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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

Havenmeester
Anja Dijk - 06-33716379
havenmeester@haarlemschejachtclub.nl
Dinsdag is haar vrije dag.

Colofon

Deze Schuimspatten is tot stand gekomen met 
medewerking van: Fleur Finnema, Emma van der 
Knaap, Martine Hin (foto’s), Melline Mollerus, 
Monique Pals, Adse Jelles, Klaas de Jong en
Niels Ruigrok.
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 2021
Wil je hieraan meewerken? Meld je dan via 
redactie@haarlemschejachtclub.nl

Woordje vooraf
Voor u ligt het derde jaarnummer van de Schuimspatten, de jaarlijkse 
“glossy” van de Haarlemsche Jachtclub. 
Zoals altijd treft u hierin de jaarverslagen van het bestuur aan (2019), en 
de inmiddels vertrouwde rubrieken zoals “Aan boord bij”, het reisverslag 
en de column van “Mooie Nel”. 
En natuurlijk is er ook weer veel aandacht voor het jeugdzeilen.

De editie van dit jaar komt echter onder zeer bijzondere omstandigheden 
uit. Het Coronavirus heeft momenteel de hele wereld in haar greep en 
we kunnen alleen maar hopen dat we elke dag een stukje dichter bij de 
oplossing zijn. Hopen dat we binnen afzienbare tijd weer vrijelijk over het 
haventerrein kunnen lopen, op de vertrouwde manier contact met elkaar 
kunnen hebben, in het clubhuis mogen zijn en kunnen deelnemen aan de 
vele activiteiten die onze vereniging normaliter organiseert.

Alsof het Coronavirus alleen nog niet genoeg is, hebben er zich op 
bestuurlijk vlak ook veel ontwikkelingen afgespeeld de afgelopen maanden.
In ieder geval tot aan de ALV van dit (voor?)jaar, functioneert onze 
vereniging onder een ad interim bestuur.  
Wilko Emmens, momenteel onze voorzitter a.i., zal hier op de volgende 
pagina op terugkomen. Wanneer de ALV gehouden kan worden, hangt af 
van de maatregelen die onze regering treft inzake het Coronavirus.

We vragen u in deze onzekere tijden veelvuldig de website van de 
Haarlemsche Jachtclub te raadplegen en de maandelijkse nieuwsbrieven, 
die u per mail ontvangt, goed te lezen. Via deze media zullen wij u zo 
goed mogelijk informeren over de gang en stand van zaken op onze 
vereniging. Zowel in relatie tot het Coronavirus als tot de bestuurlijke 
ontwikkelingen op de haven.

Wij hopen dat deze Schuimspatten in deze moeilijke tijd het gemis van 
contact met de Haarlemsche Jachtclub wat verlicht en wij wensen u veel 
leesplezier toe.
En hopelijk een snel “tot ziens” op de haven! Blijf gezond!

De redactie

Haarlemsche Jachtclub

HJC Jeugdzeilen hjcjeugdzeilen

deHJC hjchaarlem
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Op het moment van schrijven van dit stuk probeert 
Nederland met man en macht de gevolgen van het 
Coronavirus in te dammen en onze manier van 
leven ziet er opeens volstrekt anders uit. 
Dat geldt ook voor de gang van zaken op de HJC, 
een belangrijk deel van het verenigingsleven is 
helaas tot stilstand gekomen. Wat tot voor kort 
zo vanzelfsprekend was, heeft ineens een andere 
lading gekregen. In plaats van naar elkaar toe-
lopen en gezamenlijk in de kuip of in het clubhuis 
de problemen van alledag te bespreken wordt nu 
letterlijk met een bochtje om elkaar heen gelopen.
Laten wij ervoor zorgen dat dit niet betekent dat 
wij elkaar uit het oog verliezen; ook op afstand is 
het tegenwoordig goed mogelijk contacten levend 
te houden.
 
Wij hopen dat de verschillende clubactiviteiten op 
de niet al te lange termijn weer geleidelijk opgepakt
kunnen worden en een meer normaal verenigings-
leven mogelijk wordt.  

Deze Schuimspatten geeft naast de verslagen van 
de verschillende commissarissen weer een prachtig 
beeld van de vele activiteiten op de HJC waar door 
jong en oud, zeiler of motorbootvaarder aan wordt 
meegedaan. Als je er zo doorheen bladert, denk ik 
dat wij met elkaar trots mogen zijn op onze club.
Een woord van dank is op zijn plaats aan iedereen 
die zijn of haar bijdrage aan de organisatie ervan 

  Van de voorzitter a.i.
Vorig jaar schreef ik op deze pagina als “oud” voorzitter over mijn aftreden en het belang van nieuw 
bloed in het bestuur van onze vereniging. Onverwacht heb ik nu weer de eer om mij op deze pagina tot u 
te richten. De achtergrond hiervan is met de leden gedeeld en zal onderwerp van gesprek zijn tijdens een 
op zo kort mogelijke termijn te houden Algemene Ledenvergadering.
Tot die tijd behandelt een ad interim bestuur de lopende zaken.

heeft geleverd. Het financiële jaarverslag wacht 
nog op controle door de kascommissie; dus dat 
houden de leden nog tegoed. Gelukkig schetst dat 
verslag een gezond beeld en in deze tijden is het 
ook belangrijk om wat reserve te hebben.
 
Door de verschillende artikelen heen komt het 
thema duurzaamheid aan de orde, zoals het van-
zelfsprekend verantwoord omgaan met milieugere-
lateerde zaken. Daar leveren de aanschaf en door 
HJC-leden geplaatste 90 zonnepanelen bij voor-
beeld een aanzienlijke bijdrage aan. 

Ook het behoud van het zelfwerkzame karakter van 
ons vereniging vraagt om verduurzaming. 
Een onderwerp waar tijdens de laatste Algemene 
Ledenvergadering aandacht aan is besteed en actie 
op wordt genomen. Want juist dat gezamenlijk 
organiseren van evenementen, clubhuis- en bar-
bezetting, werkploegen, administratie etc. maakt 
het grote verschil tussen een vereniging en een 

commercieel bedrijf. Het is het bindmiddel voor 
een gezonde vereniging.
 
Veel leden zijn van goede wil en dragen binnen 
hun vermogen hun steentje bij. Het clubhuis is 
tijdens het jaarlijkse vrijwilligersdiner niet voor 
niets altijd vol bezet. Toch is niet voor iedereen 
zichtbaar wat er aan klussen door leden zelf wordt 

Wilko Emmens

Met hulp van de 

“Laser-ploeg” 

werden de zonne-

panelen geplaatst.

geklaard en dat maakt het voor sommigen mis-
schien lastig vast te stellen wat voor bijdrage zij 
kunnen leveren. 

Degenen die onder ‘Contacten’ op onze website 
staan vermeld, helpen je desgevraagd graag verder, 
er is altijd wel wat te doen. Helaas ontbreekt bij 
sommigen die dat wel kunnen, de wil iets anders 
bij te dragen dan het overmaken van contributie 
of liggeld. Dat is jammer, want dat past niet bij 
het karakter van de HJC en zij missen daardoor een 
belangrijk deel van het verenigingsleven. 

Zoals u uit deze Schuimspatten kunt opmaken, 
heeft de Haarlemsche Jachtclub weer een mooi jaar 
achter de rug. Daar hebben vele leden hun schou-
ders onder gezet. Bij deze wil ik hier het bestuur 
noemen dat hier afgelopen jaar verantwoordelijk 
voor was: Henk, Herman, Sybout, Peter, Wilco, 
Gerbrand, Monique en Bernard. 
Een blijk van dank is hier zeker op zijn plaats. 

De toekomst is nog vol onzekerheden, maar er is 
voldoende veerkracht en initiatief om ook 2020 
weer tot een mooi jaar te maken. 
Ik wens u allen een goede gezondheid toe en hoop 
u zo snel als mogelijk weer in ongedwongen sfeer 
op de Haarlemsche Jachtclub te treffen. 

Het ad interim HJC bestuur bestaat uit:

Voorzitter a.i.:
Wilko Emmens - 0653434298
voorzitter@haarlemschejachtclub.nl

Vice-voorzitter a.i.:
Leo Roelofs - 0617328840
vice-voorzitter@haarlemschejachtclub.nl

Secretaris a.i.:
Fleur Finnema - 0619402968
secretaris@haarlemschejachtclub.nl

Penningmeester a.i.:
Peter Unkel - 0681198904
penningmeester@haarlemschejachtclub.nl

Havencommissaris a.i.:
Goos Finnema - 0622197762
haven@haarlemschejachtclub.nl

Jeugdcommissaris a.i.:
Monique Pals - 0641450448
jeugd@haarlemschejachtclub.nl

Clubhuiscommissaris a.i.:
Wouter Coosemans - 0613085796
clubhuis@haarlemschejachtclub.nl

 
Een mooie publicatie over één van 
  de oudste schepen op de haven
                                     In het eerste nummer van 
                                      de Spiegel der Zeilvaart                       
        van 2020 verscheen een 
                                       prachtig verhaal over de  
                             Windjammer Beatrijs.

                                        Veel aandacht in dit                                    
          artikel is besteed aan de  
           historie van dit schip en   
           de sterke band die de
                                          familie Hin sinds de 
            oprichting van de
                                           Haarlemsche Jachtclub
                                           al vier generaties lang
                                  heeft met de HJC. 
.        
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Nu we weer net begonnen zijn aan het nieuwe 
seizoen blikken we graag eerst terug op het 
seizoen van 2019. Het belangrijkste: de “Master 
van de Mooie Nel jaarprijs” is weer in handen van 
de HJC en werd gewonnen door Frans Hin! Een 
stabiele serie lag ten grondslag aan dit succes. 
Hij kreeg het zeker niet voor niets, er is hard ge-
knokt door een groot veld. Het podium bestond uit:
1. Frans Hin, 2. Adse Jelles, 3. Bert Wolff.

Nieuw dit jaar was dat we tijdens de zomervakan-
tieperiode een “mid zomer competitie” hebben 
ingevoerd. De uitslag hiervan was: 
1. Adse Jelles, 2. Bert Wolff, 3 Michiel Wijn.
Het Laser veld blijft groeien en er zijn dit seizoen
zelfs 25 boten aan de start geweest op een woens-
dagavond. 

Het gemiddelde groeide sterk per woensdagavond. 
Deze groei komt hoofdzakelijk voort uit nieu-
we leden bij de HJC. Bij de andere verenigingen 
stagneert de opkomst een beetje. We blijven het 
belangrijk vinden dat iedereen die mee wil doen, 
zich aan kan sluiten.
 
Al is het een maar voor een paar keer in het 
seizoen, de drempel om mee te kunnen doen is 
bewust heel laag gehouden. 
Totaal hebben er 36 zeilers deelgenomen en dat is 
nog nooit vertoond in de afgelopen 10 jaar.

Het is leuk om te zien dat het niveau nog steeds 
stijgt en dat er gevaren wordt met respect voor de 
regels en de sfeer. Nieuwkomers voelen zich snel 
thuis en genieten net zoals wij van de super 
faciliteiten die de HJC te bieden heeft. 

Als Lasergroep hebben we veel plezier beleefd aan 
het zonnepanelen project. Een leuke manier om el-
kaar ook in een andere setting extra goed te leren 
kennen. We zullen ook dit seizoen weer een bijdrage
leveren door een of meer projecten op de haven op 
te pakken. 
Daarnaast zijn we als Laser Masters de harde kern 
van het wedstrijdcomité op de HJC en is Victor de-
finitief internationaal doorgedrongen doordat hij in 
het comité van de WK Laser Masters in 2019 heeft 
meegeholpen.
 
Ook buiten de Mooie Nel wordt er door een steeds 
grotere groep van de HJC meegedaan in het bin-
nen- en buitenland. Er is door HJC Laser-zeilers 
deelgenomen aan wedstrijden in Spanje, aan het 
Belgisch Laser Master kampioenschap, de Open 
Nederlandse kampioenschappen in Hoorn, het 
wereldkampioenschap in Port Zeelande en de NK 
sprintwedstrijden in Loosdrecht. Frans heeft het 
seizoen afgesloten door ook nog aan de Boter-
letterwedstrijden in december deel te nemen.
In de stevige nationale en internationale 
competitie die de Laser Masterklasse kent zijn de 
HJC’ers steeds vaker voorin te vinden.

Last but not least wil ik Mariska en Victor bedanken
voor hun super wedstrijdleiderschap! Dankzij hun 
inzet hebben we super banen gehad, is er vlot ge-
start en gefinished en zijn er zelfs foto’s gemaakt.

We zien uit naar wederom een succesvol en spor-
tief seizoen. En voor wie het niet weet: we hebben 
twee prima HJC Lasers. Je bent dus van harte 
welkom om (een keer) mee te doen!

Groet namens de HJC Laser Masters,
Adse Jelles

De HJC Laser Masters kijken met plezier terug en vooruit!

Adse Jelles

foto boven:

(Woensdag)Avond-

stemming op de 

Mooie Nel.
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In ieder geval is er voor de Optimisten een nieu-
we overkapping naast de garage gebouwd. Hierin 
passen tijdens de zomermaanden 10 Optimisten; 
tijdens de winterperiode kunnen we er 20 Optimis-
ten in bergen.

Hoewel het camerasysteem volledig operationeel 
is, is er helaas een aantal weken geleden toch iets 
ontvreemd van een schip op de E-steiger. 
Omdat we een afweging tussen noodzaak en 
privacy moesten maken, staat er hier helaas geen 
camera op gericht.
Niels Ruigrok en Henk Dijk hebben vele uren aan 
het installeren van het systeem besteed. Ook was 
Niels regelmatig hier tot laat in de avond te vinden 
als er even iets niet lukte of als Henk belde voor 
een storing.

De meerpalen op de E-steiger zijn in zeer slechte 
staat; we hopen deze nog voor de zomer te kunnen 
vervangen.

Ook dit jaar is de havenmeester in het seizoen op 
vakantie geweest. Gelukkig heeft een aantal leden 
de bereidheid gehad om de havenmeester te ver-
vangen. Dank daarvoor.

Afgesproken is dat de havenmeester in de winter-
periode vrij is in de weekenden in plaats van op 
dinsdag. Om er toch voor te zorgen dat leden ook 
in het weekend de loods in kunnen om aan hun 
boot te werken, zit er op de toegangsdeur een 
automatisch slot. Om 09.00 uur gaat de deur open 
en om 18.00 uur sluit hij automatisch. We zullen 
kijken of we de openingstijden in de toekomst 
kunnen uitbreiden.

De laser zeilploeg heeft de zonnepanelen op het 
dak van de loods gemonteerd. Ze zijn sinds kort 
goed aangesloten en leveren stroom.

De gladheid van de houten steigers blijft een 
probleem, maar we hebben goede hoop dat het 
gebruik van een biologisch middel, dat de algen-
groei verstikt, gaat werken. Dit kan pas opgebracht 
worden als de temperatuur boven de 8 graden 
blijft. Het moet bovendien 24 uur achter elkaar 
droog weer zijn. Afspuiten met de hogedrukspuit is 
geen keuze, omdat we dan het hout open spuiten, 
waardoor de algen beter gedijen. 
Voorzichtigheid is daarom geboden, als u met 
vochtig weer op de steigers loopt.

In de afgelopen periode zijn de schepen weer 
door Anja op de kant gezet. In één geval is er iets 
misgegaan met een zeilboot die door een harde 
windvlaag in combinatie met een nog niet volledig 
opgestelde bok scheef kwam te liggen. Gelukkig is 
de schade beperkt gebleven en zijn er geen per-
soonlijke ongelukken gebeurd. Wel zijn we behoor-
lijk geschrokken en zullen we proberen er alles aan 
te doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Ondanks het feit dat niet alle plekken in de ha-
ven bezet leken, lag deze het afgelopen seizoen 
behoorlijk vol. Er komen regelmatig aanvragen 
binnen voor een ligplaats, maar we moet vaak nee 
verkopen omdat de schepen te groot blijken voor 
de kleine boxen en te klein voor de grote boxen.
Dit jaar hadden we weer veel passanten in onze 
haven. In totaal is er voor 1041 nachten betaald. 
Dat is een gemiddelde van bijna 3 nachten per 
boot. De kleinste boot was 3m90, de grootste 
21m. De gemiddelde lengte bedroeg 9m83.

Met ingang van het nieuwe jaar hebben we nieu-
we afvalcontainers gekregen. We kunnen nu apart 
plastic, papier/karton , glas en restafval scheiden. 
Omdat we geen container meer hebben voor che-
misch afval, wordt u geacht dit zelf mee te nemen 
en elders, bijvoorbeeld bij de gemeente, weg te 
brengen.

Tenslotte…. Alle vrijwilligers dank ik voor hun 
inzet, want het is nu eenmaal zo, dat we samen de 
haven mooi en leefbaar houden.

Wilco Dijk

  Verslag havencommissaris 2019
Wat is er het afgelopen jaar, 2019, gebeurd? Heel veel, maar te veel om op te noemen.

Wilco Dijk



Daarbij hebben verschillende leden afgelopen jaar 
het clubhuis gehuurd om een jubileum of verjaar-
dag te vieren. 
Het clubhuis is in de wintermaanden veelzijdig 
gebruikt voor lezingen op de derde zondag van de 
maand en voor cursussen, zoals de cursus meteo.
Verder heeft het shantykoor in deze maanden elke 
donderdagavond geoefend in het zingen van zee-
mansliedjes. Traditioneel zingen ze het clublied bij 
de opening en de sluiting van het seizoen.

Ook de Algemene Ledenvergaderingen in het 
voor- en najaar worden in het clubhuis gehouden, 
evenals de verschillende vergaderingen van het 
verenigings- en het jeugdbestuur.
Afgelopen zomer is er in en rond het clubhuis door 
verschillende groepen leden bij mooi weer spon-
taan gegeten/gebarbecued.

We hebben afgelopen jaar het nieuwe kassa-
systeem in gebruik genomen, zodat we via de PIN 
of havenkaart kunnen afrekenen. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat we minder kasgeld in omloop hebben, 
en dat we in één oogopslag kunnen zien wat er per 
maand aan geld in- en uitgaat. 
We zullen dit systeem aankomend jaar nog verder 
gaan verbeteren. Het kan wel betekenen dat we in 
overleg met de leden volgend jaar misschien 
stoppen met de munten.

Verder is er een begin gemaakt met het verduurza-
men van het clubhuis. Zoals iedereen heeft ge-
zien, zijn we in overleg met de havencommissaris 
overgestapt naar een andere afvalverwerker. Bij 
het hek staan nu verschillende containers voor het 
scheiden van het afval van de haven. Ook in het 
clubhuis zullen er aan het begin van het nieuwe 
vaarseizoen verschillende afvalbakken staan, zodat 
we dat afval ook gescheiden kunnen afvoeren. 
Hierbij doe ik een dringend verzoek aan iedereen 
om eens goed te kijken naar de wijze waarop we 
omgaan met ons afval op de boten, in het clubhuis 
en op het terrein. 
Werk ook a.u.b. mee aan het scheiden van afval.

In het afgelopen jaar zijn we ook begonnen met 
het vervangen van de verlichting in en rond het 
clubhuis door LED- verlichting.  

  Verslag clubhuiscommissaris 2019
Het was het eerste volle jaar dat ik jullie clubhuis commissaris mocht zijn.
Er is afgelopen jaar genoeg gebeurd: de jeugd heeft veelvuldig het clubhuis voor trainingen gebruikt en 
voor nabespreking van wedstrijden. 
Verder waren er gezellige bijeenkomsten die voor de jeugd het watersportgevoel verhoogden.

We gaan er dit komende jaar mee verder. Verder is 
er in de afgelopen maand in de meterkast een meter
geplaatst, die het verbruik van de elektriciteit in 
het clubhuis meet. Dit zal de komende maanden 
worden gemonitord, zodat we daarna kunnen kijken 
hoe en wat we kunnen doen om het stroomverbruik 
te verminderen.
Zo is er ook een slimme thermostaat op de ver-
warming aangebracht, zodat we ook hier kunnen 
proberen de temperatuur in het clubhuis beter te 
beheersen.

Dan is er afgelopen maand een nieuwe beamer op-
gehangen voor de verbetering van de presentaties 
tijdens lezingen en trainingen. Niels Ruigrok, de 
nieuwe  ICT-man van de vereniging, is bezig om 
de geluids- en presentatiehoek zo te verbeteren, 
dat het geluid en de presentaties in de toekomst 
makkelijker zijn te bedienen. Ik verzoek wel om de 
installatie voorzichtig te behandelen, als zij een-
maal af is en Niels een handleiding gemaakt heeft. 
Neem a.u.b. contact op met Niels als je vragen 
hebt over de bediening.

Zoals de meeste leden hebben gemerkt, is Oebele 
Dijk afgelopen jaar gestopt met het ’s morgens 
zetten van de koffie en het zetten van thee in de 
middag.
Hij kon dit door ziekte niet meer doen. Al is hij 
aan de beterende hand, het ziet er helaas naar 
uit dat Oebele deze taak niet meer op zich gaat 
nemen. Gelukkig heeft de havenmeester heeft zijn 
taak de afgelopen maanden overgenomen, waarvoor
ik haar dank. 
Wel verzoek ik de leden om deze taken, koffietijd 
om 10 uur en theetijd om 3 uur, zoveel mogelijk op 
zich te nemen. Dan kan ook de havenmeester van 
haar pauze genieten.

Dan wil ik via deze weg mijn dank uitspreken aan 
de leden die mij het afgelopen jaar hebben bijge-
staan: Tineke voor het maken van de bardienstlijs-
ten; Auke en zijn ploeg voor het organiseren van 
de evenementen in het winterseizoen; Henk en 
Niels die bezig zijn met de verlichting en het ge-
luid; de havenmeester die mij ondersteunt bij het 
reilen en zeilen van het clubhuis; Oebele die de 

afgelopen jaren de koffie- en de theepauze heeft 
verzorgd en de technische en jeugdcommissie voor 
hun inzet.
En natuurlijk ook aan alle leden die het afgelopen 
jaar een bardienst hebben gedraaid.
En ook dank aan alle leden die ik vergeten ben.

Gerbrand Janssen 

Gerbrand Janssen
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Het blijkt dat hij de liefde voor de watersport niet 
van een vreemde heeft. Zijn opa was turfschipper 
op de ‘Omega’ en voer op het IJsselmeer en 
omstreken. Dat deed hij nog in de Tweede Wereld-
oorlog totdat zijn schip tot zinken werd gebracht. 
De ouders van Hans kregen van opa een soort tjalk, 
een “kastje”, waarmee ze ook vracht vervoerden. 
Toen ze op een dag in Hillegom lagen, werd Hans 
daar geboren, zodat je hem bijna letterlijk een 
geboren watersporter kunt noemen.

Zijn vader zocht op een gegeven moment werk aan 
de wal en vond dat bij de Dienst Voedselvoorziening
van de gemeente Amsterdam. Later ging hij in 
de haven werken, zodat het gezin aan de wal kon 
wonen. Dat had als voordeel voor zijn zoon Hans, 
dat die gewoon naar een lagere school kon gaan en 
later naar de Ambachtsschool (LTS). 

Zijn neven, die allemaal een varende vader hadden, 
konden dat zonder vaste woonplaats niet of minder 
gemakkelijk.
Toch bleef het water ook zijn ouders trekken, want 
ze kochten al heel gauw een sleepbootje (een 
Amsterdammertje) en gebruikten dat als recreatie-
schip. Hans kreeg op zijn 12e jaar een kleine BM, 
een 12 kwadraat zeilboot. Die kon op het schip 
van opa in de Amsterdamse Houthaven liggen. Opa 
naaide nog op de ouderwetse manier zijn zeilen.
 
Gelukkig blijkt ook Hans’ vrouw Coby een liefhebster
van varen te zijn. Ze kopen dan ook al gauw een 

boot, die ze bij de WV IJmond in IJmuiden leggen. 
Dan komt ook Hans zijn sociale inslag ten volle tot 
uiting. Maar liefst negen jaar is hij daar bestuurslid,
waaronder havencommissaris. In die hoedanigheid
bereidt hij met anderen de verhuizing naar de nieuwe
haven aan het Zijkanaal C voor. Hij koopt het 
materiaal voor het toekomstige clubhuis en zorgt 
ervoor dat de havenmeester een onderkomen krijgt.

Wanneer Hans besluit een grotere boot te kopen, is 
de consequentie dat hij de vereniging gaat verlaten,
omdat er voor zo’n grote boot geen plaats in de 
haven is. Hij verhuist met de Amber eerst naar de 
Bruynzeelhaven, daarna naar een ligplaats bij het 
café van Nauerna. Hij mist echter het verenigings-
leven en gaat op zoek naar een haven, waar hij 
dat wel zou vinden. Zo komt hij bij de HJC terecht, 
toen nog aan het Noorder Buiten Spaarne.

Hans is inmiddels leraar op de IJmond-MTS geworden.
Dat heeft hij gepresteerd door na de LTS een aantal 
cursussen en opleidingen te volgen, die hem bren-
gen tot leraar werktuigkunde. 
Maar omdat er niemand op school is, die bedrijfs-
kunde heeft gestudeerd, en er toch les in gegeven 
moet worden, vraagt de schoolleiding Hans om dat 
vak in Amsterdam te studeren.
Ook dat pakt hij voortvarend en met succes aan.

Hans is aardig ingeburgerd bij de HJC en als er 
sprake is van de verhuizing van de oude haven naar 
een nieuwe locatie aan de Mooie Nel, wordt Hans 

Aan boord bij...
Hans Gortworst

                     Aan boord bij... Hans Gortworst  -    door Klaas de Jong & Auke Bender

Velen van ons kennen Hans als de voorzitter van de Technische Commissie, die elke woensdagmorgen de 
leden van de werkploeg langs gaat om te vragen wat zij die dag (willen) gaan doen, en uiteraard ook 
verzoekt bepaalde klussen, die door de commissie zijn voorbesproken, uit te voeren. 
Dat gaat altijd in een gemoedelijke sfeer, waardoor er op de haven heel wat af geklust wordt.
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Hans Gortworst

grote foto links:

Kotter “Amber”

varend in Duitsland.

kleine foto links;

Dartsailer “Amber”.

Kleien foto rechts;

Vlet “Watergraaf”.

foto boven:

Molenkruiser

“Amber” in aan-

bouw.

foto links:

Amber onder zeil.



namens de HJC met Leo Roelofs en John Bal 
gevraagd zitting te nemen in de voorbereidings-
commissie. Elke tweede maandag van de maand 
wordt er twee jaar lang vergaderd. Vooral het 
tandem met Leo werkt uitstekend, terwijl Wilko 
Emmens en Leo Heukels voor de dossiervorming op 
de achtergrond meewerken. Met zijn grote ervaring 
weet Hans een aantal extra zaken voor elkaar te 
krijgen, zoals dakisolatie van de loods, een buiten- 
en passantensteigers. Hij kijkt met veel voldoening 
op deze tijd terug.

Bij de opening van de nieuwe haven is er een 
grote rol voor Hans weggelegd. Bij de “aankomst 
parade” regelt hij, met behulp van een groene en 
rode vlag, hoe de schepen naar hun nieuwe plek in 
de haven moeten varen. Op de nieuwe haven wordt 
hij daarna voorzitter van de Technische Commissie,
een taak die hij nu al tien jaar op een prima ma-
nier vervult.

Hans heeft in de loop van de jaren vele boten 
heeft bezeten. Eigenlijk altijd “stoere” schepen, 
met oog voor detail. Misschien toch nog de invloed 
van zijn voorvaderen? Zijn eerste motorboot is een 
Molenkruiser, die hij vernoemt naar de boot van 
zijn opa, “Omega”. Dit doet hij ook bij zijn tweede 
schip, een Dartsailer. Daarna volgt een kotter, 
“Amber” genaamd, en een andere kotter “Mersenne”. 
Deze blijkt echter iets te groot om samen met Coby 
te varen en dus wordt er een kleinere vlet aange-
schaft, de “Watergraaf”.

Met al deze schepen maken ze vaak lange reizen 
naar Duitsland, Frankrijk en België. En als ze dich-
ter bij huis willen blijven, varen ze langs de kust 
en op het IJsselmeer. 

Nu is de tijd langzamerhand gekomen dat ze af-
scheid gaan nemen van het bootjesleven. 
Hopelijk blijft Hans nog lange tijd zich op zijn 
voortreffelijke manier voor de HJC inzetten.
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Als afdeling jeugdzeilen zijn we de afgelopen jaren 
best gegroeid, niet alleen gegroeid in het aantal 
zeilende jeugdleden maar ook als organisatie. 
We zijn letterlijk en figuurlijk vernieuwd. 
Een vereniging kent een golfbeweging: op een 
bepaald moment zijn er heel veel jeugdleden, maar 
er komt ook een moment dat dat weer een beetje 
terugloopt. Ons streven is om er een “ronde” orga-
nisatie van te maken voor en door (jeugd) leden. 

We krijgen door het flyeren en het enthousiasme 
van bestaande jeugdleden weer nieuwe aanwas van 
jonge kinderen, maar wat mij ook opvalt, is dat de 
dertigers die vroeger bij de Haarlemsche Jachtclub 
hebben leren zeilen, ook met hun kinderen de 
weg terug hebben gevonden. Het is heel fijn om 
als jeugdcommissie te horen, hoe leuk het 20 jaar 
geleden was, toen de club net zo sprankelend was 
als nu en hoe de club volgens de ouders nog steeds 
datzelfde enthousiasme uitstraalt. 
Ook komen leden zo hun oude instructeurs weer 
tegen, die nog steeds actief zijn op de haven of 
zelfs bij het jeugdzeilen. Ze lopen er nog steeds 
rond, wat wel iets wil zeggen. 
Het geeft een bepaald gevoel van knusheid. 

Wel zijn er dingen veranderd in de maatschappij en 
ook bij HJC. Eén van de aandachtspunten van het 

  De jeugdcommissie over duurzaamheid
In de ‘Schuimspatten’ van dit jaar wordt regelmatig gesproken over duurzaamheid. 
Het begrip duurzaamheid kom je overal tegen, van de bakker en de boeren tot het hele reilen en 
zeilen van de maatschappij. 
Ook als jeugd kun je het thema duurzaamheid gebruiken, maar op welke manier?

moment bij het jeugdzeilen is, dat we proberen
de jeugd door te laten groeien. Dat is natuurlijk 
ook in eerdere perioden gebeurd, maar met de 
hedendaagse druk om te presteren, die de ouders 
en kinderen nu ervaren, is dat best moeilijk. 

Er komen zoveel andere activiteiten om de hoek 
kijken. Ons streven van de afgelopen jaren is nu:
de kinderen starten bij HJC jeugdzeilen. 
Bij het evenement ‘Zomerzeilen” groeien ze via de 
beginners naar de gevorderden of naar de wed-
strijdgroep en naar de volgende zeildisciplines:  
van Optimist naar Splash/ Laser en RS Feva. 
Door dat streven van de afgelopen jaren hebben 
we nu in  2020  een groep van 10 zeilende Splash/ 
Laser- en RS Feva-leden. Al tijdens hun Splash/ 
Laser zeilperiode,  als ze 14/15 jaar zijn en 4 tot 
5 jaar zeilervaring hebben, kunnen de zeilers, als 
ze daar zin in hebben, instromen bij de instruc-
teursopleiding. De afgelopen jaren hebben zowel 
de jeugdcommissie als de instructeurs een hoop 
tijd geïnvesteerd in de kwaliteit van de instruc-
teursopleiding. Sinds ik in 2015 actief werd, heeft 
de eerste lichting instructeurs zich gespecialiseerd 
en kan nu zelf examens van de jongere instructeurs 
afnemen. Ervaren wedstrijdzeilers die hun zeilcar-
rière bij de Haarlemsche Jachtclub begonnen zijn, 
zien we ook weer terug bij gasttrainingen van de 
wedstrijdgroep. Ook volwassen leden met specialis-
men voegen kwaliteit toe aan de jeugdopleiding. 

Een lid bijvoorbeeld neemt de hele EHBO, die bij 
het zeilen om de hoek komt kijken, tijdens de 
instructeursdagen voor zijn rekening. En leden 
met een didactische studie voegen ook veel toe 
aan de manier van lesgeven aan de beginnende 
instructeurs. We hopen dat de ouderen uit de in-
structeursgroep straks weer aansluiting vinden bij 
de dertiger-leden die dan ook weer actiever op de 
haven worden. Ik hoop dat we deze golfbeweging 
naar boven nog een tijdje vast kunnen houden.

Dan zijn we als jeugdcommissie duurzaam bezig!

Namens de jeugdcommissie,
Monique Pals 13

foto onder:

“Mersenne”

aan de kade in 

Haarlem. 

foto uiters rechts;

Hans als verkeers-

leider bij de 

officiële invaart 

van de nieuwe 

haven in 2010.

foto rechts;

Werkoverleg met 

leo Roelofs tijdens 

de bouw van de 

nieuwe haven.
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Contactgegevens

Indeling bardienst
Tineke Struijkenkamp
bardienst@haarlemschejachtclub.nl

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
Niels Ruigrok  
webmaster@haarlemschejachtclub.nl

Redactie Schuimspatten 
Janneke Hin
redactie@haarlemschejachtclub.nl

Evenementen commissie
Auke Bender - coördinator
evenementen@haarlemschejachtclub.nl
Leden: Wouter Coosemans, Caroline van Soelen, 
Francis Weijers-Jak

Wedstrijdcommissie
Frans Hin, Adse Jelles, Frans van de Wel, 
Jan van Ek, Robbert van Beijeren
wedstrijdcommissie@haarlemschejachtclub.nl

Commissie jeugdzeilen
Monique Pals - jeugdcommissaris 
Bernard ter Horst - commissaris wedstrijd jeugd 
Alex Engler - wedstrijdplanning jeugd 
Arne Pauw - instructeursopleiding 
Kirsten Groeneveld - onderst. instructeursopleiding 
Wim Telman - algemene ondersteuning
administratie.jeugd@haarlemschejachtclub.nl

Jeugdbestuur
Emma van der Knaap, Fleur Pals, Tijmen ten Have, 
Victor van der Laan
jeugdbestuur@haarlemschejachtclub.nl

Aanbod HJC 2020

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

HJC Laserwedstrijden op de woensdagavond 
(19.00-21.00 uur) 
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 
20.00-22.00 uur
Periode: oktober 2020 t/m maart 2021
Contactpersoon: Goke van Beijeren 
(contactgegevens ledenlijst)

Jeugd lessen op de haven: 
zie de HJC Website

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,
Max van Capelle 
Assistent-instructeurs
Pieter de Wit, Zahra Belkhaddar, Friso Engler,
Boudewijn Grootes
Hulp-instructeur
Vera Stokman

Zeilcursus volwassenen
Robert Steffens
volwassenzeilen@haarlemschejachtclub.nl

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

 Column van Mooie Nel
 Lieve HJC-leden

 Je mag me een ouderwetse blonde deerne noemen, en diep in mijn hart ben  
 ik dat ook wel, maar in mijn hoofd draait een kolk van duurzame gedachten...
 We worden vandaag aan de dag toch overspoeld met berichten over een  
 duurzamer beter leven.
Bouwen, wonen, klussen, varen, rijden, eten, je kunt het zo gek niet bedenken of het moet duur-
zaam zijn, anders tel je niet meer mee.

Maar ja, laat ik het dicht bij mijn eigen kajuit houden.
Onze bescheiden zeilboot staat nog veilig op de bok maar straks in het voorjaar moet ze weer in 
de antifouling worden gezet. Overall aan, mondkapje voor, en na het opschuren gáán met dat spul. 
Slecht voor het milieu maar goed voor het behoud van je boot. 

Ik ben dan wel blond maar denk erover na. We moeten een andere koers gaan varen maar hoe? 
Mijn kapitein heb ik dan ook de opdracht gegeven om een zonnepaneel naast de vlaggenmast te 
plaatsen en tevens een windmolen te monteren. Alles wat energie kan opwekken zodat we onze 
4-takt buitenboordmotor niet onnodig hoeven te belasten.

En in de avond kruipen we met geitenwollen sokken, wollen ondergoed, fleecevest dicht tegen 
elkaar aan en slapen we in onze met tapijt beklede punt. 
We houden niet van vlees wel van vis en hengelen altijd ons eigen kostje naar boven. Ik heb ook 
voorgesteld het afval op onze boot te scheiden, maar ja, toen zei mijn kapitein dat hij voor al die 
extra bakken dan wel een grotere schuit nodig heeft. 

Het afgelopen vaarseizoen was voor ons van korte duur omdat ik in de zomer aan wal moest zijn 
voor de mantelzorg van Mooie Noor van 91. Wat overbleef was een weekend Volendam, een week-
end met vrienden naar de Kaag en last but not least onze geslaagde deelname aan de traditionele 
terugtocht (een absolute aanrader). Verzamelen in de haven van Monnikendam, aan het einde van 
de middag inschepen op een groot zeilschip waar de borrel begon. Vervolgens een zeiltocht op de 
Gouwzee, een geweldige BBQ en disco. Tot in de late uurtjes gingen de voetjes van de vloer.
 
Het vaarseizoen is weer in aantocht, dit jaar nemen we ons voor om bij voldoende wind en zonne-
schijn wat vaker de boot te pakken. 
Laten we alle zeilen bijzetten om onze thuishaven duurzaam te maken voor de toekomst. 
Snel even de gemeente zien te paaien voor een duurzaamheidssubsidie, een nieuwerwetse tip van 
ondergetekende!

Liefs van Mooie Nel  
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Sommige herinneringsborden werden al vlak na de 
oorlog vervaardigd. In februari 1946 werd een 
gedenkbord aan de doodgeschoten Haarlemmers 
die drie jaar daarvoor als gijzelaars gefusilleerd 
waren, onthuld. Het bord is nog altijd in het stad-
huis van Haarlem te zien.

Ook in ons clubhuis hangt zo’n bord. Het is on-
bekend wanneer het bord vervaardigd is en door 
wie. De archieven van onze club zijn helaas niet 
bewaard. De reden van de beslissing van het toen-
malige bestuur om het gedenkbord te laten maken, 
is niet meer te achterhalen. Op dit bord, dat nu 
weer in het clubgebouw hangt, staan vijf namen 
van omgekomen leden. We moeten aannemen dat 
deze vijf de enige clubleden zijn geweest die door 
oorlogsgeweld zijn gestorven. 

Dat ze niet een natuurlijke dood zijn gestorven, is 
duidelijk geworden door allerlei naspeuringen. 
In eerste instantie reageerde maar één persoon op 
de oproep naar de achtergrond van de namen. 
Zijn informatie zette het onderzoek toch op de rails 
en inmiddels weten we van alle personen zoveel 
dat het de moeite waard is om korte biografieën 
aan hen te wijden.

De meeste gegevens komen in eerste instantie 
via websites van oorlogsslachtoffers. Maar op die 
manier zijn we toch ook bij nazaten terechtgekomen. 
Het duidelijkst is dat het geval bij de familie van 
W.G. Kuyck. Dat had een merkwaardig begin. 
Op het bord staat namelijk de naam foutief gespeld. 
Het spoor naar de werkelijke man achter de naam 
liep aanvankelijk niet naar de juiste persoon. 
Dankzij een combinatie van gegevens konden we 
uiteindelijk via zijn Haarlemse kleinzoon bij een 
van zijn dochters uitkomen. 
Deze Dieneke Kuyck, nu 87 jaar, heeft als jong 
meisje aan vele wedstrijden en tochten van de HJC 
meegedaan. 

Zij kon daar ook smakelijk over vertellen in ons 
clubhuis, toen zij op onze uitnodiging met een 
aantal geïnteresseerde familieleden op een zater-
dagmiddag hierheen kwam. Theo van Meerwijk had 
voor een aantal oude filmpjes gezorgd, zodat de 
oude dame kon genieten van opnamen van vlak na 
de oorlog waarop ze zelf ook nog te zien was.
 
Zo overbrugden we moeiteloos een periode van 
bijna 75 jaar. We hopen dat de verhalen over de 
oud-leden die in de oorlog zijn omgekomen, en 
wier namen ons bij elk bezoek aan het clubhuis op-
vallen, een plaats kunnen krijgen in een volgende 
publicatie van ons gezamenlijke clubverleden.

Klaas de Jong

Tijdens de eerste drie oorlogsjaren was er op de HJC 
nog wel een actief clubleven. 
Maar deelname hieraan (vooral aan wedstrijden) 
trok steeds minder belangstelling van de leden.

Toen de bezetter in het voorjaar van 1944 het varen 
op het Spaarne en de Mooie Nel verbood, lag het 
clubleven tot het einde van de oorlog geheel stil.

   75 jaar na de bevrijding
De Tweede Wereldoorlog ligt ver achter ons. Toch herinneren vele monumenten of plaquettes op hui-
zen in de stad ons aan wat er in die tijd gebeurd is. Zo kent iedereen het verhaal van Hannie Schaft. 
Over haar is door haar verzetsvriendinnen verteld, er staat een monument van haar in het Kenau-
park, waar zij elk jaar wordt herdacht.

boven:
Herinnerings-
plaquette voor 
omgekomen HJC 
leden.
Door het HJC 
bestuur beschik-
baar gesteld in 
1950.
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Ooit lagen we aan de Engelse Zuidkust langszij een 
Schotse zeiler. We raakten met elkaar aan de praat. 
Op een gegeven moment vroeg hij wat we eigenlijk 
‘daar’ deden. We reageerden verbaasd, want het was 
toch algemeen bekend dat de Solent en omgeving een 
uitdagend zeilgebied vormden. 
Dat zeiden we dan ook, waarop de aardige Schotsman 
reageerde met de woorden: “Maar jullie hebben het 
mooiste zeilgebied van West-Europa!” We hebben ons 
de woorden van de zeilgenoot aangetrokken en zeilen 
dan ook al jaren in een van de mooiste zeilgebieden 
die je kunt bedenken, de Zeeuwse Delta.
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Nu begint voor ons die delta al in Zuid-Holland 
met het Haringvliet. Kom je van zee, dan begint 
de pret al in Stellendam met een prachtige marina 
vlak achter de sluis. Stap je op je fiets, dan kom je 
langs de visafslag met bijbehorende eetgelegen-
heden, en rijd je via het schitterende duingebied 
van de Scheelhoek naar het oude vissersstadje 
Goeree met de terrassen aan de oude haven. 
Je kunt nog doorfietsen, maar het is ook lekker om 
weer naar de boot terug te gaan.

Kom je via de staandemastroute naar het Haring-
vliet, dan is Willemstad een aanrader. Je ligt daar 
in een beschutte jachthaven onder de muren van 
de oude vesting. Het stadje leent zich bij uitstek 
voor een leuke wandeling over de wallen. 
Daarbinnen kun je een blik werpen op het Maurits-
huis, het buitenverblijf van prins Maurits, de zoon 
van Willem van Oranje.

Maar nu zijn we eigenlijk in de provincie 
Noord-Brabant, waar deze zuidkant van het Hollands 
Diep toebehoort. De grens van deze provincie met 
die van Zuid-Holland volgen we nog even via het 
Volkerak. Aan het eind daarvan ligt de sluis die 
toegang geeft tot de Zeeuwse Oosterschelde. 
Veel van onze clubgenoten laten het niet zover 
komen, want die slaan gauw stuurboord uit naar 
Bruinisse, waar de sluis ligt die toegang geeft tot 
hun favoriete vaargebied, de Grevelingen. Hoe het 
komt dat deze afgesloten zoute plas water ons 
minder aanspreekt, weten we niet, maar wij varen 
altijd door naar St. Annaland aan de Krabbenkreek.

De laatste jaren zijn de voorzieningen in talloze
jachthavens ongelofelijk verbeterd. Dat geldt ook
voor St. Annaland, waar alle boten keurige zijstei-
gers hebben, en de sanitaire voorzieningen top 
zijn. Het aantrekkelijke van de Krabbenkreek 
die helemaal tot St. Philipsland doorloopt, is de 
getijdenwerking. Aan de moorings kun je bij eb 
vastmaken, lekker rond de boot zwemmen of naar 

de drooggevallen slikken waden. Let op dat je niet 
op een zeehond trapt, want die liggen daar in deze 
tijd uit te rusten.

Aan zeehonden is er trouwens in de Oosterschelde 
geen gebrek. Ook op de platen langs het Brabants 
Vaarwater op weg naar Wemeldinge, of op de pla-
ten in het westelijk deel van de Oosterschelde
voorbij de Zeelandbrug, kun je ze zien liggen. 
De toeristenboten hebben dat ook ontdekt, want 
regelmatig kun je die via de luidspreker van de gids 
horen aankomen als ze de zeehonden naderen.

Maar zelf zijn we nog niet zover. Eerst gaan we op 
het eiland Tholen een aantal fietstochten maken. 
Een van de mooiste is die langs de Oosterschelde 
naar Stavenisse.
Onderweg passeren we talloze bloemenvelden, die
als kleurige vlekken in het landschap liggen. 

Het leuke van Tholen is de kleinschaligheid van het 
eiland met zijn vele kleine polders. Als we bij
Stavenisse op de dijk staan, kunnen we onze 
volgende bestemming Wemeldinge aan de overkant 
zien liggen.

Daarvoor moeten we zeilen via de Krabbenkreek, 
de Keeten naar het Brabants Vaarwater met zijn 
zeehonden. Als de wind en het getij gunstig zijn, 
kunnen we de tocht verlengen door naar de Zeeland-
brug te varen en dan bakboord uit schuin terug 
naar Wemeldinge. Bij die brug, waar wij met onze 
10-meter mast gemakkelijk onderdoor kunnen, 
moeten we dan wel de verleiding weerstaan om 
door te varen naar Colijnsplaat op het westelijk 
deel van de Oosterschelde. 
Daar kun je zoals overal heerlijke vis kopen en de 
mooie kopie van een Nehalenniatempel uit de 
Romeinse tijd bewonderen. Overigens is Colijns-
plaat ook een aanrader omdat je een prachtige 
tocht kunt maken naar de Roompot Marina, naar 
het bezoekerscentrum van Neeltje Jans en een 

foto links boven:

Haveningang

Oude Tonge

foto rechts boven:

Kleine polders op 

Tholen.

foto’s vorige pagina

rechts boven:

Oesterputten in

Yerseke.

rechts onder:

Bloemenveldjes op 

Tholen.

links onder:

Zeelands Roem
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bijna rondje naar Burghsluis. En dan vergeten we 
nog de ankerplaats bij de Schelpenbank, waar je 
knisperend naar toe kunt waden. Wil je fietsen, 
dan maak je een tochtje over de Zeelandbrug naar 
het interessante maar toeristische Zierikzee.

Over toerisme gesproken. Natuurlijk kent Zeeland 
vreselijk veel campings en vakantieparken, maar 
het opmerkelijke en het leuke is, dat je daar varend 
en op de fiets nauwelijks wat van merkt. Zouden al 
die toeristen op hun vakantiestek of op het strand 
liggen? In ieder geval kun je zonder veel verkeer 
over allerlei kleine weggetjes fietsen. Met de auto 
zouden we Zeeland niet aanraden, maar wandelend 
of fietsend valt er veel door de afwisseling van 
water en land te genieten.

We zijn toch naar Wemeldinge doorgevaren. De uit-
stekende jachthaven leent zich voor een comforta

bel verblijf. Op korte afstand ligt Yerseke, dat over 
twee kleine jachthavens beschikt. Maar wij geven 
de voorkeur aan Wemeldinge om vandaar uit een 
paar fietstochten te maken. Via een mooi pad langs 
het Kanaal door Zuid-Beveland kun je de Vlakebrug 
over en dan is het vissersdorp Yerseke nog maar 

een paar kilometer. De oude oesterputten met de 
schuren eromheen zijn er nog altijd in gebruik om 
de oesters te ‘spoelen’.

Een andere mooie fietstocht kun je maken naar 
Goes. Langs de Oosterschelde, waar je regelmatig 
sportduikers tegenkomt, fiets je via het plaatsje 
Kattendijke naar Goes.

Met je boot kan je in het oude centrum liggen waar 
de haven omzoomd wordt door eeuwenoude panden. 
Het beschaduwde Kloetinge op de terugweg voert 
je door appel- en perenboomgaarden terug naar 
Wemeldinge. Naast de jachthaven heb je de ingang 
van het Kanaal dat naar Hansweert aan de Wester-
schelde voert. Maar dat doen we deze keer niet. 
We gaan met een plezierig gevoel terug naar 
St. Annaland om vandaar af de terugtocht naar 
Haarlem te aanvaarden.

Klaas en Maaike de Jong

a/b Foegoera

juli 2019

Klaas de Jong

foto links boven:

Fietsen langs de 

Oosterschelde.

foto rechts boven:

Haveningang 

Colijnsplaat.

foto links onder:

Haven in de binnen-

stad van Goes.

foto rechts onder:

Smullen hoort erbij.

19



  Wie schrijft, die blijft
Het begin van een complete erfenis…. Leo Roelofs
Internet is niet meer weg te denken uit onze tijd en soms vergeet je dat het eigenlijk allemaal nog 
maar zo kortgeleden is dat er een complete onlinewereld tot onze beschikking kwam. 
Internet voor consumenten dateert uit 1991.

In een tijd waarin niemand er nog in geloofde, 
bouwde Leo in 1998 al de allereerste website van 
de HJC. Hij maakte een link van zijn eigen website 
naar een aparte pagina voor de HJC. 
Voor HJC’ers was dat iets nieuws en onbegrijpe-
lijks, dus werd er nogal aarzelend op gereageerd. 
Gelukkig liet iedereen Leo z’n gang gaan en 
ontplooide hij zich tot een werkelijke web- en 
communicatiemaster. 

Het werd voor Leo niet alleen een dag- maar 
ook een nachttaak. Al zat hij aan de andere kant 
van de wereld op zijn schip met zeer gebrekkige 
internetconnectie, dan nog reageerde hij direct en 
adequaat op nieuwsberichten, verzoeken en mede-
delingen. Hoe hard er door Leo aan de achterkant 
werd gewerkt, zo geruisloos en vanzelfsprekend 
leek het aan de voorkant. 

Nieuws was er altijd en het leek allemaal zo van-
zelfsprekend. Inmiddels beschikt de HJC over een 
heel palet aan communicatiekanalen. Up-to-date 
zoals het een gezonde en verstandige vereniging 
betaamt.

Per 1 januari 2020, na 21 jaar onuitputtelijke 
toewijding, heeft Leo het stokje overgedragen aan 
Niels Ruigrok. 
 
Communicatiekanalen van de HJC

Niels Ruigrok

Niels (22) heeft dus per 1 januari 2020 het stokje
van Leo Roelofs als webmaster overgenomen. 
Momenteel is hij nog hard bezig de leerstof van 
zijn voorganger tot zich te nemen en in praktijk te 
brengen.

Niels is al ruim 10 jaar lid van de HJC. Zijn vader 
was jarenlang zeilinstructeur. Zelf nam hij deel aan 
de Optimist jeugdopleiding van de vereniging en 
stroomde daarna door naar wat toen op vrijdag-
avond de Campus heette. 
Tegenwoordig heeft Niels een Splash en hoopt hij, 
dat hij dit jaar weer eens wat meer uurtjes op het 
water kan doorbrengen.
Niels studeert momenteel voor Leidinggevend 
Monteur Elektrotechniek aan het NOVA college 
in Beverwijk. Hij gaat vier dagen per week naar 
school en loopt daarnaast een dag stage bij ENGIE, 
gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas. 
Een vol programma dus. Webmaster voor de HJC is 
hij dan ook voornamelijk in de avonduren en in het 
weekend, wanneer het kan. 

Niels verzorgt de plaatsing van berichten op de 
website van de HJC, hij maakt en verstuurt de 
maandelijkse digitale nieuwsbrief en hij onderhoudt
de social media-kanalen van de haven (Facebook 
en Instagram). 

Leo Roelofs

Onderstaand een 

overzicht van alle 

communicatie-

kanalen.

Maandelijkse
digitale 
nieuwsbrief

Verschijnt elke 1ste van de maand. 
Doel: delen van alle soorten nieuws, informatie, 
mededelingen, resultaten en verslagen

Kopij uiterlijk elke 25ste van de maand naar 
webmaster@haarlemschejachtclub.nl
(Tip: zet een maandelijkse reminder in je agenda 
op elke 25ste)

HJC-website Doel: info over de haven en hoe zij georganiseerd 
is zoals lidmaatschap, ligplaats, gebruik facili-
teiten, inschrijfformulieren, ledeninformatie, 
openingstijden, contactgegevens enz.

Email webmaster@haarlemschejachtclub.nl voor:
• Aanvraag online formulieren
  (bv inschrijving voor evenementen) 
• Plaatsen of wijzigen berichten of procedures

Social Media Doel: het plaatsen van actuele berichten en foto’s 
die een goed en leuk beeld geven van activiteiten 
op de HJC of van haar leden. 

Stuur leuke HJC-momenten naar webmaster@
haarlemschejachtclub.nl of gebruik What’s App 
(nummer van Niels zichtbaar onder Leden voor 
Leden op website).

Zijn vriendin Femke helpt hem daarbij. Niels krijgt 
nu nog voornamelijk berichten en verzoeken van 
het bestuur, van leden die activiteiten en evene-
menten organiseren en van leden die af en toe een 
leuke foto sturen waar de HJC of haar leden mooi 
gekleurd op staa(t)(n).

Naast het faciliteren van de informatievoorziening 
op de haven hoopt Niels in de toekomst verhalen 
(vooral op facebook) iets meer achtergrond te 
kunnen meegeven.

Voel je de oproep al komen?! Dat klopt. Want íeder-
een kan een bijdrage leveren aan de communicatie 
en informatievoorziening op de haven. 
Organiseer je iets? Neem je ergens aan deel? Heeft 
de werkploeg weer een mooi resultaat behaald?
Is er iets nieuws op de haven?    

Zie je iets, wat voor andere leden ook leuk of 
interessant kan zijn?

Deel! Deel! Deel!
Informeer of doe je oproep tijdig. 
Laat na afloop weten hoe het is geweest.

En voor de andere helft geldt:

Lees! Lees! Lees! 
Doe mee en reageer op tijd. 
Raadpleeg de juiste personen / kanalen als 
je een vraag hebt!  

Zo verzorgen we samen een stukje HJC… 
En zo bereiken we dat meer mensen kunnen mee-
doen, meehelpen, meeleven en meegenieten. 
Dat is toch wat we willen met z’n allen?!

Niels Ruigrok

Femke Uit de Bosch

Er werd hard 

gevaren door de 

deelnemers aan de 

HJC Openings-

wedstrijden op de 

Mooie Nel in 2019.
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             Haarlemsche Jachtclub krijgt de Blauwe Vlag

 Deze de zomer ontvangt de Haarlemsche Jachtclub officieel de Blauwe  
 Vlag. De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die  
 jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan de 
 campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. 
 Ze moeten hierbij aan diverse criteria voldoen. 
 Het doel van het Blauwe Vlag Programma is om overheden, ondernemers  
 en recreanten blijvend te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig  
 water, mooie natuur en een gezond milieu. Het mogen voeren van een  
 Blauwe Vlag is een erkenning voor de inspanningen die de strand-
 gemeente of jachthavenbeheerder op dit gebied heeft geleverd. 
 Voor de toerist is de Blauwe Vlag internationaal het herkenning- en 
kwaliteitssymbool voor goede schone stranden met goede waterkwaliteit en veilige en schone jachthavens.
Dankzij de hulp van velen voldoet de HJC aan de criteria die gesteld zijn voor het voeren van de Blauwe Vlag. 
Dank aan Peter Unkel voor het binnenhalen van deze erkenning. We zijn hier bijzonder trots op!



  Verslag jeugdcommissie 2019
In dit jaarverslag gaan we nog even terugkijken op het seizoen 2019 dat vol activiteiten zat.
Tijdens het schrijven van dit verslag hadden we nog geen notie van het Coronavirus en wat de 
consequenties hiervan voor de Haarlemsche Jachtclub zouden gaan inhouden. 
We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen.

De wedstrijdgroep heeft het seizoen 2019 afgetrapt 
met de vier traditionele voorjaarstrainingen om 
in de tweede week van april tijdens de Optispring 
wedstrijden te kunnen scoren.

De kennismakingsdag voor de nieuwe jeugd viel 
gelijk met de opening van het seizoen op 7 april 
2019. Dat vonden wij, de ouders en de andere 
leden erg leuk omdat niet alleen de nieuwe jeugd 
met elkaar kennis maakte, maar ook omdat de 
ouders een bruisende vereniging leerden kennen, 
die niet alleen uit jeugd en jeugdzeilen bestaat.

De week daarna, op 14 april, zijn we met de begin-
ners en de aspiranten naar het zwembad gegaan 
om hen te laten ervaren wat er met een boot kan 
gebeuren als hij volloopt en om te leren hoe je er 
weer moet inklimmen.

Na de meivakantie zijn de reguliere lessen gestart, 
opnieuw op de donderdag en de vrijdag. We hadden 
op donderdag een groep beginners en gevorderden, 
een wedstrijdgroep Optimist en de Splash groep.
Op de vrijdag hadden we beginners, aspiranten, 
een Splash groep en we hadden twee polyvalken 
varen. We zijn Albert Jan Paauw dankbaar dat hij 
een polyvalk voor zijn rekening nam, zodat we 
iedereen die dat wilde, blij konden maken met een 
plek in de polyvalk. 
In totaal hadden we 70 varende jeugdleden.

Juni was een volle maand voor het jeugdzeilen .
Op 8 en 9 juni was de Pinkstercombi. Helaas liet 
het weer ons dit weekend een beetje in de steek. 
Door de slechte weersomstandigheden konden de 
wedstrijden alleen op zondag gevaren worden. 
Friso Engler was de winnaar. 

Bij de Optimisten Groen maakte Lucas Oonk zijn 
Combi-debuut.

Het weekend daarna op 15 en 16 juni vond het 
zeilclinic weekend plaats. We hebben er dit jaar 
voor gekozen om de beginners, aspiranten en ge-
vorderden uit te nodigen. Dit zijn de beste doel-
groepen voor de zeilclinic. Er is het hele weekend 
weer plezier gemaakt zoals ook te zien is op de 
foto’s elders in de Schuimspatten. De kinderen 
maken dit weekend altijd een grote sprong voor-
waarts in hun zeilvaardigheden.

Op 27 en 28 juni was de kijkavond voor ouders. Zij 
konden mee met de rescue boten om zo de vorde-
ringen van hun kinderen te zien. Koffie ging mee 
en varen maar.

De oudere jeugd heeft nu een eigen evenement 
gekregen. Het jeugdbestuur gaat met deze doel-
groep met de polyvalken op pad en samen maken 
ze er een leuk zeil- en kampeerweekend van. Met 
behulp van de vrijwilligers Cees van der Knaap en 
John van Zijl is er op de camping weer een mooie 
barbecue georganiseerd. Dit jaar is de groep naar 
Uitgeest geweest. Ook in het seizoen 2020 wordt 
dit evenement, net als de zeilclinic, herhaald. 
De locatie is nog niet bekend. 

We gaan nu terug van de oudste jeugd naar de 
jongste jeugd. Op 6 juli was het evenement 
“Zomerzeilen”, een dag proefzeilen op de ‘Mooie 
Nel’. Er waren hierbij 32 kinderen actief, van wie 
er dezelfde dag 12 zich voor het seizoen 2020 
inschreven. Deze kinderen zijn 7 tot 10 jaar oud en 
starten voor het eerst bij de Haarlemsche Jachtclub 
op 5 april 2020.

Monique Pals

Bernard ter Horst

foto rechts:

Start Optimisten

Pinkstercombi.
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Op 11 en 12 juli hebben we de zomervakantie inge-
luid met de puzzeltocht over de ‘Mooie Nel’ en de 
barbecue met de hele groep.

Op 29 en 30 augustus zijn we weer gestart, met 
les 10. Op 21 en 22 september zijn we met de hele 
wedstrijdgroep beginnende Splash zeilers en de 
kinderen uit de gevorderden groep die dit wilden, 
naar de najaars Combi geweest. 

Tijdens de laatste avond van de reguliere lessen 
op 19 en 20 oktober zijn de vorderingsstaten en 
CWO-diploma’s uitgereikt nadat er volgens de 
CWO-eisen getoetst is. 
De avonden zijn afgesloten met de traditionele 
zelfgebakken pannenkoeken van Bernard.

In november hebben de kinderen uit de wedstrijd-
groep in samenwerking met WV Braassemermeer 
nog de 4 najaarstrainingen gevolgd. Ze hebben 
begin december het seizoen afgesloten.
De wedstrijdgroep heeft dit jaar een groot deel van 
het seizoen trainingen van Han Beverwijk gehad. 
Han is professioneel trainer met een hoop ervaring,
die onze jeugd weer een stapje hoger op de
wedstrijdladder kan brengen. Bij genoeg aanmel-
dingen voor de wedstrijdgroep in 2020 zullen we 
zeker weer met hem gaan samenwerken.
 
Tijdens de Combi’s in 2019 zijn er door de zeilers
van het HJC zeilteam veel prijzen gewonnen. 
Met een groep van ongeveer 10 Optimisten en 3 
Splashes hebben we de Combi’s bezocht. 
Bijna elke Combi stonden er in de Optimist en 
Splash groepen HJC zeilers op het podium. In het 
voorjaarsklassement van Combi Amsterdam heeft 
Diederik Engler de totaal-prijs gewonnen. 
Ook zijn broer Friso viel in de prijzen als winnaar 
van Combi Haarlem 
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In de Optimist A was Vera ter Horst was ook win-
naar bij de Combi Haarlem. Zowel Diederik, Friso 
als Vera hebben de Optimisten verenigingsprijs 
gewonnen. 
Inge ter Horst won in Vinkeveen de tweede prijs 
bij de Optimist Benjamin, Jorien Hin de derde prijs 
Optimist A bij de Combi Vinkeveen.
Wouter de Wit behaalde in de landelijke Combi-
finale de vierde prijs. Het was een gedeelde prijs,

want hij had een gelijk aantal punten met de num-
mers 2 en 3.

De wisselbeker ‘Poelsnipbeker’ werd dit jaar ook 
door Wouter de Wit gewonnen, die in totaal 88 
starts maakte. Naast de Combi’s heeft hij ook de 
U4 en de Dutch Youth Regatta, de sprintwedstrij-
den in Scheveningen en de Scheveningen cup 
gevaren.

Bij de Splashes viel Boudewijn Grootes in de prijzen.
Hij was winnaar bij de Combi Vinkeveen.

Behalve door de varende jeugd bij de Haarlemsche
Jachtclub zijn er ook prijzen gewonnen door 
HJC-leden die bij HJC jeugdzeilen begonnen zijn.
Frans van der Wel werd  wereldkampioen in SB20 
Master, Renée Groeneveld Nederlands kampioen 
Matchracen, Auke Holtrop Nederlands kampioen 
J22 en Bart Lambriex werd Nederlands kampioen 
49er, Nederlands kampioen E-sailing en 4e bij het 
WK E-sailing.

Wij danken Finn Holtrop en Renée Groeneveld voor 
de gasttrainingen. Maar we kunnen zeker ook niet 
zonder alle vrijwilligers, trainers, coaches, 
begeleiders, jeugdcommissieleden, het Combi- en 
het wedstrijdcomité. Wij bedanken jullie hierbij 
voor alle steun tijdens dit mooie seizoen.

HJC Openings-

wedstrijden 2019

Aan de wind;

links: Lasers

rechts: Optimisten.
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Omslaan Hozen

 TafelvoetbalSpringkussen
 Les in optuigen

 Les in hartmassage

HJC Jeugdzeilinstructeurs

 EHBO les
Met z’n allen in een bootje

Foto impressie HJC jeugd activiteiten

Vanuit het jeugdbestuur;

De dagen beginnen weer langer te worden en de 
zon warmt weer op, daar krijg ik altijd weer zeil-
kriebels van! En natuurlijk hebben we dit jaar weer 
een ongelofelijk leuke agenda voor ieder wat wils! 
We hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat onze 
jeugd evenementen niet op de zelfde datum staan 
als de ‘grotere’ zeilwedstrijden zoals de IJsselmeer 
wedstrijden. En volgens mij is het aardig gelukt. 
Door het niet tegelijkertijd te hebben hopen we dat
er meer jeugd de kans krijgt om mee te doen aan 
de ‘grotere’ zeilwedstrijden, want hoe leuk is dat?!
 
Natuurlijk wordt er dit jaar ook weer de zeil clinic 
georganiseerd en een weekend voor de oudere 
kinderen met de polyvalken. Vorige jaar hebben we 
een ongelofelijk fijne weekenden gehad en van het 
polyvalk weekend heb ik een leuk filmpje gemaakt 
dat terug te vinden is op de HJC site en de HJC 
facebook pagina. 

Ook gaan we na de zomervakantie weer strijden 
voor de Spaarne cup die we afgelopen seizoen 
hebben binnen gehaald met de jeugdleden van de 
HJC en daar ben ik super trots op! 
Hij is te bewonderen in het clubhuis, dus neem 
zeker even een kijkje als je er bent! 

Mocht je een leuk idee hebben voor op de haven, 
mail mij en dan kunnen we kijken of het haalbaar is! 

Groetjes vanuit Engeland en ik ben na maart weer 
op de haven te vinden. 

Greetings from Emma

foto onder:

Prijsuitreiking aan 

de winnaars van de 

Spaarnecup 2019.

foto midden:

Gezellig lunchen 

tijdens de

Zeilclinic 2019.

foto rechts:

Polyvalken in de

sluis van Nauerna.
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Ik ben Friso Engler en ik ga in 2020 starten als assistent-instructeur bij onze club.
Ik zeil zelf bij de HJC en vind het enorm leuk! Ik ben op mijn 6e bij de HJC be-
gonnen met varen in de Optimist. Ik heb daarvóór in mijn eigen Optimist in Zee-
land gezeild. Wij hebben daar een grote zeilboot liggen waar we heel vaak naar-
toe gaan, en ook mee op vakantie gaan. Ik ben in de Optimist doorgegaan, begon 
heel veel te varen en het ook enorm leuk te vinden. Ik ging op een gegeven moment
ook aan combi-wedstrijden meedoen. Ik heb al veel prijzen gewonnen, en een hoop 
bekers in de kast staan. Ik heb daarna aan grotere wedstrijden meegedaan zoals 
United 4 en de DYR. De wedstrijden waaraan ik heb meegedaan, zijn: combi’s, 
United 4, DYR, de combi finale en de Optispring. Ik heb het in de Optimist enorm 
leuk gehad, maar ik ga nu door in de Splash en in de tweemansboot RS Feva. 
Ik kijk ernaar uit om te starten in de instructeursgroep en heb er enorm veel zin in!

Hoi, ik ben Caspar, ben 16 jaar en zit op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem. 
Ik ga dit jaar voor het tweede seizoen jaar helpen met les geven op de HJC. 
Zelf zeil ik in de Laser radiaal. Ik ben op de HJC met zeilen in de Optimist begon-
nen, toen ik acht jaar was. Na een paar jaar ging ik in de Optimist wedstrijden 
zeilen en heb daarin ook meegedaan aan United 4 en andere grote evenementen. 
Uiteindelijk heb ik me zelfs gekwalificeerd voor de kernploeg, die bestaat uit de 
top 16 Optimistzeilers uit Nederland. Ik heb hier tot 2018 in gevaren. 
Toen ik te groot werd voor de Optimist, ben ik overgestapt naar de Laser 4.7. 
Daar werd ik ook al snel te groot voor. Ik vaar nu dus in de radiaal. 
Dit jaar heb ik mijn ZI2 gehaald en ga ik op donderdag lesgeven. 
Heb er al zin in!

Hallo, ik ben Pieter de Wit. Ik ben 14 jaar en ben dit jaar gestart in de instruc-
teursopleiding. Als assistent van de instructeurs ga ik mijn vaardigheden trainen 
om zeilles te geven. Ik zit op het Hageveld in de 2de klas. Ik ben begonnen met 
zeilen toen ik zes was. Ik zeilde toen bij Villa Westend. Hierna heb ik elke zomer 
zeillessen gevolgd bij VWDTP (Vereniging Watersport De Twee Provinciën aan het 
Paterwoldse Meer), VWDTP Uitgeest en uiteindelijk bij Zeilschool De Lauwer in 
Groningen. Hier gaven mijn neven les. Ik heb daar ook op 11-jarige leeftijd in de 
Optimist mijn CWO 3 gehaald. Toen ik 11 was, ben ik met zeilen bij de HJC begon-
nen. Ik heb altijd in het wedstrijdteam gevaren. Op mijn 13de ben ik gestopt met 
de Optimist en ben ik in de Splash gaan varen, waar ik nog steeds in vaar.

De HJC jeugdzeilinstructeurs stellen zich voor
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Ik ben Boudewijn Grootes en woon in Heemstede. 
Ik zit op het Stedelijk Gymnasium Haarlem. Ik zit op hockey, tennis en zeilen. 
Ik zeil sinds mijn 8e in de Optimist en ben vorig jaar 
overgestapt naar de Splash. 
Ik vind zeilen heel leuk omdat je veel buiten bent. 
Dit jaar start ik als assistent- instructeur. 
Daar heb ik nu al veel zin in.

Hoi allemaal! Ik ben Zahra, 16 jaar. Ik ontdekte het zeilen voor het eerst in 2015. 
Ik ging toen windsurfen met mijn nichtje op zeilkamp in Heeg bij Zeilinstituut de 
Bird. In 2016 ging ik weer. In 2017 begon ik in een Topaz, vergelijkbaar met een 
Laser Pico. In die tijd woonde ik nog in Spanje, dus besloot ik in 2017/18 ook 
wat dichter bij huis te gaan zeilen. Een jaar lang heb ik toen in Spanje catama-
ran gevaren aan de mooie zonnige kust en daarnaast Laser Pico in Gibraltar. 
In de zomervakantie van 2018 verhuisde ik naar Nederland. 
Ik wilde natuurlijk doorgaan met zeilen en kwam terecht bij de HJC. 
Hier ben ik begonnen met de Splash en ik vind het super leuk! 
In 2019 heb ik ook met wat wedstrijden mee gedaan, wat ook heel leuk was. 
Dit wordt mijn eerste jaar als instructrice waar ik onwijs veel zin in heb!

Hallo, ik ben Max. Dit wordt mijn tweede jaar als zeilinstructeur. Behalve lesgeven 
vind ik het ook heel leuk om zelf te zeilen. 
Ik ben vroeger met zeilen begonnen bij een zeilkamp in Friesland. 
Toen ik 14 was, heb ik een Splash gekocht. 
Ik begon met trainen bij de HZV, maar ik wilde wedstrijden varen. 
Dus ging ik naar het wedstrijd team bij de HJC. 
Afgelopen zomer ben ik 29e geworden op het WK Splash in de Roompot. 
Ik heb vorig jaar op de vrijdag zeilles gegeven aan de Splashzeilers. Dat vond ik 
zo leuk dat ik deze zomer zeilles ga geven op de donderdag en de vrijdag.
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  Nog twee enthousiaste HJC jeugdzeilers stellen zich voor

My name is Luca Ehring. I am 12 years old and have been sailing since I was 6. 
Last August I moved from Fort Lauderdale, Florida, to Haarlem where I became a 
member of the HJC jeugdzeilen. 
When I used to sail in Florida it was always warm. I would sail in shorts, rash 
guard and lost of sun screen. The cold weather was the biggest change sailing 
here, having to wear all this warm gear. I used to practise on Friday after school, 
Saturday and Sunday all day. 
During season we had quite a few regattas which meant that we had to be at the 
location rigged and ready on Friday for afternoon practise and races on Saturday 
and Sunday. The most fun was that we all stayed at the same hotel and during the 
evening we went swimming and ordered pizza. 
I miss my Fort Lauderdale sailing friends since we spent so much time together. 

Hi, ik ben Lucas Oonk en ik zeil nu drie jaar. Afgelopen herfst heb ik van mijn 
spaargeld mijn eigen bootje gekocht. 
Wat ik zo leuk vind aan zeilen? Het gevoel dat je met je bootje een beetje op en 
neer gaat op het water, vind ik heel fijn. 
Ook vind ik de wedstrijdjes en de lessen met de kinderen heel gezellig.




