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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: 
Clemens de Graaf
havenmeester@haarlemschejachtclub.nl
Dinsdag is zijn vrije dag.

Colofon
Deze Schuimspatten is tot stand gekomen met 
medewerking van: Wilko Emmens, Goos Finnema, 
Wouter Goosemans, Jorien Hin, Vera ter Horst, 
Adse Jelles, Emma van der Knaap, Melline 
Mollerus, Monique Pals, Leo Roelofs, Rik Stapel, 
en Fred Zuidam. 

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: maart 2022
Wil je hieraan meewerken? Meld je dan via 
redactie@haarlemschejachtclub.nl

Woordje vooraf
2021… Een nieuw watersportseizoen, een nieuwe Schuimspatten. En wat 
zijn we hoopvol! Hoopvol dat we uiteindelijk, na een jaar vol beperkingen, 
onze Haarlemsche Jachtclub weer echt open kunnen stellen voor leden en 
passanten. Dat we weer activiteiten en evenementen kunnen organiseren, 
dat onze haven weer gaat bruisen, vol energie van jong en oud door elkaar 
en dat we weer samen kunnen genieten van al het moois dat het water 
ons te bieden heeft. 

Na een jaar zoals 2020, heb je het idee dat we het opkomende lentege-
voel maar eens een heel jaar moeten vasthouden, in plaats van slechts 
een paar maanden. Het gevoel koesteren van een nieuw begin, de benen 
strekken, de buitenlucht proeven, de gezelligheid delen met elkaar. Dat 
we weer nieuwe ervaringen kunnen opdoen, die we met elkaar in het echt 
beleven in plaats van ieder afzonderlijk thuis via Zoom.

Voor wat een nieuw begin betreft, hebben we genoeg voor u in petto. 
Te beginnen met onze nieuwe havenmeester Clemens de Graaf en zijn 
partner Esther Hogeboom. Daarnaast kijken we reikhalzend uit naar het 
nieuwe ‘Cubaanse strandje’ bij de keet voor onze jeugdleden. 
En we hebben HJC-lid Bart Lambriex, die dit jaar zijn krachten zal meten 
in de 49-er klasse tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Voelt u het al 
kriebelen? 
Hier gaan we toch voor?

We hopen dat u met deze Schuimspatten vooral veel zin krijgt in het 
nieuwe vaar- en verenigingsseizoen dat voor ons ligt. Toch leest u in dit 
jaarnummer, zoals u inmiddels gewend bent, ook veel over afgelopen jaar. 
Zo leest u in de jaarverslagen van onze bestuursleden, hoe de HJC zich 
door het afgelopen, historische, jaar gemanoeuvreerd heeft. We trakteren 
u daarnaast ook op een mooi reisverslag door België, een nieuwe editie
van ‘Aan boord bij’, de column van onze enige echte Mooie Nel, een up-
date vanuit het Laser Master zeilen en op veel nieuws uit het jeugdzeilen.
Tevens treft u een mooi achtergrondverhaal aan over de 12-voetsjol 
‘Kolonel’, die in vroegere tijden tot de clubvloot van de HJC behoorde. 

Kortom, een nieuw nummer over een gedenkwaardig jaar en een hoopvolle 
toekomst. We wensen u veel leesplezier.

De redactie

Haarlemsche Jachtclub

HJC Jeugdzeilen hjcjeugdzeilen

deHJC hjchaarlem
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In maart werd ook de impact van het coronavirus 
steeds duidelijker. Het bestuur heeft zich steeds 
gericht op en gehandeld naar de adviezen van het 
RIVM, de veiligheidsregio en het Watersportverbond. 
Zoals ook uit de verslagen van de diverse commis-
sarissen is te lezen, heeft dit tot enorme effecten 
op ons verenigingsleven geleid.
Zowel opening als sluiting van het vaarseizoen 
hebben op aangepaste wijze plaatsgevonden en 
waren digitaal te volgen. Gelukkig is het gedurende
het vaarseizoen mogelijk gebleken de gang van 
zaken aangepast te kunnen hervatten, varen op 
individuele basis was goed mogelijk en ook het 
clubhuis kon beperkt gebruikt worden. Organisatie 
van evenementen bleef het hele jaar onmogelijk.

In mei is de HJC formeel de Blauwe Vlag toege-
kend. Daarmee scharen wij ons in een rijtje van 
jachthavens/verenigingen dat erkend is voor hun 
inspanningen voor schoon en veilig water en een 
gezond milieu.
 
Helaas ontstond ook al vroeg in het jaar een 
geschil met de havenmeester, dat uiteindelijk in 
december tot een ontknoping is gekomen. 
Dit heeft ertoe geleid dat veel van de  dagelijkse 
werkzaamheden op de schouders van vrijwilligers is 
terechtgekomen.
 
Het bestuur heeft in 2020 tien keer vergaderd. 
Verreweg de meeste vergaderingen zijn digitaal 
verlopen. Ondanks de sociale beperkingen (geen 
informeel praatje bij de koffie en na afloop van de 
vergaderingen), die deze wijze van vergaderen met 
zich meebrengt, verliepen ze collegiaal, construc-
tief en opbouwend. Alle vergaderingen zijn 
genotuleerd en bij vrijwel alle vergaderingen was 
het voltallige bestuur aanwezig.
De algemene ledenvergadering vond op10 oktober 
digitaal plaats.  Gezien de te bespreken onder-
werpen had het bestuur een voorkeur voor een 
vergadering, waarbij alle leden ook fysiek aanwezig 
konden zijn. 

De snel verslechterende corona omstandigheden 
noopten tot het omzetten naar een digitale bijeen-
komst. Het valt niet uit te sluiten dat wij ook in de 
toekomst op deze wijze moeten vergaderen.

  Jaarverslag voorzitter 2020  

Eind 2020 telde de HJC 511 leden. 

Twee algemene ledenvergaderingen van het 
Watersportverbond zijn door mij bijgewoond. Ook 
voor het Watersportverbond was 2020 een bijzon-
der jaar: de organisatie is met verlies van arbeids-
plaatsen geherstructureerd. 
Het vinden van een nieuwe hoofdsponsor per 
01-01-2021 was daarnaast een enorme uitdaging 
die, zoals wij inmiddels weten, succesvol kon wor-
den afgerond. 
De uitdaging is nu om de profilering van het 
verbond en de dienstverlening aan de leden te 
verbeteren. 
Auke Bender besteedt veel tijd en energie in het 
behartigen van de belangen van onze regio in zijn 
functie van regievertegenwoordiger Noord-Holland 
Zuid van het Watersportverbond.

Op vier november vond het jaarlijkse Tripartite +1-
overleg met de verenigingen rond de Mooie Nel 
plaats. Daar werden o.a. de jaaragenda’s op elkaar 
afgestemd.

Veel dank is verschuldigd aan een ieder die in wat 
voor vorm dan ook, aan het reilen en zeilen van de 
HJC heeft bijgedragen.
Ik kijk terug op een, ook voor mijn medebestuurs-
leden, uitdagend jaar en dank hen zeer voor hun 
grote inzet. Rest mij de hoop uit te spreken dat 
wij in 2021 geleidelijk weer volop kunnen genieten 
van wat de HJC haar leden te bieden heeft. 

Wilko Emmens - voorzitter

Wilko Emmens

  Het jaar 2020 was op veel fronten een jaar om nooit te vergeten. 
Dat begon eind maart al met het tussentijds aftreden van het bestuur, waarna een 
interim bestuur de lopende zaken tot de digitale algemene ledenvergadering in oktober 
heeft waargenomen.

Ik heb grotendeels losse projecten opgepakt, zoals 
het plan voor camperplaatsen op ons haventerrein, 
waar met name Henk Hoogland vanuit het vorige 
bestuur veel tijd en energie in gestopt heeft. He-
laas blijkt het plan te ambitieus voor onze haven 
en kunnen wij dit niet naar behoren verzorgen. 
Daardoor is het plan in goed overleg van tafel ge-
haald. Verder was er achterstand in gegevens over 
onze vereniging bij onder andere de Almanak en 
diverse websites. Die is inmiddels weggewerkt. 

Namens het bestuur heb ik me verdiept in de Co-
rona-voorschriften en heb vervolgens protocollen 
uitgewerkt en diverse malen geactualiseerd. 

Heel leuk was het verzorgen van een kerstattentie 
voor de vele vrijwilligers van onze club. Zij hebben 
door de Corona de jaarlijkse medewerkersavond 
moeten missen, maar we hopen het goedgemaakt 
te hebben met deze verrassing met mooie bijpas-
sende kaart van de hand van Auke Bender. 

Een ander interessant project was het opzetten van 
een ALV in de loods. Die moest vervolgens aange-
past worden naar een uitvoering in een sporthal, 
hetgeen op het laatste moment weer veranderd 
werd in een digitale jaarvergadering, die gelukkig 
bijzonder goed is verlopen. Daarnaast heb ik het 
havenreglement en de functieomschrijvingen van 
bestuursleden en medewerkers doorgenomen. Het 
bestuur heeft daarop wat kleine aanpassingen aan 
het havenreglement aangebracht en de functieom-
schrijvingen up-to-date gemaakt.

De zoektocht naar geschikte bestuursleden en vrij-
willigers is een steeds terugkerende taak. Ook nu 
heb ik weer alle beschikbare leden in ons Ecaptain 
systeem doorgelopen, waarna diverse mensen zijn 
benaderd. Dit heeft voorlopig geresulteerd in het 
vinden van een nieuwe secretaris. We zijn nog op 
zoek naar een penningmeester, (vice)voorzitter, ....

Sinds afgelopen zomer heb ik ook de webmaster-
taak weer opgepakt. Zeker in deze periode, waarin 
persoonlijk contact zo beperkt is, hecht het be-
stuur veel waarde aan onze digitale communicatie-
middelen. Naast de maandelijkse nieuwsbrief is, en 
hopelijk heeft u dat opgemerkt, ook Facebook en 
Instagram weer nieuw leven ingeblazen. 

  Jaarverslag vicevoorzitter 2020 

Technische ondersteuning voor de website krijg 
ik van Auke Jutjens. Overigens zijn we altijd op 
zoek naar leuke informatie, nieuwtjes en foto’s die 
u naar mij kunt sturen. Dan zet ik ze op de juiste 
informatiekanalen. Een ander los project waar ik 
nog volop mee bezig ben, is het (tag) toegangs-
systeem, waar ik technische ondersteuning krijg 
van Auke Pals. 

De HJC houdt me bezig in deze Corona tijd, maar 
hopelijk kunnen we komende zomer weer veel varen,
gezellig samen zijn en activiteiten ondernemen, 
waarvoor onze vereniging eigenlijk bedoeld is. 

Leo Roelofs - vicevoorzitter

Leo Roelofs

  Als vicevoorzitter heb ik me het afgelopen jaar voornamelijk beziggehouden 
met het ondersteunen van de voorzitter, de havencommissaris en andere bestuursleden of 
vrijwilligers, waar dat nodig was.

Het HJC bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Wilko Emmens - 0653434298
voorzitter@haarlemschejachtclub.nl

Vicevoorzitter:
Leo Roelofs - 0617328840
vice-voorzitter@haarlemschejachtclub.nl

Secretaris:
Fleur Finnema - 0619402968
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
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De schepen zijn geheel Corona proof met een kleine 
ploeg te water gelaten.
Om de haven netjes te krijgen en te houden is met 
een zeer enthousiaste  werkploeg op de woens-
dagen veel werk verzet.
De maandagavond werkploeg heeft ook weer flink 
gewerkt om al het groen op en rond de haven in 
toom te houden.
De ziekmelding van onze havenmeester heeft 
organisatorisch veel tijd gekost, maar dankzij de 
tomeloze inzet van diverse leden kon het haven-
gebeuren gewoon doorgaan.
Het probleem van het ons eigen maken van de 
verschillende  computersystemen is met hulp van 
IT-leden ook opgelost.
Het rijdend materiaal heeft een goede onderhouds-
beurt gehad en de tractor is van nieuwe banden 
voorzien. 
De aanhangmotoren worden extern onderhouden, 
wat prima bevalt.
Het gereedschapshok is geheel opnieuw ingericht 
en geïnventariseerd. Het sleutelplan wordt hierop 
aangepast.
De kleedkamers zijn weer lekker opgefrist en ge-
heel geschilderd door de Laser groep.
De oproep om de steigers schoon te maken heeft 
goed uitgepakt. Zo’n 90 % van de leden heeft de 
bezem ter hand genomen. Deze werkwijze is dus 
voor herhaling vatbaar. 

Omdat er zoveel enthousiaste leden waren, die 
wilden komen werken, werd de groep mensen te 
groot om dat veilig volgens de Corona maatregelen 
te kunnen doen. Daarom moest de uitzonderlijke 
beslissing genomen worden, dat de werkploeg 
moest worden stilgelegd. De klusjes zijn daarna 
gedaan door individuele leden die toch niet stil 
konden blijven zitten. 
Er is er altijd wat te doen om onze haven in goede 
conditie te houden. Zo bleek de afvoergoot van de 
helling verzakt. Die is inmiddels vernieuwd. Ook 
worden de bagagewagens nog opgeknapt.

Alle opstelmateriaal voor de winterstalling is 
gebruikt, zodat het aantal grote boten op de wal 
zijn maximum heeft bereikt. De manier van boten 
te water laten gaan met leden die een dagdeel 
moeten komen helpen, werkte over het algemeen 
goed. Er worden twee leden opgeleid om de tractor 
met cradlecar te bedienen, zodat we niet afhanke-
lijk zijn van één of twee chauffeurs.

Al met al was het een bewogen jaar, maar ik kijk 
trots terug op alle hulp die er door vele leden is 
verleend om de haven, zonder havenmeester, zo 
goed mogelijk door te laten draaien. 

Daarvoor ben ik iedereen heel dankbaar.

Goos Finnema - havencommissaris  

Goos Finnema

  Jaarverslag havencommissaris 2020
  Een vreemd jaar: we zijn als ad interim bestuur in de Corona tijd begonnen.
Er moesten veel zaken aangepast worden. 

In de zomer van 2021 vinden de Olympische Spelen van 2020 plaats. Hoe gek is dat?! Hoewel de 
condities waaronder deze bijzondere zomerspelen plaatsvinden nog allemaal onzeker zijn bij het ter perse 
gaan van dit blad, weten we wél zeker dat HJC-er Bart Lambriex samen met zijn zeilmaat Pim van Vugt 
aan de start verschijnt in de 49-er klasse.

De 49-er is een high performance zeilboot voor twee personen. Een spectaculaire boot die zo snel gaat 
vanwege de combinatie smalle romp (skiff) en veel zeil. De 49-er is sinds de Olympische Spelen van 2000 
een Olympische klasse voor heren. Later kwam daar de Olympische 49-er FX bij voor dames. Bart en Pim 
zijn de eerste mannen die Nederland op de Olympische Spelen in de 49-er klasse vertegenwoordigen. 
Hun recente hoge klasseringen in het internationale veld laten zien, dat zij tevens tot de kanshebbers op 
een Olympische medaille behoren. 

Bart is zijn zeilcarrière begonnen in de Optimist bij de jeugdzeilopleiding van de HJC. Zeilinstructeurs 
Danny Struijkenkamp en Jelle Jutjes waren toen zijn trainers. Het is de tweede keer dat iemand uit de 
familie Lambriex naar de Olympische Spelen gaat. 
Vader Huub nam in 1984 samen met Willy van Bladel deel aan de Olympische Spelen in Los Angeles. Het 
duo zeilde toen in de Tornado en eindigde op de 11e plaats.

De Olympische Spelen in Tokio worden gehouden van 23 juli t/m 8 augustus 2021. De zeilwedstrijden 
vinden plaats vanuit de Enoshima Yacht Harbour, zo’n 75 km ten zuiden van de Japanse hoofdstad. 
Zoals nu gepland beginnen Bart en Pim op dinsdag 27 juli aan hun eerste Olympische wedstrijd. 
De afsluitende Medal Race in de 49-er is op maandag 2 augustus.

Bart en Pim: Heel veel succes en geniet van jullie fantastische avontuur!

Volgen:
www.lambriexvanvugt.nl - www.teamnlzeilen.nl - Facebook: TeamAllianz - Instagram: teamallianz_nl

Tokio is ook een héél klein beetje van ons...

foto’s

Watersportverbond/ 

Team Allianz

links:

Bart Lambriex

Rechts:

Pim van Vugt
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Gelukkig werd het begin juni weer mogelijk om te
zeilen en dat was een welkome afleiding voor ieder-
een! Het omkleden in de loods of bij je bootje was 
even wennen evenals het feit dat we geruime tijd 
geen afsluitend drankje in het clubhuis konden 
drinken. Dit alles mocht de pret zeker niet drukken 
en er werd weer volop gestreden voor de “Master 
van de Mooie Nel jaarprijs”. Ook is er voor het 
tweede jaar op rij tijdens de vakantieperiode in de 
midzomer- competitie om de prijzen gestreden.

Het podium Master van de Mooie Nel zag er als 
volgt uit:
1. Adse Jelles 105 punten
2. Willem van Voorst Vader (HZV) 134 punten
3. Bert Wolff 323 punten

Het podium voor de midzomer-competitie 
bestond uit: 
1. Mees Jan 147 punten
2. Frans Hin 191 punten
3. Heleen Wolters 192 punten

Verder een aantal leuke feitjes:
• Het grootste veld van het seizoen telde 26 boten
• Het meeste aantal wedstrijden op één avond 
   was zes
• Op twee avonden zijn de wedstrijden afgelast 
   vanwege te weinig wind
• Er doen steeds meer jongeren mee
• Twee Splashes hebben deelgenomen
• Het aantal deelnemers van de HZV stijgt weer en
   dat is leuk!

Noodgedwongen een korter seizoen maar
de HJC Masters haalden het maximale eruit!

 Een terugblik op een merkwaardig jaar dat door Corona ieders leven sterk beïnvloedde.
Dat gold ook voor de Laser Masters die na een winterslaap klaarstonden om traditiegetrouw weer
te starten in april. Dat was niet mogelijk gezien de richtlijnen en zo werd het een korter seizoen. 
“Wat moet ik met mijn Laser in een lock down?”, je zou er zo een liedje over kunnen maken... 

Het Laser veld blijft groeien, doordat er nog steeds 
nieuwe leden bijkomen die door het Laserzeilen 
voor de HJC kiezen. Het leuke is dat het in het 
afgelopen jaar zowel om een aantal heren als om 
een dame gaat! We blijven het belangrijk vinden 
dat iedereen die mee wil doen zich aan kan sluiten. 

Zo hebben we door middel van de club-Lasers een 
aantal nieuwkomers kunnen laten kennismaken met 
de HJC door ze eerst een avond te laten meedoen. 
Door deze ervaring besloten ze lid te worden en 
hun eigen Laser aan te schaffen. Leuk om te zien 
dat de nieuwkomers zich snel thuis voelen en dat 
ze net zoals wij, zichtbaar genieten van de super 
faciliteiten van de HJC!

Als Lasergroep hebben we in 2019 veel plezier be-
leefd aan het zonnepanelen project. In 2020 hebben
we met een enthousiaste groep de kleedkamers 
geschilderd, de jollensteiger geschrobd en zijn de 
steigers winter- en weer zomerklaar gemaakt. 
De ervaring die door onze wedstrijdleiding wordt 
opgedaan, leidt ertoe dat zowel Mariska als Victor 
gevraagd worden om mee te helpen bij de organi-
satie van grote internationale wedstrijden. 

Alle buitenlandse Laser Master wedstrijden zijn 
i.v.m. Corona niet doorgegaan waardoor er geen 
HJC’ers konden deelnemen. Wel is er door een aan-
tal HJC zeilers deelgenomen aan de Open NK Laser 
Masters in Hoorn. Tot het laatst was het onzeker 

of dit evenement  kon doorgaan, maar door het  te 
verplaatsen van Medemblik naar Hoorn, kon het 
alsnog plaatsvinden binnen het Corona-protocol 
van het Watersportverbond. 

Last but not least wil ik namens alle zeilers Mariska

en Victor bedanken voor hun super wedstrijdleider-
schap! Dankzij hun inzet hebben we mooie banen 
gehad, is er vlot gestart en gefinisht en zijn er 
zelfs foto’s gemaakt. 
We zien uit naar wederom een succesvol en sportief
seizoen. In een tijdperk hopelijk waarin we na de
wedstrijd gezellig met elkaar in het clubhuis kunnen
nagenieten. 
Wil je een keer meedoen als lid? Dan ben je van 
harte welkom en kun je uiteraard gebruik maken 
van een prima HJC Laser!

Groet namens de HJC Laser Masters,
Adse Jelles

9

Adse Jelles
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Kort verslag van de vaartocht door België
R

EI
SV

ER
SL

A
G

met de scheepsliften 
in het Centrumkanaal, 
bij Strepy en bij 
Ronquières

Fred en Inge Zuidam - SK Pilot

Inge en ik varen al heel veel jaren samen en genieten tijdens onze vakanties van de vrijheid die je als 
watersporter hebt om zelf te bepalen waar je heen gaat, welke route je aflegt en de tijd die je 
daarvoor neemt. We moesten dan ook even “resetten” toen we werden uitgenodigd door twee 
 Belgische leden van de SK Kottervereniging  
 om met acht boten een tocht door België
 te maken. In de route was opgenomen
 de passage van de beroemde scheepsliften.
 
 We hebben wel vaker door België gevaren
 maar die scheepsliften waren voor ons
 nieuw en we zijn op de uitnodiging
 ingegaan. Ruim van te voren werd de
 nodige informatie over de reis toegestuurd
 en hebben we de benodigde vignetten
 geregeld.
 
 
Het verzamelpunt voor de vaartocht werd
Maasbracht omdat daar ook de jaarlijkse
bijeenkomst van de SK Kottervereniging
werd gehouden. Vanuit Haarlem hadden
we maar twee dagen om in Maasbracht te
komen; dus moesten we stevig doorvaren. 
Via het Amsterdam-Rijnkanaal en de
Waal verliep de reis vlot. In Mook kregen
we gezelschap van nog twee boten van
de vereniging en gezamenlijk hebben we 
de reis naar Maasbracht gemaakt. 

Na afloop van het goed georganiseerde verenigingsweekend, begint de Belgische vaartocht feitelijk 
met het passeren van de sluis van Maasbracht. We volgen het Julianakanaal tot aan Maastricht en 
willen daar de grens oversteken, maar de lichten staan op dubbel rood. De sluis is gestremd en op 
onze vragen, via de marifoon, krijgen we geen antwoorden die ons de overtuiging geven dat het 
probleem op korte termijn zal worden opgelost. We besluiten om een alternatieve route te nemen 
via de Zuid-Willemsvaart, maar we moeten dan wel voor 18.00 uur drie kleine sluisjes passeren. Dat 
gaat nooit lukken omdat er maar een paar boten per schutting mee kunnen. De vriendelijke en 
coöperatieve sluismeester snapt ons probleem en hij roept wat extra hulp in waardoor toch alle boten 
tegen de avond kunnen aanmeren bij de VVW Yakan in Kanne. 11

Dat plaatsje is bekend door de zeer bijzondere mergelgrotten die we de dag erna bezoeken. Tot onze 
verrassing komt op de tweede dag de burgemeester van Kanne ons welkom heten. Het bezoek van zo’n 
kleine SK-vloot is kennelijk voor zo’n plaatsje een hele belevenis. 
 Woensdag varen we het Albertkanaal op en varen
 door tot aan Luik. Daar vloeit de vaarweg samen
 met de Maas. De stad Luik laten we “links liggen”   
 alhoewel deze stad, volgens onze Belgische mee-
 vaarders, wel degelijk de moeite waard is om een   
 keer te bezoeken.
 Na Luik wordt de natuur steeds mooier en dat de
 vaarweg deels door de Ardennen loopt, is duidelijk  
 zichtbaar. In de jachthaven van Hoei, direct aan de  
 Maas, krijgen we een ligplaats toegewezen. 
 De volgende bestemming is Namen, maar onder-
 weg krijgen we bericht dat de sluis in Namen is 
 gestremd. Dat blijkt gelukkig een misverstand.
 In Namen varen we de aftakking van de Sambre   
 voorbij en nemen een ligplaats in de stadshaven,   
 recht tegenover de beroemde citadel. 

De volgende dag is er een uitgebreide rondleiding in de citadel en ’s middags tijd om boodschappen te 
doen en wat te winkelen.
Na twee “ligdagen” vertrekken we weer en varen 
een stukje terug over de Maas om dan, bakboord uit,
de Sambre op te varen. Aanvankelijk is het een
mooie rivier met veel bebossing, maar geleidelijk
aan verandert het landschap en varen we voorbij
aan een gebied, vol met oude afgetakelde fabrieks-
gebouwen en verroeste installaties uit de eens zo 
glorierijke periode van de steenkool- en metaal-
industrie in Wallonië. We komen aan in Seneffe waar
onze ligplaatsen al zijn gereserveerd.

 Vanuit onze ligplaats is het niet ver naar de eerste
 scheepsliften. We gaan met vier oude scheepsliften
 naar beneden. De liftbakken zijn niet groot en daar-
 om worden we in drie groepen ingedeeld. Elke
 groep vertrekt met een half uur tussentijd zodat de
 bediening van de liften goed op elkaar aansluit.
 De deuren die de liftbakken afsluiten, hebben dui-
 delijk last van slijtage, maar de liftbedieners weten 
 met wat hamerslagen elke liftbak goed af te sluiten.  
 Ze waren al op de hoogte van onze komst en zijn
 heel behulpzaam en vriendelijk. 
 Deze scheepsliften zijn gebouwd tussen 1888 en
  1917 en overbruggen samen een verval van zo’n
 68 meter. Ze liggen in het zgn. Centrumkanaal op
  de waterweg tussen de Maas en de Schelde. De
 liften zijn dubbel uitgevoerd en zijn hydraulisch
  met elkaar verbonden, waarbij het gewicht van de
  ene bak het gewicht van de andere compenseert.
  Via de vier liften komt iedereen veilig beneden en
 meren we af in een daarbij gelegen havenkom. 
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De volgende dag zullen we ons met de moderne variant van deze oude liften weer omhoog laten
brengen. Deze nieuwe lift van Strepy is een imposant bouwwerk dat o.a. met financiering van de EU 
is gerealiseerd en in gebruik genomen in 2002. Het is de op één na de grootste scheepslift ter
wereld en overbrugt een hoogte van ongeveer 75 meter. Wij verzamelen voor de grote lift en na een
uur kunnen we met alle boten de grote waterbak binnen varen. Het is een indrukwekkend geheel van 
beton, tientallen kabels en lieren. Na een duidelijk hoorbare sirene wordt de grote waterbak met SK’s
langzaam 75 meter omhoog gebracht. Wij gaan door de grote sluisdeur naar buiten en varen over een 
250 meter lang aquaduct, hoog boven de begane grond.
 
 Na een korte tocht komen we alweer bij het vol-  
 gende “kunstwerk”, zoals de Belgen dat noemen. Op  
 de route naar Brussel komen we bij het hellend vlak  
 van Ronquières. Met wederom een hoogteverschil
 van rond de 70 meter, die wordt overbrugd met
 grote waterbakken op rails. Er is zes jaar aan ge-
 bouwd en het geheel is in 1968 in gebruik genomen.  
 Er zijn twee scheepsbakken van elk 85,50 meter
 lang en 11,60 meter breed. De bakken rijden als   
 wagons over rails. Elke bak heeft een eigen contra-
 gewicht dat op rails onder de bak doorgaat. 
 De bakken kunnen zo onafhankelijk van elkaar   
 werken, wat van belang is voor het onderhoud en   
 bij eventuele storingen.
Over anderhalve kilometer schuift de aan ons toegewezen waterbak met boten naar beneden. Wij schui-
ven één voor één uit de bak en zetten onze reis verder tot Ittre. Vlak bij de sluis meren wij af bij de 
Internationale Yachtingclub Ittre. Wij blijven één nachtje bij deze leuke jachthaven om de dag erna door 
te varen naar Brussel. Daarvoor moeten we nog enkele sluizen passeren om via het afgemuurde kanaal 
aan te komen bij de Brusselse Royal Yachting Club of kortweg BRYC. De havenmeester wijst ons de lange 
steiger aan. Enkele van ons moeten dubbel liggen, 
maar dat is geen probleem. Deze Royal Yacht Club 
doet zijn naam geen eer aan. De jachthaven is oud 
en vervallen. Het clubhuis had ooit wel allure en de
inrichting is mooi, maar alles schreeuwt om onder-
houd en enige modernisering. We liggen hier een 
paar nachten en bezoeken Brussel. Het is een korte
rit met de tram naar het centrum dat al druk is door
de vele toeristen. Wij worden op de Grote Markt van
Brussel opgevangen door onze gids, die ons een 
rondleiding geeft met als thema “water”. 
Kennelijk zijn er in het verleden rond de Grote Markt 
verschillende havens geweest voor de aan- en 
afvoer van diverse goederen, maar in het bijzonder producten van de lakenindustrie. 13

 Onderweg komen we ook nog het beroemde beeldje 
  van Manneke Pis tegen maar daarover is de teleur-
 stelling minstens even groot als die over de kleine
 zeemeermin van Kopenhagen, m.a.w. veel bekijks
  maar weinig te zien. Zo’n wandeling maakt hongerig
  en we gaan wat eten in het Frites Atelier van Sergio
  Herman, de voormalige drie sterren chef van Sluis.
 Sergio himself is aanwezig en dit wordt op foto
 vastgelegd. Terug op de haven krijgen we bericht
 dat de sluis van Zemst gestremd is tot zaterdag.
 Dus moeten wij een dagje langer in de BRYC blijven
  liggen. Wij kiezen ervoor om met een paar bevrien-
 de meevaarders Brussel verder te verkennen. Het is
 prachtig weer voor een uitvoeriger stadsbezoek en
 we zien grote contrasten: van luxe winkelstraten 
tot zeer vervallen wijken waar je na zonsondergang niet meer wil komen. 
We verlaten de jachthaven van Brussel en zetten koers naar 
Dendermonde en vervolgens naar Klein Willebroek. Door 
stremmingen van de sluizen en ander oponthoud loopt ons
reisschema wat uit. Een deel van de groep gaat verder zuid-
waarts richting Geraardsbergen. Wij willen rustig aan weer
richting Haarlem en met drie boten gaan we naar het 
noorden. Via het Netekanaal en het Albertkanaal gaan we 
voor een paar dagen naar het Willemdok in Antwerpen. 

De reis verloopt vlot en we hoeven niet te lang te wachten
voor de Siberiabrug. Zodra we de Londenbrug zijn 
gepasseerd, komt de havenmeester ons al tegemoet varen. 
We krijgen een mooi plekje aan de kopsteiger. We komen 
hier vaak en de stad Antwerpen vinden we vele malen 
leuker dan Brussel. Het is volop zomer en tot laat in de 
avond bruist het van de muziek en het uitgaanspubliek. 
 
 We gaan weer op weg naar Nederland en melden ons,
  met het FD-nummer, netjes af bij de Noordlandbrug.
  We zijn nog met twee boten en strijken neer in
 Willemstad. Mede door het mooie weer rekken we
 de vakantie nog wat op en blijven we voor twee
 dagen in de Veerhaven in Rotterdam. 
 Met nog een tussenstop bij de Amsterdam Marina   
 varen we terug naar Haarlem en nemen onze plek   
 weer in bij de HJC. 
 
 Terugkijkend op deze reis houden we er een goed
 gevoel aan over. Het passeren van de liftsluizen   
 is een bijzondere belevenis die we niet graag had-
den willen missen. In delen van Wallonië is de natuur prachtig, maar de verpaupering tref je nog steeds 
op veel plekken aan. Vlaanderen is moderner, de mensen zijn vriendelijk en gemoedelijk. 

Wij weten nu ook wat het inhoudt om een lange vaartocht te maken met een flinke groep boten. 
Dat past niet zo goed bij de manier waarop wij onze vaarvakantie willen invullen. 
En tot slot moeten we opnieuw vaststellen dat “ons” Nederland toch wel een geweldig vaarland is met 
goed onderhouden vaarwegen en prima voorzieningen.



Wouter Coosemans

  Jaarverslag clubhuiscommissaris 2020  

  Op 7 maart 2020 was de pubquiz het laatste evenement in het clubhuis! Er 
wordt door sommige leden al gesproken over het leven voor of na de pubquiz.

Na de quiz zijn we niet meer met zijn allen bij 
elkaar geweest voor enig evenement op de club. 
Super zonde natuurlijk. Gelukkig schijnt er weer 
licht aan het einde van de tunnel. 

Als clubhuiscommissaris was het in het afgelopen 
jaar dan ook goed te doen. De eerste actie die we 
na de sluiting hebben ondernomen, is een gedeelte 
van de voorraad weggeven aan de voedselbank. 
Die was hier zeer content mee. Het is altijd mooi 
wanneer we als club mensen kunnen helpen. 

Ondanks het feit dat het clubhuis het merendeel 
van het jaar gesloten was, hebben we een aantal 
veranderingen doorgevoerd. De belangrijkste is het 
weghalen van de muntenautomaat. Dat betekent 
dat wij in het clubhuis geen cashgeld meer heb-
ben. De munten blijven heel 2021 nog geldig. 

De tweede grote verandering is dat tapbier alleen 
tijdens evenementen verkrijgbaar is. Wij zien dat 
het niet meer rendabel is te tappen voor regulier 
gebruik, gezien de prijzen die wij voor een tap-
biertje hanteren in combinatie met de geringe 
consumptie en de korte houdbaarheidsdatum van 
de fusten. Wel gaan wij meer soorten bier op de 
fles aanbieden. Zo gaan wij op regelmatige basis 
verschillende speciaal-bieren aanbieden.

Afgelopen jaar hebben we ook gezien dat wij ge-
houden worden aan een contract betreffende onze 
koffieautomaat. Zo moeten wij elk jaar een grote 
hoeveelheid koffie volgens contract afnemen. 

Omdat wij dagelijks verse koffie zetten, wordt de 
automaat te weinig gebruikt. Daardoor zitten we 
met een groot overschot aan koffie. Wij hebben 
19 kilo moeten afnemen, terwijl wij nog tien kilo 
over hebben. Dit is, behalve het omzetverlies door 
de sluiting van het clubhuis, de grootste verlies-
post geweest. Het contract loopt in augustus af, 
waarna de koffieautomaat gaat verdwijnen. Wij als 
leden moeten een keus maken of we verse koffie 
zetten of een automatisch bakkie. Wanneer iemand 
hier een idee over heeft, dan hoor ik dat graag.

Afgelopen jaar hebben wij door de welbekende 
omstandigheden een schoonmaakbedrijf moeten 
inhuren om het clubhuis, de kleedkamers en het 
sanitair schoon te houden. Zodra er weer een 
nieuwe havenmeester is, gaan wij samen bekijken 
hoe we het clubhuis samen met het HJC Poetsteam 
schoon gaan houden. Het HJC Poetsteam bestaat 
wel, er is zelfs een appgroep, maar er is alleen nog 
niks gepoetst. Wanneer de maatregelen weer wat 
versoepeld worden, gaan we starten. Aanmelden 
kan nog altijd bij mij.  

Verder zijn wij met het Jeugdbestuur aan het 
kijken of wij het clubhuis in het komend jaar nog 
gezelliger kunnen maken. De hal van het clubhuis 
laat al zien in welke stijl we het clubhuis willen 
gaan door ontwikkelen. Er wordt druk gewerkt aan 
een ontwerp. Een oud-lid is een artist impression 
aan het maken, zodat we een idee hebben hoe het 
eruit gaat zien. Het ontwerp wordt eerst aan het 
bestuur aangeboden en daarna aan de leden.  

In 2021, zeker in het naseizoen, hopen we elkaar 
weer in ons clubhuis te kunnen verwelkomen. Het 
wordt hoog tijd eens even gezellig bij te praten.

Wouter Coosemans - Clubhuiscommissaris
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april
 7 Werkdag HJC 
 11 Kennismakingsdag HJC jeugd
 11 Kledingbeurs HJC jeugd
 11 Opening seizoen 2021 HJC  
 18 Omslaan in de Planeet HJC jeugd
 21 Werkdag HJC
 22 Algemene Ledenvergadering       20 uur
 24 - 25 Openingswedstrijden HJC
 28 Werkdag HJC
 
mei
 1- 2 U4 wedstrijden Medemblik
 5 Werkdag HJC
 8 Fortrace/Windmolentocht     HZV/CNZ
 12 Werkdag HJC
 13 - 16 Kolibri Jubileumweekend    HJC
 15 - 16  U4 wedstrijden Workum
 19 Werkdag HJC
 20 Zeiltraining 1  beginners Optimist
  gevorderden Splash / Laser / RS feva
 21 Zeiltraining 1  beginners Optimist
  aspiranten Splash / Laser
 22 Scouting Instructie  
 22 - 23 Combi Haarlem HJC
 26 Werkdag HJC
 27 Zeiltraining 2  beginners Optimist
  gevorderden Splash / Laser / RS feva
 28 Zeiltraining 2  beginners Optimist
  aspiranten Splash / Laser
 22 - 23 Combi Loosdrecht 
 29 - 1 Pinkstertocht HZV

juni
 2 Werkdag HJC
 3 Zeiltraining 3  beginners Optimist
  gevorderden Splash / Laser / RS feva
 4 Zeiltraining 3  beginners Optimist
  aspiranten Splash / Laser
 5 - 6 IJsselmeerwedstrijden  JVW
 9 Werkdag HJC
 10 Zeiltraining 4  beginners Optimist
  gevorderden Splash / Laser / RS feva
 11 Zeiltraining 4  beginners Optimist
  aspiranten Splash / Laser 
 12 - 13 Zeilclinic HJC jeugd
 16 Werkdag HJC
 17 Zeiltraining 5  beginners Optimist
  gevorderden Splash / Laser / RS feva
 18 Zeiltraining 5  beginners Optimist
  aspiranten Splash / Laser
 19 - 20 Combi De Kaag
 23 Werkdag HJC

 24 Zeiltraining 6 (kijkweek)  beginners Optimist
  gevorderden Splash / Laser / RS feva
 25 Zeiltraining 6 (kijkweek)  beginners Optimist
  aspiranten Splash / Laser
 26 - 27 Polyvalkweekend HJC jeugd
 26 - 27 HZV Zomerfeest HZV
 26- 27 Combi De Kaag
 30 Werkdag HJC 

juli
 1 Zeiltraining 7  beginners Optimist
  gevorderden Splash / Laser / RS feva
 2 Zeiltraining 7  beginners Optimist
  aspiranten Splash / Laser
 3 Zomerzeilen HJC
 8 Zeiltraining 8  beginners Optimist
  gevorderden Splash / Laser / RS feva
 9 Zeiltraining 8  beginners Optimist
  aspiranten Splash / Laser
    
augustus 
 26 Zeiltraining 8  beginners Optimist
  gevorderden Splash / Laser / RS feva
 27 Zeiltraining 8  beginners Optimist
  aspiranten Splash / Laser
 27-28  24 uurs Race IJsselmeer
 
september
 2 Zeiltraining 10  beginners Optimist
  gevorderden Splash / Laser / RS feva
 3 Zeiltraining 10  beginners Optimist
  aspiranten Splash / Laser
 4  Lustrum Het Spaarne 
 4 - 5 IJsselmeerwedstrijden JVW
 4 - 5  U4 wedstrijden Workum
 9 Zeiltraining 11  beginners Optimist
  gevorderden Splash / Laser / RS feva
 10 Zeiltraining 11  beginners Optimist
  aspiranten Splash / Laser
11 - 12  Nazomer wedstrijden HZV
 18  Rondje Haarlem  HJC   
 19 Spaarnecup Het Spaarne  
 24 - 26  Najaarstocht HZV
 25 - 26  U4 wedstrijden Medemblik
 
oktober
 2 - 3  Sluitingswedstrijden JVW
 8 - 10  Terugtocht HJC
 17 Sluiting seizoen 2021 HJC

Dit activiteiten overzicht is een moment opname. (april 2021)

Er kunnen inmiddels wijzigingen en toevoegingen zijn.

Kijk voor het actuele activiteiten-overzicht op de HJC website.
 

Aktiviteiten overzicht 2021
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 Column van Mooie Nel
 Bovenste beste HJC leden,

 Wat miste ik dit afgelopen vaarseizoen de ontmoetingen aan de Mooie Nel, 
 of heel vroeger Mooie Hel of Moeijen Hel genoemd, de gezelligheid, het ouwe 
 hoeren, het elkaar plagen aan de bar, het delen van elkaars lief en leed, het  
 samenwerken, het bij elkaar borrelen in de kajuit, het klussen aan de boot,  
het gezellig en netjes houden van ons mooie clubhuis zonder dat we anderhalve meter afstand van 
elkaar hoeven te houden, een koers uitzetten voor een fijne vaarvakantie over de grens.
 
Wat ik kan missen als kiespijn is een desinfectiemiddel te moeten gebruiken, waardoor het gevoel 
en het aanzicht van je handen er volgens mij niet op vooruitgaan. Je wilt het liefst elkaar de hand 
schudden of elkaar een paar smakken op de wang geven. Maar helaas het mag nog even niet, want 
we moeten ons blijven beschermen tegen het virus met de hoofdletter C; dus zou ik zeggen: laat 
die prik maar komen!

Ik heb er alle vertrouwen in dat wij als HJC’ers alle maatregelen in acht blijven nemen tot het 
moment dat we groen licht krijgen om het ruime sop te kiezen, zodat we kunnen dromen van een 
nieuw coronaproof vaarseizoen. We zitten nu eenmaal met zijn allen in hetzelfde schuitje en dat 
schept toch ook op een of andere manier een band. 

Persoonlijk heb ik mij – in weerwil van mijn karakter - het afgelopen vaarseizoen heel braaf ge-
dragen. Ik heb het ook niet gewaagd om in het vaarwater van mijn kapitein te gaan zitten, anders 
was de boot aan geweest! We moesten een andere koers uitzetten. We hebben onze bootschoenen 
verruild voor wandelschoenen en samen veel gewandeld met onze scheepshond Mara, maar ook de 
hengel uitgeworpen om een lekker vers visje te vangen en dit klaar te maken op de barbecue. En 
onze stadsfietsen zijn verruild voor elektrische, zodat we flinke afstanden konden overbruggen.

Ik probeerde zoveel mogelijk afstand te houden van mijn geliefde kapitein, omdat hij bang was 
om besmet te worden met het coronavirus. Ik heb namelijk een carrièreswitch gemaakt: ik ben nu 
pedagogisch medewerker op de kinderopvang en werkte gewoon door op de noodopvang. Ik heb de 
kinderen op allerlei manieren beziggehouden en ze ook enthousiast proberen te maken voor het 
zeilen. Ik hoop dat het zoden aan de dijk heeft gezet en dat er zich dit voorjaar nieuwe jeugdleden 
zullen aanmelden en ervaren hoe het is om les te krijgen in een Optimist en/of Laser. Bovendien, 
als we erin slagen om voor onze jeugd een exotisch strandje aan te leggen, oh lala, dan zal ik me 
daar graag tussen de jeugd in badpak op mijn handdoek, met ankerprint, neervlijen en een Corona-
biertje willen delen, uiteraard alleen met 18-plussers! 

Wat ben ik blij met onze Griekse straathond Mara, afkomstig van Lesbos, die altijd braaf met ons 
meezeilt onder alle weersomstandigheden en waar we tijdens de strenge lockdown legaal mee 
konden wandelen zonder op de avondklok te hoeven letten. Ondertussen heb ik ook veel tijd gehad 
mijn bakskisten op te ruimen, het dek schoon te boenen, te ontspullen, de lijnen en verstaging te 
checken, alles weer onder de loep te nemen en te kijken wat ik aan boord heb verzameld. 
Kortom, te inventariseren en zo nodig over boord ‘kieperen’, maar niet in letterlijke zin uiteraard. 
De biertjes in het vooronder van onze Passat 26 blijft dit lot echter bespaard. 

De droom van mijn kapitein was om afgelopen jaar met zijn nieuwe stuurautomaat naar Engeland 
te varen of helemaal naar Zuid-Amerika, maar ik had er geen zin in besmet te worden door hun 
corona-varianten. 
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Hij heeft gelukkig naar mij geluisterd en we hebben onze verre zeilreizen even uitgesteld. Ik ben 
wel een beetje klaar met wandelen, fietsen en vissen. Ik hou van de natuur, maar bovenal van op 
het water zijn en een koers uitzetten richting de horizon! 
Mijn kapitein heb ik alvast opdracht gegeven om te gaan trainen voor de Mooie Nelloop, mocht 
deze in het najaar doorgaan.

Terwijl ik dit schrijf, luister ik naar het weerbericht: er komt sneeuw en een flinke vorstperiode. 
In het carnavalsweekend heb ik mij goed aangekleed inclusief wollen ondergoed en borstrok, mijn 
kunstschaatsen uit het vet gehaald en heb heerlijk geschaatst op de Mooie Nel en het Spaarne.  
Ik moest wel goed op de wakken letten, want ik was heel bang om door het ijs te zakken. 
Helaas ontbrak de koek en zopie bij de molen De Slokop aan de Lagedijk in Spaarndam-Oost. 

Even het geheugen opfrissen: molen De Slokop uit 1877 is een achtkantige grondzeiler, die samen
met de in 1928 afgebroken Liedemolen bij Penningsveer tot 1927 de Verenigde Binnenpolder 
bemaalde. Molen De Slokop is nu een woning. Een nog romantischer plek voor koek en zopie zou 
bij molen De Veer uit 1701 zijn, een grondzeiler die de Veerpolder bemaalde op Rijnlands boezem. 
Helaas is deze in 1998 afgebrand, maar in 2001 hersteld. 

Enfin, genoeg om over te dromen, wat straks weer hopelijk kan zonder mondkapje en de anderhal-
ve meter. Als de lente komt en de boten weer van de bok af zijn, wens ik ondanks alles onze lieve 
leden een behouden vaart en een fijn, uitgelaten zeil/vaarseizoen toe! 

Liefs van Mooie Nel 

molen “De Slokop”



Monique Pals

  Jaarverslag jeugdcommissie 2020  

  Elk jaar als ik start met het schrijven van het jaarverslag, lees ik het verslag 
van het jaar ervoor nog even door. Ik vergelijk dan de jaren met elkaar en kijk hoe de ont-
wikkelingen in vergelijking met de andere jaren zijn. 
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Dit jaar was er helemaal geen vergelijking. Alles 
was anders en intensiever dan de jaren ervoor.
Laten we in dit jaarverslag nog eens terugkijken op 
dit bijzondere zeiljaar voor de jeugd.

Op 8 februari hadden we de eerste bijeenkomst van 
de instructeurs voor de instructeursopleiding. Op 
29 februari hebben de instructeurs de EHBO-cursus
gevolgd en geoefend met varen in de rescues. Toen 
ik onze EHBO-begeleider terugbracht naar het
ziekenhuis om de spullen op te ruimen, zagen we 
beiden het nog niet zover komen, dat de Corona-
perikelen in Wuhan een pandemie zouden worden.

We zijn het jaar 2020 ingegaan met 44 inschrij-
vingen voor het seizoen 2020. In de maanden tot 
de start van de lessen zijn daar nog 29 kinderen 
bijgekomen, waardoor we met 73 kinderen het 
hele seizoen gevaren hebben. De eerste les was op 
donderdag 14 mei, direct na de meivakantie. Zeilen 
in een éénmansboot was één van de sporten die 
vanwege de Corona-maatregelen nog uitgevoerd 
mochten worden. Helaas konden de lessen van de 
polyvalkgroep niet doorgaan.

Andere evenementen die door de coronacrisis niet 
konden doorgaan, waren:
•  De kennismakingsdag
•  De kledingbeurs
•  Het oefenen met de bootjes in ‘Zwembad
   De Planeet’
•  De zeilclinic
•  Het polyvalkweekend

We hebben wel een hoop aan voorbereidingen ge-
daan. De haven moest “Corona-proof” zijn. 
We hebben hiervoor een protocol geschreven, dat

door de gemeente is goedgekeurd. Dit protocol 
volgde ook de Corona-regels die het watersport-
verbond had opgesteld. De ouders mochten de 
kinderen alleen afzetten bij het hek. Hiervoor 
hadden we dit 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 jeugdle-
den. Ook werd er gebruik gemaakt van een afzet-
lint tussen het clubhuis en de loods. De kinderen 
werden opgevangen bij het hek, ontsmetten hun 
handen, waarna de instructeur de kinderen in de 
eerste lessen meenam naar de plek waar hun groep 
verzamelde. Later in het seizoen wisten de kin-
deren de route zelf goed te vinden naar het vak 
waar de boten opgetuigd konden worden. Ook deze 
vakken werden elke week weer strak gemaakt. In 
de vakken stonden bordjes met de zeildiscipline en 
het niveau van de groep. Eén voor één gingen de 
groepen hun bootjes halen en één voor één gingen 
de groepen het water op. Als de trailertjes weer op 
de kant werden teruggezet, werden de handvatten 
opnieuw schoongemaakt.

Zo zijn de lessen tot de grote schoolvakantie bege-
leid. De kinderen hadden net zoveel plezier als de 
andere jaren, behalve dat de soep na afloop van de 
lessen wel heel erg gemist werd.
Voor de instructeurs was het wel werken in een 
hele andere sfeer. Zij moesten 1,5 meter afstand 
houden en het clubhuis was bijna het hele seizoen 
gesloten, waardoor er helaas wat minder sociaal 
contact was. De regelingen werden eind juni 2020 
wat versoepeld, maar we hebben de douches en het 
clubhuis de laatste les voor de vakantie toch nog 
maar even gesloten gehouden om geen verwarring 
te veroorzaken.

Op 27 juni hadden we het evenement Zomerzeilen, 
een dag proefvaren op de Mooie Nel.
Elk jaar is dit weer een populair evenement. We 
konden dit evenement in verband met de versoe-
pelde maatregelen wel laten doorgaan. We hadden 
het maximaal aantal inschrijvingen van 30 kinde-
ren in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. Van deze groep 
hebben 8 kinderen zich dezelfde dag ingeschreven 
voor seizoen 2021.
Na de vakantie zijn we eind augustus gestart met 
de laatste 4 lessen.

Het evenement ‘Rondje Haarlem’ heeft op zondag 
13 september nog doorgang kunnen vinden. 
In eerste instantie wilden we dat op zaterdag 
doen, maar de jeugd was net weer begonnen met 
hockeyen en ze kozen op dat moment voor hockey. 
Toen we het naar de zondag verplaatsten, was er 
veel meer animo. Volgend jaar wordt het evene-
ment dus op zondag ingepland. 
Op 18 september was het seizoen 2020 afgelopen. 

We hebben het seizoen traditiegetrouw kunnen 
afsluiten met pannenkoeken en de diploma-
uitreiking. De splash-groep kon er nog geen ge-
noeg van krijgen en heeft nog 4 trainingen in het 
najaar gehad.
Op 18 september waren de plekken voor seizoen 
2021 al bijna allemaal vergeven. We hadden 
inmiddels al 67 inschrijvingen voor het komende 
seizoen.

Helaas was het voor de wedstrijdgroep een verloren 
jaar. Bijna alle wedstrijden in het voorseizoen zijn 
geannuleerd. In de vakantie waren de omstandig-
heden beter. 

Net na de vakantie zijn er dan nog drie nationale
wedstrijden gevaren: combi Vinkeveen, combi 
Loosdrecht en de U4 in Medemblik. De Splash-
groep was op deze wedstrijden goed vertegen-
woordigd. In de Optimist heeft Felix Mulder prijzen 
gewonnen; daarnaast heeft hij de HJC vertegen-
woordigd tijdens de optimist-wedstrijden in 
Nieuwpoort (België).
Niet lang daarna werden alle Corona-maatregelen 
weer aangescherpt, waardoor de combi-wedstrij-
den bij de Braasem afgelast werden en ook de HJC 
genoodzaakt was om de combi te annuleren.

Verder hebben jeugdleden en inmiddels volwassen 
leden in het jaar 2020 mooie prestaties behaald. 
Jorien Hin en Vera ter Horst werden 10e tijdens 
de ONK in de 29er en Bart Lambriex heeft zich in 
zijn 49er geplaatst voor de Olympische Spelen van 
2021 in Tokyo.
Doordat er zo weinig starts gemaakt zijn in dit 
afwijkende Corona-jaar, staat de wisselbeker 
“de Poelsnipbeker” een jaartje langer bij de winnaar
van het seizoen 2019, Wouter de Wit. Hopelijk kan 
hij de beker volgend jaar weer verdedigen.

Wij willen als jeugdcommissie alle leden en niet-
leden die zich tijdens het seizoen 2020 verdienste-
lijk hebben gemaakt, bedanken. Hopelijk zal 2021 
weer een jaar zijn dat niet te vergelijken is met 
het jaar ervoor.

Monique Pals - Jeugdcommissaris



Aan boord bij...
Cees van der Knaap
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De liefde voor de watersport heeft Cees niet van 
vreemd. Zijn vader had een motorboot, maar zoon-
lief van twaalf vond een zeilboot aantrekkelijker. 
Maar ja, zo’n boot moest aangeschaft kunnen wor-
den. Uiteindelijk werd voor fl. 150,- (nu e 70,-)
een “Wezer jol” gekocht. Die kon bij “De Rietpol”
een plaats krijgen. 
Maar de boot moest natuurlijk wel helemaal opge-
knapt worden. Ook de vaardigheid en de zin om dat 
te doen heeft Cees van zijn vader meegekregen.

 

Dat repareren en opknappen van boten en later 
van motoren is een constante in zijn verhaal. En 
natuurlijk zijn geweldige enthousiasme om daar-
over te vertellen. 
Het is een genot om naar hem te luisteren en te 
merken dat het ‘proberen er iets van te maken’ de 
voortdurende uitdaging in zijn doen en laten is.

Een vriend van hem haalde hem vroeger over ook 
te kanoën. Zo werd Cees lid van ‘De Trekvogels’ en 
schafte zich een K1 aan. Dat is een wedstrijdboot, 
die heel wankel is, en die eigenlijk alleen maar te 
varen valt als je over de nodige vaardigheden be-
schikt. Cees heeft deze kano nog en heeft er lol in 
om een paar keer per jaar iemand uit te nodigen 

een rondje met de K1 te varen. Velen van degenen 
die de uitdaging aangaan, moeten die met een nat 
pak bekopen. Erin proberen te stappen resulteert 
vaak genoeg in het onmiddellijk aan de andere 
kant weer ‘uitstappen’.

Later verkocht Cees de ‘Wezer jol’ en legde zich 
toe op het windsurfen. Toen hij in militaire dienst 
moest, werd dat de Marine. Als bankwerker/ lasser 
werkte hij op schepen die weer in de vaart gebracht

werden, na een tijd te zijn opgelegd.  Na zijn 
diensttijd ging Cees als lasser werken bij Fokker.

Maar het zeilen bleef trekken. Zo kocht hij een 
‘Bohème’ die weer bij ‘De Rietpol’ kwam te liggen. 
Bij Assema vond Cees de ruimte ook deze boot op 
te knappen. Dat was wel nodig, want onder andere
waren de spanten verrot. Trouwens, het terrein 
leende zich ook uitstekend om er wat rond te strui-
nen. Maar al die tijd was Cees nog geen lid van de 
HJC geworden. Daarvoor was Nels Hoogewoonink 
nodig, die hem daartoe overhaalde. Maar Cees had 
zoveel om handen, dat het nog een tijd duurde 
voor het zover was. 
Hij verkocht de geheel opgeknapte ‘Bohème’ en 
kon toen een ‘Pionier’ van 9 meter kopen. Via een
krantenadvertentie in de ‘Vaarkrant’, een blad 
waarin vast meer leden hebben gekeken naar het 
aanbod van tweedehands schepen, zag hij het 
schip. Het bleek een mooi exemplaar met een teak-
houten interieur. 
Cees werd toen lid van de HJC, zodat hij sindsdien 
een ligplaats in onze haven heeft. Hij heeft lang 
genoten van deze boot, die bekend staat om haar 

                    Cees van der Knaap  Passie kun je niet kopen
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Cees van der Knaap

foto boven:

Windsurfen op de

Mooie Nel

foto rechts;

de Wezer jol

foto daarnaast:

de Boheme

foto rechts:

een poging om 

overeind te blijven 

in de K1

grote foto links:

zeilend op het 

IJsselmeer in de 

Winner “Dazzle”

  Een echte liefhebber van schepen, zo kun je Cees wel noemen. Want wie ligt 
er nu een klein uur op zijn buik op een steiger in Enkhuizen te kijken naar de fraaie 
vormen van een prachtig klassiek zeilschip. “Dat is toch genieten”, zegt hij, als we hem 
vragen naar wat hem zo boeit in het kijken naar schepen.



degelijkheid met de typisch halfronde kajuitingang.
Onze ‘tuinvrouw’ Jannie heeft nog steeds zo’n type 
schip, dat u vlakbij het clubgebouw op de D-steiger
kunt zien liggen. Cees was heel enthousiast over de 
‘Pionier’, waarmee je onder vrijwel alle omstandig-
heden kunt varen. 

Vaak ging hij er ’s avonds nog even op uit. Maar 
zijn droom was toch ooit een Winner te bezitten.
Dat leek hem de boot die hem alle zeilplezier kon
geven: goede zeiler en een plezierig en conforta-
bel interieur. 

Maar eerst moest er nog een huis gekocht worden, 
waaraan uiteraard van alles aan opgeknapt moest 
worden. Uit zijn verhalen wordt wel duidelijk dat 
dit nooit een probleem voor hem geweest is. Ook 
dat had hij met zijn vader gemeen, wiens motor-
boot ook bij de HJC lag. Zijn vader heeft zich on-
der andere verdienstelijk gemaakt door de ‘Batavus’ 
op te knappen. 

Uiteindelijk moest Cees drie jaar wachten voordat 
hij een Winner kon kopen. Intussen was dochter 
Emma geboren, die zich nu alweer enige tijd ver-
dienstelijk maakt voor de club, onder andere door 
haar voorzitterschap van het zeer gewaardeerde  
jeugdbestuur. Zij heeft het zeilen met de paplepel 
ingegoten gekregen.

Avontuurlijk als Cees is, heeft hij ook het laserzeilen
ontdekt. Het exemplaar dat hij kocht, had welis-
waar in de gat in de romp, maar dat vormde geen 
enkel bezwaar. De boot werd gerestaureerd, maar 

bleek niet echt goed te lopen. Advies van Frans Hin
en Adse Jelles bracht uitkomst, zodat Cees de boot 
zo kon aanpassen dat hij een stuk beter zeilde. De 
beide heren waren ook bereid allerlei tips te geven, 
zodat Cees steeds beter kon zeilen. Als hij dan eens
een wedstrijd won, kon hij daarvan dubbel genieten.

Zijn belangstelling voor nieuwe dingen strekte zich 
ook uit over ‘alles’ waar een motor in zat. 
Verscheidene motoren heeft hij zodoende gehad. 
Maar ook had hij bij Treffers een oude schippers-
vlet gezien, een soort ‘pieremegogel’. 

Een bijzondere boot om te zien, waarin hij veel 
bekijks trok, toen hij daarmee in de herstelde staat 
over het Spaarne voer. Dat kon trouwens alleen 
maar nadat hij de oude Deutz motor grondig aan-
gepakt had. Cees houdt overigens wel van opzien 
baren. Zo heeft hij twee surfplanken op de haven 
liggen die hij onderling verbonden heeft. Daarach-
ter hangt een kleine buitenboordmotor, en daarop 
kunnen twee tuinstoelen staan. Als hij met zijn 
dochters Emma en Rosa daarop door Haarlem vaart, 
kunt u zich voorstellen dat heel wat mensen zich 
omdraaien als dit gezelschap voorbijvaart. 
Cees zegt met nadruk dat hij een fantastisch thuis-
front heeft, waarin echtgenote Josette een belang-
rijke rol speelt en hem alle ruimte biedt zijn liefde 
voor de watersport uit te leven. 

Want de dadendrang van Cees uit zich ook in zijn 
nieuwste hobby: het windfoilen. Regelmatig kun 
je hem na werktijd op de haven zien, waarbij hij 
zich voorbereidt op het spectaculaire ‘vliegsurfen’. 
En als er ijs ligt, wat afgelopen winter een keer 
gebeurde, is hij met een ijszeiler in de weer.
Tot besluit doet Cees wederom de uitspraak: 
“Passie kan je niet kopen”.22
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Onze clubwinkel
Sponsor uzelf én de HJC door online te winkelen via Onzeclubwinkel.nl
Winkelt u wel eens bij Bol.com? Coolblue? Bestelt u uw printerinkt online? Als u winkelt via 
Onzeclubwinkel.nl ontvangt u zelf korting op uw product en de HJC ontvangt een percentage 
van uw aankoopbedrag om te besteden aan de club. Hoe werkt het?
•  Ga naar www.onzeclubwinkel.nl
•  Zoek uw webwinkel of het product dat u wilt bestellen (keuze uit 600 webwinkels)
•  Sponsor jezelf en de HJC door beiden korting te ontvangen (het bedrag wordt later aan u 
    terugbetaald door Onzeclubwinkel.nl).
Meer informatie vindt u op de HJC website en op www.clubwinkel.nl
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En toen werd het toch onverwacht echt winter op 
de haven met veel sneeuw en ijs.

Zo kon Cees van de Knaap toch nog gaan ijszeilen
op de Mooie Nel!
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Jeugdspetters

Vernieuwing Jeugdbestuur 2021

Wat een jaar hebben we achter de rug. We konden 
gelukkig met de jeugd wel zeilen tijdens de zeil-
lessen, maar de andere jeugdevenementen zoals de 
clinic en het polyvalk weekend konden niet door-
gaan. Toch hebben we in september nog een leuk 
evenement voor de jeugd kunnen organiseren. 
We hebben namelijk na een lange tijd het rondje 
Haarlem weer georganiseerd. Dit was een groot 
succes. Iedereen heeft onwijs genoten van deze 
dag en onze zeilers hebben super goed gezeild! 

Wij kijken, net zoals velen van ons, denk ik, uit 
naar dingen die we wel weer kunnen doen. 
We gaan dit jaar binnen de mogelijkheden weer 
proberen zoveel mogelijk evenementen te 
organiseren.

Emma v.d. Knaap

foto’s onder:

Toekomstige strand

op de HJC?

En het rondje 

Haarlem.

Het jeugdbestuur is hard aan het werk om een 
Cubaans strand aan de Mooie Nel te realiseren. 
Dit zal op de plek komen waar onze keet al stond. 
Hier kan iedereen komen genieten van het 
zonnetje en het zand.

Sinds dit jaar ben ik (Emma) de vertegenwoordig-
ster bij het bestuur. Zo hopen we dat we nog meer 
kunnen samenwerken met het bestuur en dat ze 
weten wat er onder onze jeugd leeft. 
Dit jaar willen we ook ons jeugdbestuur gaan 
vernieuwen. Ons ‘oude’ jeugdbestuur (Fleur, Tijmen 
en Victor) zal het nieuwe jeugdbestuur eens in de 
zoveel tijd blijven ondersteunen, ik zal actief in 
het jeugdbestuur blijven.

Emma van der Knaap

Doorgroeien in de tweemansboot RS Feva

We hebben het seizoen 2020, zoals in mijn jaarverslag al stond te lezen, positief afgesloten en we gaan 
er weer volop tegenaan in het aankomende seizoen. We hebben een leuke groep kinderen die starten met 
zeilen en daarnaast wordt de groep oudere kinderen ook steeds groter. Dit betekent dat de Splash- en de 
Laser-groep steeds meer aanwas van binnen krijgen, maar ook van buiten de club. Vorig jaar hebben we 
geprobeerd de tweemansboot op het programma te zetten. Dat was best een uitdaging als je één club-
boot hebt en de kinderen nog geen kennisgemaakt hebben met het teamzeilen. Dit jaar daarentegen
hebben we tot nu toe 7 zeilers voor de tweemansboot. We hebben voor een veelzijdige tweemans zwaard-
boot gekozen, de RS Feva. Het watersportverbond noemt het de instapklasse voor de tweemansboten. 
Door de ruimte in de boot is hij comfortabel voor twee jonge zeilers, maar ook voor kinderen en volwas-
senen. De boot is geschikt voor de beginnende zeiler, maar er is ook een internationale wedstrijdklasse. 
We zijn dan ook heel blij dat we dit seizoen met deze klasse gestart zijn. De kinderen worden begeleid 
door Jan-Willem Harwijne en Karlijn van den Boogaard, beiden enthousiaste RS Feva en RS Aero zeilers, 
die bekend zijn in het wedstrijdcircuit. Zij gaan er zich voor inzetten dat we met de hele groep aan 
wedstrijden kunnen deelnemen.

Wanneer de kinderen en volwassenen zo enthousiast van de RS Feva zijn geworden, dan kunnen ze door-
groeien in de RS 500. De RS 500 is een dubbelhandige trapeze skiff met twee zeilgroottes: één voor de 
jongere en één voor de volwassen zeilers. Tijdens de zeilclinic krijgen we er één te leen. Ik denk dat we 
maar een inschrijflijst gaan maken voor wie er van de oudere zeilers een rondje kan varen.
Verder heeft Emma een leuk stukje geschreven over het jeugdbestuur en over alle evenementen die dit 
jaar hopelijk gaan plaatsvinden. Zij heeft ook weer hele leuke ontwikkelingen uit het jeugdbestuur te 
melden. Je ziet nu ook kinderen die 5 jaar geleden met zeilen zijn begonnen, in het jeugdbestuur komen 
en of starten als hulpinstructeur. 
We zijn blij dat we steeds meer kinderen zien die na de Optimist de HJC vervolgopleidingen willen vol-
gen. We gaan ervoor, dat ze – als zij straks jongvolwassen zijn – bij de Laser Masters gaan zeilen of 
in de RS 500, als we ook deze boot inzetten. De HJC heeft dan een mooie doorlopende lijn voor zeil-
liefhebbers ontwikkeld.

Hartelijke groet vanuit de jeugdcommissie,
Monique Pals - Jeugdcommissaris 25
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Vera en Jorien zeilen 29’er
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Hoi! Wij zijn Vera ter Horst en Jorien Hin en we va-
ren nu bijna een jaar samen in de 29’er. Hoe is dat 
zo gekomen en hoe gaat het nu? 
Dat gaan we vertellen…

We zijn allebei op de HJC in de Optimist begonnen.
We hebben les gekregen in de club Optimisten
Dolfijn en Speedo van de instructeurs op de haven.
Omdat we het zeilen zo leuk vinden, zijn we door-
gestroomd naar het HJC-wedstrijdteam. Vanaf toen 
hebben we altijd samen getraind. Ook kregen we 
allebei onze eerste wedstrijdboot, en hebben daar-
in heel veel verschillende wedstrijden gevaren.

We merkten al snel dat we allebei enthousiast 
waren, en gingen na een paar jaar nadenken over 
wat we na de Optimist wilden varen. We hebben 
een opstapdag 29’er gevaren bij de United 4 in 
Muiderzand. Die had Rob Sepers georganiseerd. 
Toen hebben we besloten dat we daar later samen 
in wilden varen! Wat we meteen leuk vonden aan 
de 29’er, is de snelheid, het samenwerken met je 
team en de fanatieke zeilers.

Een 29’er is een tweemansboot, waarbij de beman-
ning in trapeze staat. Het is een jeugdklasse waar 
vooral op internationaal niveau veel in wordt 
gevaren. Downwind varen we met een gennaker en 
skiffen we over het water. Het is een boot waarin 
balans heel belangrijk is, en dat is in het begin wel 
even wennen. Zeker de overstap van de Optimist 
naar de 29’er was best groot.

Jorien is een seizoen eerder overgestapt, en heeft 
toen ervaring opgedaan in de boot. Toen Vera ook 
uit de Optimist was gegroeid, hebben we in de 
zomer de eerste trainingen samen gevaren! 
Dit was in Medemblik. In verband met de pandemie 
hebben we in de zomer helaas geen wedstrijden
kunnen varen, maar dit kwam ons wel goed uit, 
want we hebben zo heel veel samen kunnen 

trainen. We werden steeds beter en raakten op 
elkaar ingespeeld.

In het najaar waren er vier wedstrijden in 
Medemblik. Voor de 29’er klasse waren dit selectie-
wedstrijden voor het NTT. Dit is het talententeam 
29’er. Hiervan uit kan je je kwalificeren voor bij-
voorbeeld het Jeugd WK. Via deze selectiewedstrij-
den zijn we geselecteerd voor het NTT. 
Er zitten nog vier andere boten in dit team, met 
Dirk Bennen en Marieke Jongens als coaches. 
–We trainen bijna elk weekend in Medemblik, en 
zijn druk bezig met voorbereidingen voor de eerste 
wedstrijden dit voorjaar! 

Als eerste staat de United 4 in Medemblik op de 
planning, en daarna die in Workum. Verder gaan we 
dit seizoen nog meedoen aan de Kieler Woche in 
Kiel. Hier doen 110 29’ers aan mee, en ook nog 

veel meer boten zoals de 49’er en de 49’er FX. 
Ook hopen we mee te kunnen doen met het WK in
 Aarhus, Denemarken. Het EK is dit jaar in Spanje.

We zijn dus enthousiast en fanatiek aan het zeilen! 
We hopen een leuk inkijkje te hebben kunnen geven
waar we nu mee bezig zijn, en waar we voor trainen.

Om dit alles voor ons mogelijk te maken, kunnen 
we alle hulp gebruiken. Hebben we je enthousiast 
gemaakt en wil je ons hierbij helpen, of ken je 
iemand die ons zou kunnen steunen? Dan zouden
we het leuk vinden als je contact met ons opneemt!
Dat kan via het email-adres dat hier beneden staat. 
En mocht je het leuk vinden om ons te volgen? 
We hebben een Instagram-account waar we ieder-
een op de hoogte houden.

Email: hinhorstsailing@gmail.com
Instagram: @hinhorst_sailing

Jorien Hin

Vera ter Horst



HJC jeugdzeilinstructeurs stellen zich voor

Boudewijn Rösingh
Ik ben Boudewijn, ben 18 jaar en dit is mijn derde 
jaar als instructeur. Dit is wel het eerste jaar dat 
ik bij de Haarlemsche Jachtclub instructeur ben en 
daar ben ik superblij mee. 
Ook zit ik dit seizoen in het jeugdbestuur van de 
club. Momenteel zit ik in 5-havo op het Coornhert 
Lyceum. Volgend jaar wil ik naar Amsterdam om 
daar civiele techniek te gaan studeren. 
Ik heb mijn CWO 4 en zou me dit jaar graag willen 
ontwikkelen in de didactische vaardigheden van 
het lesgeven.

Zahra Belkhaddar:
Hoi, ik ben Zahra en ik ben 17. Ik ben half Marokkaans en half 
Nederlands, maar heb 11 jaar in Spanje gewoond. Dit wordt mijn 
tweede jaar als instructeur op de HJC, maar daarnaast train ik ook 
nog wel in de Splash. Daarnaast zit ik nu ook in het jeugdbestuur 
met een hoop gezellige mensen. We gaan dus ook zorgen voor 
superleuke activiteiten, zoals het polyvalk weekend. Ik vaar het 
liefst in de Splash, hoewel  ik ook een jaartje catamaran in Spanje 
heb gevaren. Ik kan niet wachten totdat de lessen weer beginnen
 en ik weer een superleuk zeilseizoen mag meemaken. 
Ik hoop jullie allemaal snel te zien!

Boudewijn Grootes
Ik ben Boudewijn en ik zeil bij de HJC sinds mijn 
7e. Ik zeilde eerst in de Optimist, en nu zeil ik in 
de Splash. Sinds vorig jaar ben ik ook instructeur. 
Ik vind zeilen heel leuk omdat je heel veel buiten 
bent. Ik heb in de Optimist aan heel veel wedstrij-
den meegedaan, en dat vond ik supergezellig. 
Ik vind het ook heel leuk om instructeur bij de HJC 
te zijn, omdat je daar veel van leert. Ook zit ik 
sinds dit jaar in het jeugdbestuur, waar ik meehelp
met het organiseren van evenementen en het 
nadenken over dingen op de haven. Ik hoop dit 
jaar nog veel meer te leren en te helpen bij leuke 
evenementen op de haven. Doei!

28 29

Indeling bardienst  
Tineke Struijkenkamp
bardienst@haarlemschejachtclub.nl

Ledenadministratie  
Yvonne Finnema - leden@haarlemschejachtclub.nl

Debiteurenadministratie - 
Tineke Struijkenkamp debiteuren@haarlemschejacht-
club.nl

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

Technische commissie (onderhoud haven) 
o.l.v. Jos Ridder. Leden: Hans de Vries, Edwin Rijvordt, 
Nico Hin, Henk van Beijeren, Theo van Roode, Adse 
Jelles, Ben Koren - 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
Leden: Wouter Coosemans, Caroline van Soelen, 
Francis Weijers-Jak
evenementen@haarlemschejachtclub.nl

Wedstrijdcommissie - 
Frans Hin, Adse Jelles, Frans van de Wel, Jan van Ek, 
Robert van Beijeren
wedstrijd@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, Zahra Belkhaddar, 
Boudewijn Rösingh 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
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
(onder voorbehoud) Contactpersoon: Goke van Beijeren 
shantykoor@haarlemschejachtclub.nl

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.

Aanbod HJC 2021 Contactgegevens



andersom. Met harde wind nam ik een puts water 
mee, die ik bij voordewindse rakken op de achter-
doft plaatste om duiken te voorkomen. Om een nat 
pak te vermijden, draaide ik meestal stormrondjes 
in plaats van te gijpen.
Omslaan gaf sowieso een hoop gedoe. In die tijd
stopten wij nog geen drijfmiddelen in de boot. 
Je kwam uiteindelijk vanzelf op lagerwal, waar de 
boot dan leeg gehoosd kon worden.

Op zolder hadden we nog oude rondhouten en 
tuigen van de 12-voetsjol 392 ‘Verkenner’, die van 
mijn tante Els was geweest, toen zij nog in Spaarn-
dam woonde. Die gebruikten wij voor zwaar weer, 
zodat de mast een kort leven beschoren was: die 
gebroken mast doet nu dienst als papegaaistok van 
mijn ijszeiler.

Toen ik 15-16 jaar oud was, deed ik mee aan 
wedstrijden op de Kaag, Brasem, Sneek en Alkmaar. 
Het avontuurlijke was om er met vrienden en 
andere boten heen te varen. Ik hing er dan een 
3 pk buitenboordmotor achter en voer bijvoorbeeld 
via de randmeren naar Friesland.
In 1972, het jaar waarin ik eindexamen moest doen 
op de HBS, kreeg ik het lumineuze idee om de jol 
op de werf binnen en buiten helemaal kaal te krab-
ben en te voorzien van een nieuw strak uiterlijk. 
Na het aanbrengen van de laatste laklaag werd 
ook een van de hijskranen op de werf geverfd. Dat 
bleek geen goede combinatie: de jol zat onder de 
grijze verfklodders. En dat speelde zich net af op 
de dag van het mondeling eindexamen frans. Daar 
verscheen ik dus een half uur te laat, omdat ik 
eerst met peut de boot weer moest schoonmaken. 
Nadat ik dit incident in goed frans had uitgelegd, 
kreeg ik alsnog een voldoende.

Later verhuisde de jol met ons gezin mee naar de 
overkant van het Spaarne, waar zij nu nog ligt. En 
ook al zeilen we met de 572 niet zoveel wedstrijden
meer, met de Kolonel hebben we het 75-jarig 
jubileum op de Kaag, het 90-jarige jubileum op de 

foto boven:

De Kolonel bij het 

HJC eeuwfeest.
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foto onder:
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in 2007
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Beulaker en het prachtige eeuwfeest in 2014 op de 
KWVL in Loosdrecht uitbundig meegevierd.
Wij gebruiken de jol nu voornamelijk voor het maken
van tochten. Zij gaat dan op sleeptouw achter 
onze Regenboog 102 Jolijt. Tot windkracht 5 is dat 
goed te doen op het IJsselmeer. 
Tijdens onze tochten slapen we aan boord van de
Regenboog en dat is vergeleken met een 12-voets-
jol best comfortabel. De tochten brengen ons naar 
de fraaiste gebieden, waar ons land zo rijk aan is.

Vaak combineren wij dit met Regenboogwedstrijden.
Mijn vrouw Jolijt en ik varen de vloot dan naar het
wedstrijdwater. Daar aangekomen komen onze 
zoons aan boord. 
Zij varen tegenwoordig de wedstrijden en ik ben 
verbannen naar het voordek. Sommige vaargebieden
zijn te ondiep voor de boog. Die gaat dan voor 
anker en dan varen wij met de jol verder.
 
Met de jol kun je immers overal komen, roeiend 
(met 4 riemen !!), jagend, bomend of zeilend: 
zo kom je op plekjes, die je anders alleen ’s winters 
op de schaats kunt bereiken. 

De 12-voetsjol is en blijft daarmee een fantastische
boot voor zowel wedstrijden, als toertochten. 
Komende zomer zijn wij van plan met de vloot naar 
Antwerpen te varen.

Dan laten we de Kolonel België eens zien. 

Ook toen en nu waren er snellere en langzamere
boten. Van de 12-voetsjollen die de HJC ooit be-
zat, is er nog één die af en toe op de 
Haarlemsche Jachtclub te zien is, nl. de Kolonel 
met zeilnummer 572. 
Rik Stapel, de eigenaar van de jol, schreef dit 
artikel eerder voor de ‘Wijde Keel’ (nr.1 maart 2021),
het clubblad van de Koninklijke Watersport Vereni-
ging Loosdrecht. 
Ook zal het artikel verschijnen in het Jollenbulletin,
het clubblad van de Twaalfvoetsjollenclub.

12-voetsjol 572: Kolonel
Vreemde naam zult u denken, ook niet door onze 
familie verzonnen. De jol is vernoemd naar Kolonel 
C.W. de Visser, in 1917 één van de oprichters, 
daarna (oud)-voorzitter en erelid van de HJC.
De 572 was namelijk in de eerste jaren van haar 
bestaan één van de clubjollen van de HJC. Vooral 
kinderen leerden erin zeilen en er werd actief in 
wedstrijd gezeild.

De HJC had vanaf ca 1936 zo’n 10 tot 12 clubjollen 
en tot begin jaren zestig was de 12-voetsjol dé 
clubboot van de HJC. 
De 12-voetsjol 572 Kolonel werd als laatste van 
een serie van drie in 1947 - 1948 speciaal voor de 
HJC gebouwd door Jachtwerf G. de Keizer in 
Haarlem. Volgens het Jollen-archief zijn dit ook de
enige 3 jollen, die door deze jachtwerf zijn ge-
bouwd. Als lesboot werd deze jol wat zwaar uitge-
voerd. Toch stond zij als redelijk snel bekend en 
daarom mochten alleen de gevorderden erin varen.

Vanwege de oude en rijke historie van de HJC met 
de 12-voetsjollen organiseerde de HJC als onder-
deel van haar eeuwfeest in 2017 een speciaal en 
gezellig jollenweekend op de ‘Mooie Nel’ bij Haar-
lem, waar zo’n 30 jollen aan meededen. Op inter-
net is over deze historie nog e.e.a. na te lezen op: 
http://www.haarlemschejachtclub.nl/pages/evene-
menten/hjc-en-12-voetsjol-vroeger.php.

Het probleem van houten les- en clubboten is, dat 
deze na het zeilen niet altijd goed droog worden 
gesponst. Zo bleek al na een aantal jaren dat bij 
de 572 diverse gangen, de zandstroken (1ste gang 
naast de kielbalk) en de zwaardkast verrot waren.

In 1963 kocht mijn vader - als laatste van de 
HJC-clubjollen - deze jol om zijn kroost in te leren 
zeilen. Wij woonden op een scheepswerf aan het 
Spaarne en de timmerafdeling ontfermde zich over 
de restauratie, allemaal met Birma teak. Er kwam 
ook een nieuw Vreeken tuig.
Ik was toen nog maar 11 jaar oud en veel te licht. 
De jol ging dan met mij zeilen, in plaats van 

foto rechts:

Jollenwedstrijden 
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eeuwfeest.

foto rechts:

De Kolonel zeilt op 

het Noordzeekanaal 

in 1963.
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Rik Stapel

          Het verhaal van niet zo maar een 12-voetsjol
 Tussen de 12-voetsjol van toen en de Optimisten van nu zijn bij de 
Haarlemsche Jachtclub parallellen te trekken. Beide “club”boten waren en zijn er om les in te 
geven voor jeugdleden en om er een wedstrijd mee te zeilen. Tot begin jaren 60 van de vorige 
eeuw bezat de HJC ca tien 12-voetsjollen en momenteel heeft de HJC ruim 20 Optimisten.




