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Record haring happen
Er gingen bijna duizend ‘Hollandse Nieuwe’ door de 

kelen van de bezoekers van de vijfde Haringparty van 

Jetmail en Jetsign. ‘Dat is een nieuw record’, zegt 

Jetmail directeur Tim Corsmit. ‘Er waren weer meer 

gasten dan vorig jaar. Ik vrees dat we er niet meer 

van afkomen. Dat hoeft ook niet, ook wat ons betreft 

smaakt de Haringparty naar meer’. 

Naast ‘Hollandse Nieuwe’ en een zeer uitgebreid as-

sortiment andere lekkernijen stond er entertainment 

op het menu. Zo was er een speciaal optreden van 

het duo René Shuman / Angel-Eye. Hun optreden 

bleek een schot in de roos en trok vooral liefhebbers 

op leeftijd op de dansvloer. Ook de vaste Haringparty-

band ‘The Clarks’ wist van geen ophouden. Het 

duurde dan ook even voordat de stilte op industrie-

terrein Weerestein was weergekeerd. 

René Hertoge (rechts) en Wouter Derichs van Canon 

informeren tussen het happen door bij Jetsign-opera-

tor Gertjan Lodewijk (links) of de twee Arizona 

flatbedprinters voldoen. Gertjan: ‘Wat denk je, anders 

hadden we jullie niet uitgenodigd’.

Lia en Paul Boschma van KOP/ART 

reclamebureau wilden niet met lege handen 

naar de Haringparty komen. Zo te zien 

wisten zij waar ze Jetsign-directeur Adrie 

Hoogeveen (links) blij mee maken.

(vlnr) Peter van der Vorst van Regalis en Robert 

Palmer en René Schoen van Jetmail kennen elkaar al 

heel wat jaren. Zij kwamen tot de conclusie dat er 

vroeger wel meer van dit soort feesten waren.

Louis de Jong 

(links) van 

Jetmail en Frank 

Huigen van 

Canon vragen 

zich af: ‘Is dit  

nu een oesterse 

of oosterse 

lekkernij?  

Frank: ‘Wat mij 

betreft allebei, 

Louis’.

Haringparty Jetmail & Jetsign

Arwin van Oostveen (links)  van 

Rotaform Systeemtechniek en Eric 

Elsnerus van Böwe Systec bespraken 

de situatie in de markt. Gelukkig kan er 

nog om gelachen worden.

(vlnr) Angela 

Brouwers 

(artiestennaam 

Angel-Eye), Tim 

Corsmit, René 

Shuman, Jet en 

Hans Corsmit. 

Hans: ‘Vroeger 

was ik al fan van 

René en nu 

treedt hij hier op, 

geweldig toch?’
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