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HJC NIEUWSBRIEF

APRIL
Nieuwe HJC-kledinglijn
De nieuwe HJC kleding is binnen en is
te koop bij Marja van Meerwijk of Thea
Bruijns. Er zijn polo's, sweaters, fleece
jacks, caps en voor de jeugd leuke
sweaters met capuchon met een leuke
opdruk.

Nieuws op onze internetsite
Onder de knop 'nieuws' wordt wekelijks
actuele informatie, uitslagen, foto's e.d.
op onze internetsite geplaatst. Heeft u
actuele zaken voor deze pagina dan
kunt u deze sturen naar
webmaster@haarlemschejachtclub.nl.

Havenmeester
Dinsdag is de vrije dag van onze
havenmeester. Wij verzoeken u deze
dag te respecteren. Ook staan er
etenstijden vermeld op het raam van de
havenmeester. Ook dan is het aardig om
hem met rust te laten. De werktijden van
de havenmeester kunt u vinden op het
mededelingenbord van het bestuur.

Stelt u geen prijs meer op de HJC
nieuwsbrief stuur dan een mail naar
webmaster@haarlemschejachtclub.nl.
De informatie in deze nieuwsbrief is met
veel zorgvuldigheid samengesteld.
Echter de webmaster is niet
aansprakelijk voor onjuistheden in deze
informatie.
Als bijlage ziet u bij deze nieuwsbrief
enkele malen een image.gif en een
header.htm. Deze hoeft u niet te
openen. Zij zijn slechts voor de opmaak
van deze nieuwsbrief.
Mocht u deze nieuwsbrief niet in goede
orde ontvangen dan graag een e-mail
naar de webmaster.

Kijk ook eens op de site van:
Gea Jutjens
De werkploeg

Programma
29 maart
04 april
05 april
06 april
06 april
13 april
19/20 april

Boten te water
Kaarten
Boten uit de loods
2de theorieles beginners
Zeilkledingbeurs
Omslaan in de Planeet
Openingswedstrijden HZV

Informatie over bovenstaande evenement kunt u hieronder vinden, in de
Schuimspatten, in het clubhuis of op onze internetsite www.haarlemschejachtclub.nl

Boten te water en uit de loods
Op zaterdag 29 maart vanaf 07.30 uur gaan de boten weer te water
volgens de lijst die in het clubhuis zal worden opgehangen en op de
internetsite staat. Zorgt u ervoor dat u ruim op tijd bent? Gelijk
daarna of op zondag 30 maart kunt u uw bok opruimen. Alleen
demontabele bokken worden geaccepteerd. Deze bokken kunt u na
overleg met de havenmeester en/of techn.comm. plaatsen op de
nieuwe bokken-opstelplaats.
Zeilen die onder de bokken hebben gelegen en nog in goede staat
zijn, kunnen opgevouwen en met naam gemerkt op het zoldertje
worden opgeborgen. Zeilen die niet meer bruikbaar zijn dienen zo
klein mogelijk opgevouwen naast de vuilcontainer geplaatst te
worden.
Op zaterdag 5 april gaan de boten te water die in de loods en op het
terrein staan. Gelijk daarna gaan alle boten van de balken af. Alle
boten moeten de loods uit. Kan uw boot om wat voor reden niet te
water, neem dan ruim van te voren contact op met de havenmeester.
We beginnen gelijk na de koffie om 10.30 uur.

Opening seizoen
Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub nodigt u uit voor de
opening van het seizoen en de bijbehorende borrel op 29 maart om
16.00 uur.

Wie zou er wel eens in een Yngling willen varen?
Dat wil zeggen: een seizoen lang trainen op de Mooie Nel en het
Spaarne en misschien ook elders waar trainingen door de Yngling
klasse organisatie gehouden worden ... EN ... wedstrijden varen!
Bij de wedstrijden moet je dan denken aan evenementen van de
Yngling klasse en aan de wedstrijdseries tijdens de zomerweken,
zoals Kaagweek en Sneekweek.
De Yngling is een driemans boot, dus er moet wel voldoende animo
zijn om deze boot op de HJC te krijgen. Het is dan ook niet helemaal

Wat is een combi?
Zeilinstructeur worden?
Combi-Haarlem
HJC-zeilteam

HJC informatiemap
In het clubhuis bevindt zich de HJC
infomap. Hierin staat informatie over de
haven, aanpassingen havenreglement,
winterreglement, reglement
clubvaartuigen en het ontruimingsplan.
Vooral dit laatste is goed om eens door
te lezen.
Om de haven te laten functioneren
hebben we diverse regels met elkaar
afgesproken. Deze zijn te vinden in het
havenreglement en onder haveninfo.
Deze informatie kunt u ook vinden in de
HJC infomap.

vrijblijvend, want als je hieraan meedoet, dan kun je niet zomaar je
teamgenoten in de steek laten. Wel kan er natuurlijk met een wat
grotere groep gewerkt worden, zodat je een keer kunt afzeggen als
een training of wedstrijd jou minder goed uitkomt. Bijvoorbeeld
tijdens een proefwerkweek of drukke werkweek.
Twee vaders van jeugdleden van de HJC zijn bezig om een plan op
te stellen, die voor de oudere jeugd (zeg maar vanaf 16 jaar) bij de
HJC weer een mooie extra gelegenheid biedt om te zeilen. Er wordt
hiervoor een betrekkelijk kleine vergoeding gevraagd, die niet in
vergelijking staat met de kosten die je zou hebben als je een Yngling
zelf in de vaart zou moeten houden, laat staan als deze boot ook nog
eens met een kans op een goed resultaat aan wedstrijden zou
kunnen meedoen.
Het hoeft natuurlijk niet te betekenen dat je helemaal niet meer in je
eigen boot kunt varen, maar het is wel een heel mooie gelegenheid
om met een paar vrienden of vriendinnen samen in een leuke
sportieve boot te trainen en wedstrijden te varen en zo je 'horizon te
verbreden' op zeilgebied.
Trouwens, de HJC heeft een aantal heel goede zeilsters in de
Yngling varen. Helaas is Janneke Hin net gestopt met haar
Olympische campagne, maar Renée Groeneveld doet nog volop
mee en ook Roos Eichhorn vaart Yngling op internationaal niveau en
zij heeft al toegezegd dat ze best wel eens een training wil verzorgen
als er een enthousiast groepje HJC'ers kiest voor een avontuur in de
Yngling.
De precieze details worden nog uitgewerkt, maar ik wil graag nu al
weten wie hiervoor interesse heeft Met z'n drieën ben je er al, maar
mogelijk is het leuker om met een groep van 4 of 5 zeil(st)ers aan dit
avontuur te beginnen. En als je anderen kent die hier mogelijk
interesse in hebben, laat het me dan ook weten.
Dus, laat van je horen wat jij ervan vindt. Ook als je nog verdere
vragen hebt.(jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl of 0235472690 - liefst tussen 19:30 en 22:30 uur).

Opruimen haventerrein
In de maand april zal het gehele haventerrein, loods,
buitenboordmotorenhok en mastenloods opgeruimd worden. Alles
wat u op de haven heeft moet duidelijk gemerkt zijn. Dit geldt bijv.
voor bokken, boten, trailers, houtwerk voor winterdektent, zeiltjes,
winterdektenten, etc.
Alle bovengenoemde spullen waar geen naam op staat zal tijdelijk
opzij de mastenloods gelegd worden. U kunt daar kijken of het
eventueel van u is. 15 mei zal alles wat er nog ligt van de haven
verwijderd worden.

Maandagavond werkavonden
Vanaf maandagavond 31 maart gaat de zomerwerkploeg weer van
start. In de maanden april, mei en juni wordt er iedere
maandagavond vanaf 19.00 uur weer opgeruimd, geschilderd,
getimmerd enz. Speciaal hier ook een oproep aan de leden die de
afgelopen jaren lid zijn geworden, maar nog niet in de gelegenheid
zijn geweest iets voor hun club te doen. Het is bijzonder gezellig en
de koffie staat klaar.

Omslaan in de Planeet
Natuurlijk hoop je dat het jou nooit zal overkomen, maar ook dan is

het toch beter om te weten wat het is om met een boot onderste
boven te liggen. En, ... wat je moet doen om toch weer door te
kunnen varen. En dat kun je ook bij de HJC oefenen. Voordat we het
echte zeilwater opgaan, nodigen we jullie uit om het omslaan eens te
komen oefenen in een zwembad. Meestal wordt dit in april aan het
begin van de zeilcursus in zwembad "de Planeet" gedaan.
Er wordt dan een Optimist in het water gelegd en daarmee kun je -in
warm zwemwater- zonder gevaar omslaan. Je leert hoe je de boot
weer overeind moet krijgen en wat je moet daarna moet doen om het
water uit je boot te krijgen.
Ook kun je dan eens voelen hoe het is om met een zwemvest te
moeten zwemmen. En je kunt meteen zien of jouw zwemvest nog
wel goed is en of je daarmee ook op het Spaarne en de Mooie Nel
goed blijft drijven.
Maar, behalve dat het leerzaam en nuttig is, is het ook altijd erg leuk
om in het zwembad met de andere zeilers en een echte Optimist in
de weer te zijn. Het is dan ook altijd druk bezocht.

Openingswedstrijden
Op 19 en 20 april zijn er weer de traditionele openingswedstrijden.
Deze keer op de HZV. Van zeiljachten tot optimisten varen dan
spannende wedstrijden. Zaterdagavond is er ook een groot feest
voor jong en oud.

Waar zijn onze wedstrijdzeilers?
Tijdens Pasen zijn er weer verschillende zeilers van ons aan het
wedstrijdzeilen. Onze optimistzeilers Auke Holtrop en Jurriaan
Everwijn doen mee aan de Easter Regatta. Deze internationale
wedstrijden op de Braassemermeer trekken ieder jaar meer dan 300
optimistzeilers van over de gehele wereld. De Splash- en
Flashzeilers gaan naar het Paasevenement op Sneek. Danny
Struijkenkamp, Jelle Jutjens, Paul Bot, Jesper Hoogland, Stan Hart
en Karsten Pierik zijn daar onze vertegenwoordigers.
Op 29/30 maart is er de Optispring in Stellendam. De HJC wordt er
vertegenwoordigd door Auke Holtrop, Kevin Bergers, Jurriaan
Everwijn en Cornelia Everwijn.
5/6 april is er de United4 in Medemblik. Dirk Bennen in de 420, Stan
Hart en Karsten Pierik in de Splash en Auke Holtrop, Kevin Bergers,
Jurriaan Everwijn, Bart Lambriex, Wouter Steffens in de optimist
doen mee.
5/6 april is er ook een Flash evenement op Loosdrecht waar Danny
en Paul aan meedoen.
19/20 april is de United4 in Workum. HJC deelnemers zijn Dirk, Stan,
Auke, Karsten, Wouter, Bart en Jurriaan.
26/27 april zijn er optimist selectiewedstrijden in Workum. HJC
deelnemers zijn Sander, Bart, Auke, Jurriaan en Kevin.

