee weken met de boot weg-

geweest richting de Randmeren. Voor die tijd was 
het hard klussen om de boot vaarklaar te krijgen. 
In de herfstvakantie hebben we een paar dagen 

  De overstap van zeil- naar motorboot;
  zij waagden het erop!
   De familie Van Zijl deed het. Ton en Els Beeren gaan het doen. Eerst verknocht 
aan hun zeilboot, maar nu toch verder op een motorboot. In dit stuk geen op- maar over-
stappers aan het woord. Eerst John en Wendy, daarna het verhaal van Ton en Els.

9

Het verhaal achter Grote Griet
“De boot die we gekocht hebben, is een Cur-
tevenne 10.80 en ze is in 1991 bij Hemmes in 
Zaandam gebouwd. Het casco is daarna naar 
Weert gegaan. Een timmerman, die het schip 
kocht, had de boot voor 75% afgebouwd. 
Toen overleed hij in 2000 waarna de boot tot 
2021 in een loods heeft gestaan. In mei 2021 
heeft de zoon van de eigenaar na 21 jaar toch 
besloten de boot op Marktplaats te zetten. 
Wij kwamen de advertentie tegen en hebben 
er gelijk op gereageerd. Niet lang erna wa-
ren wij de nieuwe eigenaar! In de tussentijd 
hebben we onze zeilboot, een E.G. van der 
Stadt Selecta F31, in een weekend kunnen 
verkopen. 

Onze nieuwste aanwinst stond dus in een 
loods in Weert en had nog nooit in het water 
gelegen. De boot is met een speciaal trans-
port op een grote vrachtwagen naar de HJC 
gebracht, zo’n vijf weken voor onze vakantie. 
Na drie weken hard klussen, ging de boot voor 
de eerste keer in haar 30-jarige bestaan te 
water! Het timmerwerk was voor 95% klaar, 
de motor en elektra waren deels aangeslo-
ten, maar er moesten nog allerlei installaties 
aangelegd worden. Dus de eerste week van de 
vakantie ging volledig op aan klussen. Maar 
gelukkig hebben we met onze nieuwe boot 
toch nog twee weken kunnen varen!”

in het altijd gezellige Leiden gelegen. Heerlijk 
met het kacheltje aan. We hopen in de komende 
meivakantie nog een weekje te kunnen varen 
richting de kop van Noord-Holland. Plannen voor 
de zomervakantie zijn er ook. Afzakken over de 
rivier De Linge.” 

Wat zijn de voordelen van de motorboot? 
“Starten en direct varen. Minder afhankelijk zijn 
van brugbedieningen. Bij slecht weer ook binnen 
kunnen sturen en bovendeks genieten van het 
uitzicht en zonnedek. In deze boot hebben we 
meer binnenruimte met verschillende zitjes. 
Maar opruimen moeten de meiden nog steeds!”

Missen jullie het zeilen? “John mist het zeilen 
zeker wel, maar dit is ook leuk en hij kan zó 
opstappen bij vrienden of een polyvalk huren.”

Els en Ton, wat was de aanleiding om jullie zeilboot te gaan inruilen voor een motorboot?

Ton vertelt hoe hun besluit tot stand kwam. 
“Toen wij ca. 42 jaar geleden verkering kregen, stapte Els voor het eerst van haar leven op een ple-
ziervaartuig. Dat was toen nog de Dompkruiser van mijn ouders. Mooi rustig weer, volop zon… Dat 
vond zij best heel leuk, op het Alkmaardermeer. Uiteindelijk hebben we nog wel enkele keren meege-
varen, ook toen mijn ouders overstapten op een Friendship 26 en daarna naar een Hunter 29. En als 
we meegingen, was het altijd mooi weer. 

Toen we enkele jaren later getrouwd waren en Jamy was geboren, werd het, met wederzijdse instem-
ming, tijd voor een eigen schip. We werden in 1984 lid van de Haarlemsche Jachtclub. Toen de Chris-
tina 24 er eenmaal was, gingen we natuurlijk vaker met de boot weg. Ook soms met iets minder mooi 
weer of met iets meer wind.

John van Zijl

De “Grote Griet”

Ton Beeren

foto’s boven: de “Grote Griet” in de takels en tijdens de vakantie.

foto’s links: de zeilboten die de familie van Zijl had;

“Heopa” en “Grietjes”. 
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Toen bleek Els wel een watersporter te zijn, maar geen zeilster. Bij haar was toen al duidelijk dat er 
beter een motorboot zou kunnen komen. Voor mij was dat inzicht lastiger. Gelukkig heb ik het nog 
zo’n 40 jaar kunnen rekken, door ervoor te zorgen dat we over het algemeen met rustig weer samen 
voeren. Nu ik echter de laatste jaren wat fysieke probleempjes tegenkom, die steeds meer opspelen, 
denk ik dat het mooi tijd is om de over-
stap te wagen. We varen nu met het vierde zeilschip en hebben met deze Rassy, Brasil, zeventien
seizoenen met heel veel plezier gevaren. Het was toen ik mijn tweede schip had, een Maxi 77, mijn 
ultieme droom om ooit een Hallberg Rassy 352 te bezitten. 
We kunnen dus zeggen: we stoppen op een hoogtepunt!”

Hebben jullie al een schip op het oog? “We zijn ons nu aan het oriënteren. Er zijn verschillende 
type schepen die we aantrekkelijk vinden, maar we zijn er nog niet helemaal over uit, welk schip het 
moet worden. Het is natuurlijk ook zo dat we de Brasil het liefst eerst willen verkopen, voordat we 
een ander schip aanschaffen. Aangezien de botenmarkt op dit moment vrij goed is, is het aanbod ook 
groot. Dus zullen we even moeten afwachten wat er t.z.t. wordt aangeboden.”

Wat verwachten jullie van het motorbootvaren? “Aangezien we zeilend  de vakanties voornamelijk 
op zee en langs de kust hebben gevaren, lijkt het ons nu erg leuk de ‘binnenlanden’ te gaan verken-
nen via rivieren en andere binnenwateren. We fietsen erg graag, dus de fietsen zullen zeker aan boord 
komen om hier en daar wat verder rond te kunnen kijken. Waar wij zeker een keer naar toe willen, 
is Maastricht. Daar gaan we nu ook al elk jaar wel minimaal een keer heen. Maar om “op eigen kiel” 
daar in het bassin te liggen, omringd door terrasjes en restaurants (niet geheel onbelangrijk wat mij 
betreft), dat lijkt ons toch wel bijzonder. Verder willen we ook zeker het oostelijk deel van ons land 
gaan ontdekken.”

Ga je het zeilen missen? “Ik denk het niet. Ik heb zowel bij de HJC als de HZV zoveel goede vrienden
 die met de IJsselmeerwedstrijden en de Fortrace bemanning kunnen gebruiken, dat ik geen wedstrijd 
hoef over te slaan. Voor mij als toerzeiler zijn het juist deze clubwedstrijden, die ik als hoogtepunten 
van het seizoen beschouw. Dit mede omdat de “verbroedering” tussen de Haarlemse verenigingen in 
mijn ogen een belangrijk punt is, zeker wanneer je met zovelen onze betrekkelijk kleine Mooie Nel 
moet delen als thuiswater!”

rechts:

In het midden de 

“Brasil” tijdens een 

Hallberg Rassy

evenement in de 

oude haven van 

Enkhuizen.

foto: Klaas Wiersma

Wouter Coosemans

  Jaarverslag clubhuiscommissaris 2021  

  Covid blijft ons achtervolgen. Het clubhuis is veel gesloten geweest en was maar 
weinig open. De gevolgen daarvan waren duidelijk zichtbaar. 

We hebben gezien dat het koffiemoment om tien 
uur in de morgen en zeker de thee om drie uur 
‘s middags minder bezocht zijn. In 2022 hopen we 
met ons nieuwe koffiezetapparaat iedereen op deze 
momenten weer te kunnen verwelkomen. 

In 2021 hebben we één evenement in het clubhuis 
kunnen organiseren. Dat was de bingo, opgezet 
door eigen leden. Dat was zo’n succes, dat de bingo 
volgend jaar weer onderdeel van de agenda gaat 
uitmaken. Tijdens dit evenement zagen we hoe 
gezellig het op de club kan zijn. 
In 2022 hopen wij natuurlijk dat alles weer ge-
organiseerd kan worden, zodat we opnieuw leuke 
evenementen kunnen beleven. 

In 2021 hebben we ons uitgebreid laten informeren 
over een eventuele verbouwing van het clubhuis. 
Er is een plan gemaakt, waarvan een artist impres-
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sion in het clubhuis staat. Wij hebben veel posi-
tieve reacties en natuurlijk ook enkele kritische 
reacties op het plan gekregen.

In het jaarverslag van 2020 stond nog: “In 2021, 
zeker in het naseizoen, hopen we elkaar weer 
gezellig te kunnen verwelkomen in ons clubhuis. 
Het wordt hoog tijd weer eens even gezellig bij te 
praten.”

Dat is niet gelukt, maar we houden de moed erin. 
In 2022 maken we er een gezellig jaar van. Houd 
de agenda in de gaten, kom gezellig naar de 
evenementen en vergeet niet het dagelijkse bakje 
koffie en/of thee in het clubhuis. 

Tot ziens in het clubhuis,

Wouter Coosemans - Clubhuiscommissaris

Volg Bart in zijn Olympische campagne

HJC-lid Bart Lambriex werd vorig jaar knap zesde op de Olympische Spelen in de 49-er klasse. Hij 
zeilde toen samen met Pim van Vught. Inmiddels heeft er een bemanningswissel plaatsgevonden 
en heeft Bart een nieuw maatje gevonden in de persoon van Floris van de Werken. Samen werden 
ze afgelopen november wereldkampioen in de 49-er klasse. Bart en Floris hebben hun pijlen ge-
richt op de Olympische Spelen van 2024, die in Parijs worden gehouden. Ben je nieuwsgierig naar 
wat zo’n Olympisch traject inhoudt? Volg Bart dan via social media (Facebook, Instagram), of volg 
de verrichtingen van het team via Team Allianz van het Watersportverbond of via TeamNL van het 
NOC*NSF.  En voor Bart: Go, go, go! Een succesvol zeiljaar gewenst!
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De Haarlemsche Jachtclub bestaat dit jaar 105 jaar!

Eindelijk weer tijd voor een feestje! Niet om te vieren dat het weer kán na twee jaar ‘pauze’ in ver-
band met Corona en de bijbehorende maatregelen, maar omdat de HJC na z’n prestigieuze viering van 
het 100-jarig bestaan, opnieuw een jubileum mag vieren: 105 jaar.

Schrijf de datum alvast in je agenda: Zaterdag 15 oktober 2022

Iets over het programma…. (wijzigingen voorbehouden):

• ’s Middags een nautisch evenement: een puzzeltocht op het water of een behendigheidstocht.
•  Aan het eind van de middag een gezellige receptie waar we een toast uitbrengen op 105 jaar HJC.
• ’s Avonds een spettend feest met ‘live’ muziek.

Tevens is er gelegenheid om op eigen kosten iets te eten in de tijd tussen de receptie en het feest.

                foto’s: impressie van het 100-jarig jubileumfeest in 2017
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Weet je het nog….?
 
Anekdotes uit het jubileumboek ‘Tussen en water en wind’ over 100 jaar HJC.

1. De oprichtingsdatum van de Haarlemsche Zeilvereniging (een halfjaar later omgedoopt tot Haarlem-
sche Jachtclub) is 2 oktober 1917. Het doel van de vereniging om de zeilsport te bevorderen, wilde men 
proberen te bereiken door het “organiseren van zeilwedstrijden, meer speciaal voor eenheidsklassen 
speciaal geschikt voor Haarlemsche wateren, en het geven van waterfeesten”. 
In maart van het daarop volgende jaar werd de doelstelling aangepast zodat ook motorbooteigenaren lid 
konden worden (p. 11-13).

2. In 1920 verwierf de HJC een nieuwe accommodatie aan de Spaarndamseweg. Het complex was op 
palen boven het water gebouwd. Als het water in de winter bevroren was en het ijs stevig genoeg, ging 
men ruggelings op het ijs liggen om, waar nodig, schoren en binten onder het gebouw te vervangen (p.20).
3. In 1944 werden het Spaarne en de Mooie Nel tot verboden zeilwater verklaard. De HJC had in die tijd 
meerdere 12-voetsjol clubboten, die natuurlijk niet door de bezetters gevorderd mochten worden. Zo-
doende werden acht clubboten in een elevatorbak verstopt achter andere opgelegde bakken van de werf 
van Stapel te Spaarndam (p.28-29).

4. In 1968 werd tot verplaatsing van de haven besloten. Veel leden zorgden in hun vrije uren en in het 
weekend voor het bouwklaar maken van het terrein en het aanleggen van de fundering. Ook het ontwerp 
werd door een HJC-lid, die architect was, getekend. Het was in deze tijd dat ook de ‘tram’ werd gebouwd, 
de banken- en tafelconstructie in de vorm van een treinzit.

5. Het bleef niet bij deze verhuizing. Toen de plannen van de gemeente steeds concreter werden om een 
brug te plaatsen op de plek van de haven, werd een denktank geformeerd om plannen te maken. In 2009 
viel het definitieve besluit de Haarlemsche Jachtclub te verplaatsen naar Schoteroog. Op zaterdag 17 
april 2010 was de officiële verhuizing naar de nieuwe thuisbasis, dit jaar alweer 12 jaar gelede

Bovenstaande punten vormen slechts een sprint door de rijke geschiedenis van een eeuw HJC. Heb je 
interesse? Pak dan zeker het Jubileumboek er nog eens bij. Heb je geen exemplaar? 
Neem dan contact op met de havenmeester of Auke Bender - phoca@online.nl
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Het HJC bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Wilko Emmens - 0653434298
voorzitter@haarlemschejachtclub.nl

Secretaris:
Gerry van Leuven - 0646585186
secretaris@haarlemschejachtclub.nl

Penningmeester:
Peter Unkel - 0681198904
penningmeester@haarlemschejachtclub.nl

Havencommissaris:
Goos Finnema - 0622197762
haven@haarlemschejachtclub.nl

Jeugdcommissaris:
Monique Pals - 0641450448
jeugd@haarlemschejachtclub.nl

Clubhuiscommissaris:
Wouter Coosemans - 0613085796
clubhuis@haarlemschejachtclub.nl

Vertegenwoordiger Jeugdbestuur:
Emma van der Knaap - 0615120985
jeugdbestuurs@haarlemschejachtclub.nl

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 aankoop-
bedrag 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

Indeling bardienst -  
Tineke Struijkenkamp
bardienst@haarlemschejachtclub.nl

Ledenadministratie -  
Yvonne Finnema - leden@haarlemschejachtclub.nl

Debiteurenadministratie - 
Tineke Struijkenkamp 
debiteuren@haarlemschejachtclub.nl

Ballotagecommissie - 
Ton Beeren (vz), Fleur Finnema, Cees van der Knaap, 
Fred Zuidam, Onno van Viersen - Contact via Ton Beeren 
ballotage@haarlemschejachtclub.nl 

Technische commissie (onderhoud haven) - 
Jos Ridder, Hans de Vries,  Nico Hin, Henk van Beijeren, 
Theo van Roode, Adse Jelles, Ben Koren  
Contact via Jos Ridder tc@haarlemschejachtclub.nl

Webmaster & nieuwsbrief - 
Leo Roelofs - webmaster@haarlemschejachtclub.nl

Redactie Schuimspatten - 
Eindredactie Janneke Hin  
Redactieleden Klaas de Jong, Auke Bender
redactie@haarlemschejachtclub.nl

Evenementen commissie - 
Auke Bender - coördinator  -   Lid Caroline van Soelen
evenementen@haarlemschejachtclub.nl

Sponsor commissie - 
Athalie Stegeman, Sjef van Steen
sponsor@haarlemschejachtclub.nl

Wedstrijdcommissie - 
Bert van Veldhuijsen, Frans Hin, Adse Jelles, 
Frans van de Wel, Jan van Ek, Robert van Beijeren
wedstrijd@haarlemschejachtclub.nl

Commissie jeugdzeilen -
Monique Pals - Jeugdcommissaris, Bert Wolff - Coördinator 
Instructeursopleiding, Piet -Hein Schram - Coördinator
Wedstrijdzeilen/Combi organisatie, Jan-Willem Harwijne - 
Coördinator Basisopleiding/Combi organisatie,
Olaf Severijnse - Coördinator Basisopleiding
jeugd@haarlemschejachtclub.nl

Jeugdbestuur -
Emma van der Knaap, Zahra Belkhaddar, 
en Boudewijn Grootes 
jeugdbestuur@haarlemschejachtclub.nl

Maandagavond werkavond
April-oktober, 19.00-21.30 uur
Contactpersoon: Theo van Roode 
tc@haarlemschejachtclub.nl
Woensdag werkdag 
Hele jaar door, 10.00-16.00 uur
Contactpersoon: Jos Ridder
tc@haarlemschejachtclub.nl

HJC Laserwedstrijden op de woensdagavond 
(19.00-21.00 uur) Voor jong, oud, man, vrouw!
Voor elk type Laser: Laser Standaard, radiaal, 4.7
Meerdere korte wedstrijdjes op een avond 
o.l.v. een wedstrijdcomité.
Elke woensdagavond van april-oktober, 
m.u.v. zomervakantie 
Contactpersoon: Adse Jelles 
lasermasters@haarlemschejachtclub.nl

Zingen op de HJC
HJC Shantykoor  Elke donderdagavond in het clubhuis 
20.00-22.00 uur
Periode: oktober 2021 t/m maart 2022
Contactpersoon: Goke van Beijeren 
shantykoor@haarlemschejachtclub.nl

Jeugd lessen op de haven: 
Donderdag en vrijdag van 17.00 uur tot 20.00 uur

HJC Jeugdzeilinstructeurs: 
Hoofdinstructeurs ZI3/ZI4
Arne Pauw ZI4, Auke Pals ZI4, Wouter Steffens ZI3,
Fleur Pals ZI3, Tijmen ten Have ZI3, Ole Grootes ZT3
Emma van der Knaap ZI3
Instructeurs ZI2
Nicolaas Schölvinck, Caspar Kowalski, Tobias Huvers,
Max van Capelle, Zahra Belkhaddar, Finn Holtrop, 
Boudewijn Grootes, Vera Stokman, Victor van der Laan
Assistent-instructeurs
Pieter de Wit, ,Tijn Broeders, Lot Fraanje
Hulp-instructeur
Sofie Scherpenhuijsen, Floor de Vries,Naud Voskuilen
Zeilcursus volwassenen
Frank Boks
volwassenzeilen@haarlemschejachtclub.nl

Ledenlijst
Zoekt u contactgegevens van leden? 
Kijk op de HJC-website bij ‘InfoRLedenbestand 
Ecaptain’ om in te loggen.

Aanbod HJC 2021 Contactgegevens



Aan boord bij...
Fleur Finnema
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door Klaas de Jong & Auke Bender

Je kunt wel zeggen dat het zeilen bij haar met de 
paplepel is ingegoten. Opa Finnema was jarenlang 
havenmeester van de HJC op de oude haven, opa 
Steenkist was een bekende mastenmaker en werd 
erelid van de ‘Watervrienden’, vader en moeder 
Goos en Yvonne zeilen sinds jaar en dag en zijn 
zeer actieve leden van onze club, terwijl broer Lars 
de Hogere Zeevaartschool heeft gevolgd en in de 
cruisevaart werkte. En Fleur is al aan haar zesde 
boot toe.

Toch ging de start van haar watersportleven niet 
van een leien dakje. Toen ze zeven was, kreeg ze 
haar eerste zeillessen en daar hoorde ook het leren 
omslaan in het zwembad ‘De Planeet’ bij. Dat was 
wel leuk, maar als het buiten op het water wat 
harder ging waaien, vond ze het spannend, omdat
ze dan de boot nog niet onder controle had. 
Daarom besloot ze te stoppen. Na een jaar wilde ze 
toch weer gaan lessen bij Nico Hin, en daarna was 
er geen houden meer aan. Ze behaalde het ene
certificaat na het andere. Toen wilde ze ook lid van 
de HJC worden, wat ze nu al zo’n 23 jaar is! 

Ze kreeg een eigen, in de werkplaats van opa, maar 
door haar vader blauw geschilderde Optimist met 
de opvallende naam ‘Koekiemonster’. 
Vele wedstrijden in de C-klasse Combi volgden, er 
kwam een tweede Optimist met al even bijzondere 
naam: ‘Nooitlek’. 
De resultaten leverden een groot aantal prijzen 
op, waaronder ook de nodige bekers. Ouders Goos 
en Yvonne waren altijd aanwezig, moedigden haar 
enthousiast aan, maar zaten nooit te pushen en 
gingen ook niet mee met de volgboot.

Fleur ging van de C- naar de B- Optimist, en ver-
ruilde die voor een eigen Splash, de ‘Flower Power’.

Toen ze 16 was, wilde ze eigenlijk liever met 
vrienden varen dan alleen wedstrijden te zeilen. 
Ze kreeg een eigen kajuitboot, een 7-meter Van de 
Stadt-ontwerp Trotter Pandora met de kenmerkende 
naam ‘Fleurig’. Vader Goos had gezegd dat je veel 
beter een kleine kajuit kon hebben dan een open 
boot waar je een zeil over kon spannen. De boot 
werd uitgerust met gekleurde gordijnen en kussens 

Fleur heeft geen hobby’s, Fleur heeft een boot
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Fleur Finnema

Samen met vader

bootjes kijken

Fleur in “Nooitlek”,

“Koekimonster” en 

Splash

foto rechts:

Trotter Pandora

“Fleurig”

grote foto links:

De nieuwe boot van 

Fleur en Maarten; 

de Optima 101

“Optimaal”

kleine foto links:

1993 Zo begon het

 Als we op een donderdagavond met Fleur de trap naar het havenkantoor 
oplopen, horen we het shantykoor beneden zijn wekelijkse repetitie houden, en zien we 
een spiegelende Mooie Nel in het avondlicht, een mooie entourage om over het zeilers-
leven van Fleur te praten. En dat is een heel verhaal!



het ware in een warm bad met allemaal mede-
studenten wier ouders ook een boot hadden. 

Ze studeerde niet alleen met veel plezier, maar 
was ook betrokken bij de studievereniging, het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude”, 
of afgekort S.G. “William Froude”. Dat ging zelfs 
zover, dat ze een jaar betaald studieverlof van de 
universiteit kreeg om allerlei activiteiten te helpen 
organiseren: van studiereisjes tot stageplekken. 
Zelfs studeerde ze een half jaar in Noorwegen. 
Dat de technische universiteit alleen maar een 
mannenbolwerk zou zijn, bleek gelukkig niet 
helemaal waar. Ze was lang niet de enige studen-
te en kon zowaar ook voor huisvesting terecht in 
een echt ‘meidenhuis’. Dat Fleur niet veel last van 
hoogtevrees had, blijkt wel uit een foto waarop 
ze met vier andere bestuursleden op een ra van de 
klipper ‘Stad Amsterdam’ staat.

In het laatste half jaar van haar bachelor had Fleur 
tijd over om samen met vader Goos haar boot hele-
maal op te knappen. Zelfs in de vroege ochtend 
van de Eerste Kerstdag (moeder vond het maar 
niets om dat op die dag te doen) kreeg de boot 
nog een derde laklaag!

Op vakantie gaan met de ouderlijke boot leek haar 
wel wat. Dus werd de  afspraak gemaakt dat ze 
ergens naar toe mocht zeilen, waar de ouders haar 
zouden ophalen. Maar toen dat Duinkerken bleek, 
werd de afspraak gelimiteerd tot de Belgische kust. 

Fleur wilde eigenlijk zelf een grotere boot. Dat werd
een Friendship 26. 

Daarmee beleefde ze in het eerste jaar nog een 
hachelijk avontuur, toen tijdens IJsselmeerwed-
strijden met 5Bf de mast knapte. Gelukkig kon de 
bemanning de mast, de zeilen en de verstaging 

en een gele spinnaker, zodat je met recht over een 
fleurig schip kon spreken. Dertien jaar heeft ze 
vele vakanties met de nieuwe aanwinst gevierd. 

De zeiltochten met ook andere boten van vrienden 
gingen steeds verder: van de Kaag naar de Rand-
meren, en verder naar de Wadden. Met zijn twinti-
gen op zes boten gingen ze de eilanden af. 
Dat de Wadden een ander vaargebied betekenden, 
werd in ieder geval duidelijk toen ze een keer door 
de weersomstandigheden op Terschelling ‘vast-
zaten’. Vader gebeld: wat te doen met de harde 
Noordoostenwind? Die zei dat Harlingen wel te 
doen was, omdat de windrichting gunstig was, 
maar dat ze uiteraard voorzichtig moesten zijn. 
Met twee riffen in het grootzeil en een kleine fok 
durfden Fleur met een paar vrienden het wel aan. 
Maar de fok bleek nog te veel, zodat iemand met 
een lifeline naar voren moest om die eraf te halen. 
Met alleen een zwaar gereefd grootzeil kwamen ze 
behouden in Harlingen aan. Het belletje dat daarna 
van moeder kwam om de tocht af te raden, kwam 
te laat, omdat ze er al waren!

Na het VWO wilde Fleur iets studeren wat met 
boten te maken had. De keuze viel op de studie 
Maritieme Techniek aan de TU Delft. Vanaf dag één 
heeft ze het daar naar haar zin gehad en kwam als 18

onder:

Aan het roer van

het ouderlijk schip

foto rechts boven:

Stoeien met de gele 

spinnaker

Schilderen op 

Kertsmorgen

foto onder:

Op de ra van de 

Stad Amsterdam

zodanig aan boord krijgen, dat ze op eigen motor-
kracht de haven van Volendam konden bereiken. 
Een toegesnelde reddingboot van de KNRM hoefde
niet in actie te komen. De volgende dag werd 
gemotord naar Zeeland, waar een nieuwe mast 
klaarlag. Opa ‘mastenmaker’ werd toen wel behoor-
lijk gemist.

Een hele verandering kwam er toen vriend Maarten 
met zijn twee kinderen in het leven van Fleur ver-
scheen. Hoe zouden de kleintjes op het zeilen 
reageren? Gelukkig bleek de eerste kennismaking 19

op de Mooie Nel op een stralende dag een succes. 
Zo kwam Fleurs zesde boot eraan, een Dehler 
Optima 101, in Zeeland gekocht, die met behulp 
van vader Goos helemaal opgeknapt is. Dus komt 
Volendam Marina weer in zicht, waar vooral de 
kinderen zich erg kunnen vermaken.

Fleur heeft na haar studie geen enkele moeite 
gehad om een baan te vinden. Haar studierichting 
leverde bijna een banengarantie op. Ze werkt nu 
op het ontwerpbureau De Voogt, een onderdeel van 
Feadship, waar ze zich bezighoudt met allerlei
zaken voor grotere plezierjachten: stabiliteitsbereke-
ningen, indeling van de tanks, rompvorm, water-
dichte schotten, enz. Het ontwerpen en uitvoeren 
van zo’n ‘superjacht’ kost wel drie jaar, waarbij ook 
rekening met de veranderende opvattingen van 
de eigenaar gehouden moet worden. Zo heeft de 
brugklasser, die Fleur ooit was, en die aanvankelijk 
architect wilde worden, maar toch koos voor het 
werken aan mooie boten, een aantrekkelijke baan 
gevonden. Maar ook in de vereniging hebben we 
nooit een vergeefs beroep op haar kunnen doen. 
Ze was zeilinstructeur bij de lessen voor volwas-
senen in de Valken en het afgelopen jaar was ze 
secretaris a.i. in het bestuur van de vereniging.

De eenzijdige voorstelling van zaken in de titel 
van dit verhaal blijkt dus niet helemaal te kloppen, 
want Fleur heeft van alles te doen, maar de boot 
blijft wel het belangrijkste.

foto boven en links:

Friendship 26

“Trotter”

foto boven:

Familie poetsdag

foto rechts:

De hele familie ge-

niet van het zeilen
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Jeugdspetters

Verslag Jeugdbestuur 2021

In het jaar 2021 hebben we twee nieuwe actieve 
jeugdleden in het jeugdbestuur mogen verwelko-
men. Dat betekent dat het jeugdbestuur nu bestaat 
uit Emma van der Knaap, Zahra Belkhaddar en 
Boudewijn Grootes.
Het kerndoel van dit nieuwe jeugdbestuur is 
verbinding. Verbinding tussen jeugdleden, instruc-
teurs en verbinding tussen andere leden van de 
Haarlemsche jachtclub. Of je nou zeilt, surft, een 
motorboot vaart, supt of het gewoon heerlijk vindt 
om op onze prachtige haven rond te lopen, het 
gebeurt allemaal op de Haarlemsche Jachtclub.

Dit willen we bereiken met interactie tussen ver-
schillende groepen leden. Zo nodigen we iedereen 
uit om eens langs te komen bij jeugdactiviteiten, 
zoals de zeilclinic of tijdens zeillessen. En spreek 
ons vooral aan als u ons ziet! Wij vinden het leuk 
om u te ontmoeten! 

Wij hopen ook dat leden elkaar gaan ontmoeten op 
het nieuwe strandje dat afgelopen jaar is aange-
legd, waar u lekker kunt zonnen op uw handdoek, 
zwemmen of een sup kunt huren.

Graag bedanken wij Fleur Pals, Tijm ten Have en Vi-
ctor van der Laan voor de jaren dat zij een bijdrage 
hebben geleverd aan het jeugdbestuur.
Wij hebben heel veel zin in het watersportseizoen 
van 2022.

Emma van der Knaap - Jeugdbestuur

Emma v.d. Knaap

foto’s rechts: 

Zara Belkhaddar

en

Boudewijn Grootes

foto’s rechts

impressies van de

zeilclinic

Monique Pals

  Jaarverslag jeugdcommissie 2021  

  Een klein beetje terug en dan naar een beetje normaal.

Na de positieve wending wat de Corona-besmettin-
gen in het najaar van 2020 betreft, zijn we helaas 
tijdens de winter weer teruggevallen en kwamen 
we opnieuw in een lockdown. Dat betekende dat 
de start met de zeilinstructeurs er in februari 2021 
helaas niet in zat.
 
De kennismakingsdag kon wel doorgaan en vond 
plaats op 11 april. De meeste ouders en kinderen
waren aanwezig en konden met de club en de 
instructeurs kennismaken. Op deze dag gaf de 
jeugdcommissaris een presentatie over de lessen, 
de regels en de evenementen, die gedurende het 
seizoen plaatsvinden. In de ochtend kregen de 
beginnende instructeurs les in het maken van een 
lesplan en het opzetten van de dag. Zij hebben 
ook alle voorbereidingen gedaan, zodat de begin-
ners in groepjes van zes ingedeeld konden worden. 
We hebben er daarom ook rekening mee gehouden, 
dat ze bij de kinderen ingedeeld werden waarmee 
ze tijdens het seizoen de lessen zouden volgen.

Een week later gingen we met de beginners, de 
aspiranten en vier Optimisten naar het zwembad. 
De aspiranten kregen allemaal de kans om ook mee 
te gaan, omdat het ‘Omslaan in het zwembad’
in het seizoen 2020 door de Corona-perikelen 
geannuleerd was. De middag werd begeleid door 
de jeugdcommissaris, een aantal ouders en zes 
instructeurs.

Daarnaast hebben we de laatste jaren ook gewerkt 
aan de groei van de instructeursgroep. Dat betekent
dat we ook veel aandacht geven aan de opleiding 
van deze nieuwe instructeurs. Op 26 april was er 
een dag waarop alle instructeurs les kregen in res-
cue varen. Ook de ervaren instructeurs hebben hier 
nog wat van opgestoken. Het was een hele leuke 

dag, die ook belangrijk was om de nieuwe instruc-
teurs kennis te laten maken met de instructeurs die 
alweer een aantal jaren bezig zijn. 
De groep bestaat inmiddels uit: één instructeur 
met ZI 4*, wat betekent dat we alle kennis in 
huis hebben om eigen instructeurs op te leiden en 
examens af te nemen, één instructeur met ZI 4, 
zeven instructeurs met ZI 3, één instructeur met 
ZI 3, een groep met ZI 2 en hulpinstructeurs, die 
meelopen en ervaring opdoen, zodat ze de lesplan-
nen kunnen maken en examen doen voor hun ZI 
2-diploma. Op de donderdag hebben we daarnaast 
ook een professionele wedstrijdtrainer. 
Er kon dit jaar in verband met de Corona-regels 
geen EHBO-dag plaatsvinden.

We zijn het jaar 2021 ingegaan met 68 inschrijvin-
gen voor het seizoen 2021. In de maanden tot de 
start van de lessen zijn daar nog 17 bijgekomen, 
waardoor we met 85 kinderen het hele seizoen 
gevaren hebben. 

Dit betekende een groei van 12 kinderen. Deze 
groei ontstaat vooral doordat de kinderen het 
op de club zo naar hun zin hebben. Dat houdt 
ook weer in, dat we een steeds grotere Splash-/ 
Laser-groep hebben en een mooie aanwas voor 
de instructeursgroep. Ook hebben we dit jaar een 
volwaardige RS Feva-groep gehad met een eigen 
instructeur. Er waren in deze groep 3 RS Feva’s 
en 2 Laser Pico actief. Al deze kinderen gaan in 
2022 door. We hebben nu wel het maximum van 
onze capaciteit betreffende Optimisten, Splashes, 
rescues en instructeurs bereikt. Vandaar ook dat we 
naarstig op zoek waren en zijn naar ouders en vol-
wassenen die ook een stukje verantwoordelijkheid 
tijdens de lesavonden kunnen dragen. 
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Er is in april gelukkig een nieuwe havenmeester 
gestart, wat voor het jeugdzeilen heel fijn is. 
De rescues liggen dan voor de lessen allemaal in 
het water, zodat dit niet tijdens de lessen hoeft 
te gebeuren. De eerste les was op donderdag 20 
mei, één week na de meivakantie, omdat direct in 
de eerste week Hemelvaartsdag viel. Het seizoen 
bestond uit 12 lessen.

We hebben wel weer een hoop voorbereidingen 
gehad. De haven moest “Corona-proof” zijn. We 
hebben hiervoor het protocol gevolgd dat in 2020 
door de gemeente was goedgekeurd. Dit protocol 
was ook volgens de regels die het Watersportver-
bond had opgesteld. De ouders mochten de kinde-
ren tijdens de eerste paar lessen alleen bij het hek 
afzetten. Hiervoor hadden we net als vorig jaar het 
grote hek gekozen, zodat we ook zoveel mogelijk 
de 1,5 meter regel in acht konden nemen en er 
geen contact zou kunnen ontstaan tussen de leden 
en de zeilende jeugdleden. De kinderen werden 
bij het hek opgevangen, ontsmetten hun handen, 
waarna de instructeur de kinderen in de eerste 
lessen meenam naar de plek waar hun groep zich 

verzamelde. Na een aantal weken konden we de 
regels betreffende het buitensluiten van de ouders 
loslaten en mochten de kinderen weer het terrein 
op gebracht worden. Een aantal weken later kon 
er ook weer soep in het clubhuis gegeten worden, 
wat een heel andere sfeer bracht zowel bij de 
kinderen als de instructeurs. Als je dit meemaakt, 
weet je hoe belangrijk de sociale contacten voor 
en na de lessen zijn.
In het weekend van 12/13 juni vond het evenement
‘Zeilclinic’ plaats. Het hele weekend werd er onder 
leiding van het jeugdbestuur gezeild, gespeeld, 
waterpret gemaakt en in de loods geslapen. Tijdens 
deze clinic gaan de kinderen erg vooruit in hun 
zeilcapaciteit.

Op 3 juli hadden we het evenement ‘Zomerzeilen’, 
een dag proefvaren op de ‘Mooie Nel’. Elk jaar is 
dit weer een populair evenement. We hadden het 
maximaal aantal inschrijvingen van 30 kinderen 
in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. Van deze groep 
hebben dezelfde dag 22 kinderen ingeschreven 
voor seizoen 2022. De week daarna probeerde er 
nog een aantal kinderen in te schrijven, maar die 
moesten we helaas op een wachtlijst zetten. Ik 
hoef niet te zeggen dat het een groot succes was. 

Helaas konden de evenementen ‘Rondje Haarlem’ 
en het ‘Polyvalkweekend’ niet doorgaan door een 
gebrek aan begeleiding bij ‘Rondje Haarlem’. Voor 
het ‘Polyvalkweekend’ golden er te zware Corona-
maatregelen.
Na de vakantie zijn we eind augustus gestart met 
de laatste vier lessen.

Op 17 september was het seizoen 2021 afgelopen. 
We hebben het seizoen traditiegetrouw kunnen 
afsluiten met 200 pannenkoeken, gebakken door 

vrijwilligers van de club (Jos en Daniëlle) en met 
de diploma-uitreiking. De Splash-groep kon er geen 
genoeg van krijgen en heeft nog vier trainingen in 
het najaar gehad in samenwerking met de ARZV. 
Dat was in het kader van de voorbereiding op het 
NK Teamzeilen, georganiseerd door SKON. 

Het kampioenschap werd bij de HJC op de ‘Mooie 
Nel’ in het weekend 20/21 november verzeild.
Aan het einde van het seizoen hebben de kinderen 
die in 2022 door willen, zich meteen ingeschreven 
voor het zeilseizoen 2022.

Voor wat de wedstrijdgroep betreft, was 2021 een 
jaar waarin we voor een nieuwe opzet gekozen 
hebben. De laatste jaren verloren we kinderen 
uit de wedstrijdgroep, die uitstroomden naar een 
andere klasse. Dat betekende dat er weinig tot 
geen wedstrijdzeilers meer overbleven. De kinderen 
die na 3 jaar zeilles door wilden, hebben we in 
de wedstrijdgroep laten trainen onder leiding van 
onze professionele trainer Han Beverwijk. Die stap 
hebben wij voor ze genomen om twee redenen: 
de kinderen hebben meer uitdaging in deze groep 
en de kinderen die uit de aspiranten doorstromen, 
krijgen in de gevorderden groep de aandacht die ze 
verdienen. Sommige kinderen uit deze groep zijn 23

gegrepen door het wedstrijdzeilen, andere trainen 
alleen op donderdag met de groep en houden het 
daarbij. We hebben een groot talent bij de wedstrijd-
groep, Felix Mulder, die bij de Benjamins in de 
Optimist-klasse kampioen werd. Aankomend jaar 
traint hij zowel bij de HJC als ook in de OCN-selectie. 
Door de Corona-maatregelen en het ontbreken van 
de ALV in het najaar hebben we de winnaars 
‘Poelsnipbeker’ en het aanwijzen van de ‘Vlaggen-
dragers‘ niet kunnen huldigen. Zij houden dat nog 
van ons tegoed.

Naast Felix Mulder in de Optimist hebben Jorien 
Hin en Vera ter Horst in 2021 mooie prestaties be-
haald in de 29er en hebben Bart Lambriex en Pim 
van Vught de 6e plaats gehaald in de klasse 49er 
tijdens de Olympische Spelen in Tokyo .

Het volwassenzeilen heeft ook een vlucht genomen.
In het zeilseizoen van 2021 hebben 19 cursisten 

zeillessen gevolgd bij de Haarlemsche Jachtclub. 
Hiervan is een klein gedeelte lid van onze club, 
maar er zijn ook een groot aantal cursisten die in 
eerste instantie kennis maken met het zeilen. Een 
aantal van deze cursisten is inmiddels lid van de 
HJC geworden.

We bedanken hierbij de vrijwilligers die zich inge-
zet hebben bij het jeugd- en volwassenzeilen voor 
een super geslaagd jaar.

Monique Pals - Jeugdcommissaris



De selectie wordt gevaren tijdens de Dutch Youth 
Regatta in Workum, van 26 tot en met 29 mei. 
De selectie-eis is dat je tijdens dit evenement 
het beste uit de verf komt, en als eerste ‘under 
19’ jongens- of meisjesteam van Nederland in het 
eindklassement eindigt. 
Om tijdens deze spannende momentopname uit te 
kunnen blinken, en dus te eindigen als beste Ne-
derlandse meisjesteam, zijn we al heel lang bezig 
met onze voorbereiding op dit evenement. 
Een goede voorbereiding bestaat namelijk uit aller-
lei verschillende dingen. Dit maakt het lastig, maar 
ook super leuk en divers!

Ten eerste is het natuurlijk super belangrijk om te 
trainen, en veel uren te maken op het water. Om-
dat het in de winter vaak te koud is in Nederland, 
en hierdoor kans op onderkoeling groot wordt, 
vlogen we afgelopen maanden meerdere keren voor 
een trainingsstage naar Barcelona. Elk trainings-
kamp had een ander thema, bijvoorbeeld bootba-
lans of strategie en tactiek. Door ons elke week op 

een ander onderwerp te focussen hebben we deze 
winter veel stappen gemaakt, en zijn we weer een 
beetje beter geworden.

Naast training, is wedstrijdervaring ook heel be-
langrijk. Tijdens wedstrijden moeten we namelijk 
alles wat we in de trainingen hebben geleerd, laten 
zien, en dit kan best moeilijk zijn als je dit niet re-
gelmatig doet. Om in het internationale wedstrijd-
ritme te komen, hebben we dit voorjaar meegedaan 
aan een EuroCup in El Balis. Hier voeren we voor 
het eerst sinds de winter weer tegen een groot 
veld, en ook hier hebben we weer veel 

van geleerd. Wat er bijvoorbeeld tijdens wedstrij-
den mis kan gaan, is dat je pech met je materiaal 
krijgt. Hiervan hadden wij helaas ook last: tijdens 
een dag met harde wind is een onderdeel bij de 
fok stuk gegaan. We hadden zelf niet het juiste 
materiaal om dit te maken. Hierdoor waren we van 
anderen afhankelijk en was het niet zeker of we 
het evenement af konden maken. Gelukkig schoot 

  Vera en Jorien gaan voor selectie van de 
Youth World Sailing Championships in Scheveningen!
   In juli 2022 vindt het jaarlijkse jeugd WK plaats. Aan dit wereldwijde evene-
ment mogen van elke jeugdklasse in het zeilen de beste jongens en meisjes meedoen, en hun 
land vertegenwoordigen. Dit jaar wordt het georganiseerd in Scheveningen, en wij maken in 
de 29er kans op deelname.
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Vera ter Horst

Jorien Hin
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er een teamgenoot te hulp, maar wat we hiervan 
hebben geleerd, is dat we genoeg reservemateriaal 
mee moeten nemen om dit soort problemen zelf te 
kunnen oplossen.

Voorbereiding is dus super belangrijk op het water. 
Maar wat bijna net zo belangrijk is: onze fysieke 
conditie! Het kan een groot verschil maken als je 
net even wat langer kan blijven hangen dan je 
tegenstander, of de gennaker een fractie sneller 
hebt staan dan de boot die voor je de bovenboei 
rondt. Daarom zijn we door de week bezig met 
kracht- en conditietraining. En om deze trainingen
te laten tellen moeten we ook goed op onze 
voeding letten. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat 
we na een zware krachttraining voldoende eiwit-
ten innemen, en op een dag van conditietraining 
voldoende eten, zodat we niet afvallen.

Aankomende maanden kun je ons vooral terugvinden
in Medemblik. Hier trainen we nu drie dagen per 
week op het IJsselmeer. Omdat de selectie ook op 
dit water zal zijn, maken we hier nu zo veel moge-
lijk uren.
Op 30 april en 1 mei komen we nog in actie tijdens 
de United 4 in Medemblik. Dit is een onderlinge 
zeilwedstrijd tussen alle Nederlandse 29er teams, 
en het is dus een goed meetpunt om te zien hoe je 
er binnen het team voor staat.

Als alles volgens plan gaat, en we ons selecteren 
voor het JWK, gaat de intensieve training gewoon 
door. Dan kunnen we ons namelijk specifiek gaan 
voorbereiden! We zullen overstappen op trainen in 
Scheveningen, om gebruik te maken van het voor-
deel dat het evenement in eigen land plaatsvindt. 
Ook hopen we wat trainingen te kunnen varen 
met zeilers uit andere landen, om alvast kennis te 
maken met de competitie waar we op het JWK mee 
te maken krijgen.

Maar we mogen nog niet op de zaken vooruitlopen: 
eerst de selectie. En dit kunnen we niet alleen! Om 
alle trainingen, stages, (reserve)materiaal, voe-
ding, vliegtickets enzovoort te kunnen financieren 
hebben we een crowdfunding campagne gestart 
via het Yvonne van Gennip talentenfonds. Dankzij 
onze NOC*NSF belofte-status kunnen we via deze 
weg steun vragen. We zijn al super goed op weg, 
maar we zijn er nog niet! We zouden het dus enorm 
waarderen als je eens een kijkje neemt op onze 
pagina, en een donatie overmaakt om onze droom 
mogelijk te maken.

We houden je ook graag op de hoogte van onze weg
naar de selectie, en hiervoor hebben we speciaal 
onze instagram pagina. Hier plaatsen we leuke 
foto’s en video’s, en vertellen we iedereen hoe 
het gaat en waar we staan in de voorbereiding. 
Daarnaast hebben we ook een website. Hier vind 
je meer informatie over ons, wat we nou precies 
doen, op welke wedstrijden we verder dit jaar nog 
te zien zijn, nieuws en meer.

We vinden het super leuk om te zien dat zoveel 
HJC-leden betrokken zijn bij ons avontuur in de 
29er. Heel erg bedankt voor jullie interesse, steun 
en enthousiasme! We hopen naar jullie te kunnen 
zwaaien tijdens het JWK :)

Vera ter Horst en Jorien Hin

Instagram: @hinhorst_sailing
https://www.instagram.com/hinhorst_sailing/

Website: https://www.hinhorstsailing.nl/ 

Campagne op yvgtf: https://yvgtf.nl/talentboek/
sport/vera-en-jorien-naar-jwk-scheveningen-2022

De actiefoto op 

de linkerpagina is 

gemaakt door

Sander van der Borg.
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In 1959 werd de Windjammer aangekocht door 
onze opa, Frans Hin Sr, toenmalig havencommissaris
van de HJC. Toen wij werden geboren, werd de boot
al gauw ons tweede thuis. De boot in combinatie 
met de HJC. In de winter leerden we alles over 
schuren, lakken en verven. 
In de zomer lag de boot op haar vaste ligplaats in 
Medemblik. We verbleven weekenden en vakanties 
op de boot. 

  Afscheid van de Windjammer Beatrijs
  65 jaar lang was de Windjammer Beatrijs onlosmakelijk verbonden met de HJC. 
Dit jaar komt daar een einde aan. Het vertrouwde schip van de familie Hin is verkocht en 
verlaat dit voorjaar onze haven.

Toen wij nog klein waren en met z’n drieën in de 
neus pasten, ging Huub ook vaak met ons mee. Als 
we ’s avonds laat in alle stilte een haven waren 
binnengevaren, zorgden we in de ochtend vaak 
voor gefronste wenkbrauwen bij onze buren als we 
één voor één uit de kajuit kwamen. 
Verwonderd werd geteld…

Alles op de Windjammer had een vaste plek. We 
hadden een vaste volgorde van naar bed gaan, op-
staan, en alles er tussenin. Voor ons was het heel 
normaal. Als de naden van het dek het ene jaar 
wat minder waren dichtgetrokken, sliepen we onder 
surfzeilen. Geen punt. De boot bood ons vooral 
eindeloos veel mogelijkheden om te spelen, varen, 
zwemmen, te klooien met bootjes of surfplanken, 
knopen te leren, zeilen te hijsen, te navigeren en 
zelf aan- of af te meren, onder bruggen door te 
varen of in sluizen aan te leggen.
.

foto boven:

Windjammer 

onder zeil op de 

Mooie Nel.
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We zeilden eindeloos over het IJsselmeer, door 
Friesland of op het Wad. Toen we wat groter 
werden, deden we ook wel eens Zeeland aan en 
de Belgische kust. Ook spraken onze ouders vaak 
af met andere HJC-leden. Onze favoriet was altijd 
afspreken bij het ‘zandeiland’ in Friesland (bij het 
Gaastmeer). Daar konden we volop roeien, varen in 
‘Stampertje’, surfen of achter op de surfplank bij 
anderen.

Toen de havens in Nederland langzamerhand 
moderniseerden en vooral de boxen - in overeen-
stemming met steeds grotere jachten – in afmeting 
toenamen, kreeg de Windjammer een steeds kleiner 
hoekje van de haven toebedeeld. Maar vele haven-
meesters kenden inmiddels de boot en waren altijd 
content als de Windjammer hun haven aandeed. 
Zo’n klassiek bootje bleef toch altijd een genot om 
te zien.

Onze ouders zagen ons groter worden en we moch-
ten af en toe met de Windjammer zelf op vakantie. 

Zo maakte ook de vierde generatie kennis met de 
boot. Hoewel we altijd met ontzettend veel liefde 
en plezier op de boot hebben gevaren, werd het 

langzamerhand ook duidelijk dat wij andere keuzes 
dan alleen de Windjammer gingen maken.

Gelukkig hebben onze ouders nog heel lang kunnen 
genieten van de boot. Met de grootste toewijding 
knapten ze de boot in de winter op en voeren er 
in de zomers mee door Nederland. Genietend van 
het water en de Nederlandse havens, maar vooral 
genietend van de vaste loopjes, de routines en de 
vaste gebruiken aan boord van de Windjammer. 

We hebben er als gezin zoveel moois beleefd, dat 
dragen we voor altijd mee in ons hart.
Het voelt gek dat ‘onze’ Windjammer een nieuwe 
eigenaar heeft, maar we hebben er alle vertrouwen 
in dat de boot een waardige opvolger heeft gekre-
gen. De boot gaat een nieuw hoofdstuk tegemoet 
met nieuwe & mooie avonturen. 

Frans, Janneke en Martine
foto links:

Slapen in de neus.

foto’s boven en 

rechts:

Ook de vierde gene-

ratie aan boord.

foto links:

Viering 25 jaar 

“Windjammer 

Beatrijs”.

foto boven: De “Windjammer Beatrijs” als startschip op de Mooie Nel.




