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   APRIL 2010  HJC NIEUWSBRIEF 
      

HJC-kledinglijn  
De HJC kleding is te koop bij Marja van 
Meerwijk of de havenmeester. 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 bij de voordeur 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. 
 

Nieuwsbrief 
De maandelijkse nieuwsbrief wordt 
verzonden via het e-captain systeem. In 
dit systeem zit de ledenlijstadministratie. 
Mocht u problemen hebben met de 
ontvangst dan graag een mailtje naar de 
webmaster. Mocht u meerder 
nieuwsbrieven ontvangen dan is de 
meest waarschijnlijke reden dat er 
meerdere familieleden gebruik maken 
van hetzelfde e-mailadres. Dit is niet 
door de webmaster te veranderen. U 
kunt wel de ledenadministratie de 
mailadressen van de andere 
familieleden laten aanpassen of 
verwijderen. 
 

Barlijst 
De barlijst is te vinden op de HJC-site 
onder nieuws/barlijst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Programma     
 

26 maart Henk Plaatje: lezing over de wedstrijdregels 

27 maart Boten te water 

27 maart Opening seizoen / borrel 

28 maart Boten uit de loods (vloer) 

28 maart Theorie optimist beginners 

28 maart Zeilkledingbeurs 

02 april Kaarten 

03 april Boten van de balken 

05 april Paaseieren zoeken 

07 april Theorie Splash groepen 

08 april Theorie Optimist wedstrijd A/B 

11 april Omslaan in de Planeet 

15 / 16 april Verhuizen haven 

17 april Verhuizen boten 

17 / 18 april Openingswedstrijden 

 
Informatie over bovenstaande evenement kunt u hieronder vinden, in de Schuimspatten, 

in het clubhuis of op onze internetsite www.haarlemschejachtclub.nl 

  

Uitnodiging 
Op zaterdag 27 maart nadat alle boten te water zijn gegaan rond de klok 
van 16.00 uur wordt het seizoen weer geopend door onze voorzitter. Het 
bestuur nodigt u van harte uit. 

 
Verhuizing 
Als de bouw van de haven volgens plan verloopt, verhuist de HJC op 17 
april naar de nieuwe locatie. We hopen dat jullie allemaal aanwezig zijn 
op deze feestelijke dag waarop we onze "oude" haven officieel sluiten, 
een gezamenlijke vaartocht maken naar de nieuwe haven en de nieuwe 
haven officieel openen. 
 
We weten dat de nieuwe haven nog niet helemaal klaar is en zal het 
nog een aantal weken rommelig zijn maar met jullie hulp, wat flexibiliteit 
en improvisatie overbruggen we periode en nemen we uiteindelijk een 
prachtige haven in gebruik. 
 
Over de verhuizing zelf willen we jullie nog het volgende meegeven: 
- De verhuizing is een mooi moment om afscheid te nemen van oude 
spullen die niet meer worden gebruikt, laat deze daarom achter op de 
haven. 
- Edwin Rijvordt en Herman Zonjee zijn de coördinatoren van de 
verhuizing van alle spullen op het terrein. Auke Bender en Nico Hin zijn 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de coördinatoren van alles in de loods. Arie van de Koppel regelt de 
verhuizing van het clubhuis. Met vragen kunt u als eerste bij hen terecht 
maar natuurlijk ook bij de havenmeester, John Bal of Leo Roelofs 
- De 16de april gaat alles wat op het terrein staat over naar de nieuwe 
locatie.  
- De bokken gaan met een dekschuit naar de nieuwe haven. Daar heeft 
u een week om hem eraf te halen en op te bergen. 
- De 17de varen we gezamenlijk alle boten naar de nieuwe locatie (zie 
het programma op de website). Ook alle boten op het terrein moeten 
dan over. Heeft u geen trailer, probeer dat dan te regelen met andere 
leden die wel een trailer hebben of probeer ´s-ochtends een ´sleepje´ te 
krijgen. 
  
De nacht van de 15de en 16de zullen er al enkele leden op de nieuwe 
haven overnachten en bewakingsrondjes lopen om uw spullen te 
bewaken. De 17de verhuist ook de havenmeester en is er constante 
bewaking op de nieuwe haven. Echter niet meer op de oude haven. 
  
Kortom het wordt spannend maar onder het motto "met elkaar, voor 
elkaar" moet het lukken. 
  
Het bestuur  
 

Schipper je moet overvaren  
Op zaterdagochtend 17 april gaan alle boten te water in een 
gezamenlijke tocht naar de nieuwe haven. Alle boten moeten over. Ook 
alle boten die nog op de kant staan. Bent u verhinderd neem dan 
contact op met de havenmeester of havencommissaris. Er is vanaf deze 
zaterdag geen bewaking meer. Boten die niet door de eigenaar worden 
verplaatst zullen door de werkploeg verplaatst worden. Hiervoor wordt 
het standaard tarief verrekend van 110 euro. Lees hier verder: 
http://www.hjc.sohosted.com/diversen/SCHIPPER%20je%20moet%20overvaren.pdf  
 
Lezing: regels van het wedstrijdzeilen 
Welke wedstrijdzeiler kent het boekje “Het regelschrift” niet? De 
schrijver van dit boekje, Henk Plaatje, komt op vrijdagavond 26 maart 
om 19.30 uur uitleg geven over de wedstrijdregels. Een avond die 
iedere (beginnende)wedstrijdzeiler niet mag missen. Ben je gevorderde-
, combi B-, combi A-zeiler of doe je alleen maar mee aan 
clubwedstrijden, dan is deze avond aan te raden. Voor sommige 
misschien een eerste kennismaking, voor anderen een opfrisser. Lees 
hier verder: http://www.hjc.sohosted.com/diversen/Henk%20Plaatje.pdf  

 

Boten te water en uit de loods 
Alle boten gaan naar een tijdelijke plaats in de oude haven. Deze indeling 
hangt in het clubhuis. 
 
Op zaterdag 27 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 28 maart kunt u uw bok opruimen. Deze gaat naar een dekschuit 
die voor de wal van de haven ligt. 
 
Vanaf zondag 28 maart gaan ook de boten te water die in de loods en op 
het terrein staan. Maak hiervoor een afspraak met de havenmeester. Op 
zaterdag 3 april gaan alle boten de balken af. Alle eigenaren worden 



verzocht om 10.15 uur aanwezig te zijn. 
 
Zeilen die onder de bokken hebben gelegen en nog in goede staat zijn, 
kunnen opgevouwen en met naam gemerkt worden gelegd op een plaats 
die zal worden aangewezen door de havenmeester. Zeilen die niet meer 
bruikbaar zijn dienen zo klein mogelijk opgevouwen naast de vuilcontainer 
geplaatst te worden.  
 
Winterdektenten gaan niet meer naar de zolder, maar gaan naar een 
plaats die zal worden aangewezen door de havenmeester. 
 
Zet vervolgens uw mast zo snel mogelijk op uw boot. 17 April gaan alle 
boten naar de nieuwe haven en het is nog niet mogelijk gelijk de nieuwe 
kraan te gebruiken. 
 

Geachte leden,  
Velen van u bezoeken regelmatig het bouwterrein waar onze nieuwe 
haven wordt gebouwd. De aannemer waardeert en begrijpt de grote 
belangstelling. Toch verzoekt hij u zich terughoudend op te stellen t.o.v. 
het personeel. Het is niet de bedoeling dat zij meerdere keren per dag 
vragen moeten beantwoorden van bezoekers. (Laat ze aan het werk, ze 
hebben de tijd nodig om 15 april klaar te zijn!) Tot slot is het betreden 
van het bouwterrein geheel voor eigen risico. 
Leo Roelofs hc 
 

Zeilkledingbeurs  
Op zondag 28 maart wordt de tweede theorieles voor de beginnende 
Optimist zeilers gehouden van 11:00 - 13:00 uur. Daar kort op 
aansluitend zal er weer een zeilkledingbeurs gehouden worden. De 
bedoeling van deze beurs is dat deze beginnende zeilers en zeilsters op 
een vrij goedkope manier aan kleding kunnen komen die nog goed 
bruikbaar is voor het zeilen. Immers, een grote groep van zeilers die 
inmiddels doorgegroeid zijn kunnen bij deze gelegenheid hun te klein 
geworden kleding verkopen en daar nog een prijs voor terugkrijgen. Een 
echte WIN-WIN situatie, dus! En om zover te komen nodigen we dus 
niet alleen alle beginners uit, maar zeker ook de zeilers die bruikbare 
zeilkleding hebben en die niet meer gebruikt gaat worden. Maar, ook de 
rest van de HJC mag natuurlijk komen als zij iets te verkopen hebben! 
Graag tot zondag 28 maart, iets na één uur. 
 

Verhuizing terrein 
Met de verhuizing van de HJC naar Schoteroog zullen wij veel 
mankracht nodig hebben, maar ook in de periode vanaf boten te water 
moet nog ontzettend veel werk worden verzet. 
Vanaf maandag 29 maart zullen de technische- en havencommissaris 
inventariseren wat er vanaf het terrein mee gaat naar de nieuwe haven. 
Van alle leden wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren 
Zorg dat uw spullen die mee moeten, gemerkt en voorzien zijn van een 
label met uw naam en tel.nr. Alles wat op het terrein achterblijft en niet 
is gemerkt gaat op de grote hoop (dit geldt ook voor bokken, motoren en 
losse spullen) 
Op 13, 14 en 15 april gaat alles ingepakt worden. In het clubhuis hangt 
een lijst waarop U kunt aangeven op welke data U aanwezig bent om te 
helpen 
Wij rekenen op uw aller medewerking. Herman en Edwin 
Nb; Labels zijn e.v.t te verkrijgen bij de havenmeester 



 

Paaseieren zoeken  
Op 05 april 2de Paasdag om 14.00 uur gaan we paaseieren zoeken. 
Het is voor de laatste keer op onze oude haven. Lees hier verder: 
http://www.hjc.sohosted.com/diversen/Paaseieren%20zoeken%202010.pdf  

 

Combi Amsterdam  
Op de site van de Combi Amsterdam zijn bij wedstrijdinformatie 
verschillende onderwerpen aangepast aan de landelijke combi 
afspraken, zoals wedstrijdbepalingen, promotiebeleid, zeilnummers C-
klasse, vereisten voor deelname etc. http://www.combiamsterdam.nl/  
 

Rescuecursus  
Omdat het Watersportverbond veiligheid bij wedstrijden, trainingen en 
andere evenementen hoog in het vaandel heeft staan, wordt er 
regelmatig een rescue cursus georganiseerd. Tijdens deze cursus 
komen de onderdelen: volgboot varen, reglementen, meteorologie en 
blessurepreventie aan bod. 
Deze cursus is zeer geschikt voor trainers, instructeurs, 
(jeugd)begeleiders, boeienleggers, wedstrijdbegeleiders, assisterende 
ouders etc. De cursus heeft tot doel de deelnemers voor te bereiden op 
de taak leiding te geven (of te assisteren) bij activiteiten op en rondom 
het water, zoals: wedstrijden, trainingen, instructie, of andere 
bijvoorbeeld recreatieve activiteiten. Tevens is deze cursus de eerste 
stap naar het trainers schap. De deelnemers kunnen na het behalen van 
hun certificaat rescue doorgroeien in het jeugdzeiltrainers traject. 
De cursus rescue is toegankelijk voor iedereen vanaf 15 jaar. 
Deelnemers jonger dan 18 jaar zullen alle praktijkoefeningen uitvoeren 
in een niet-snelle volgboot. Dit in verband met de wettelijke eisen dat 
alleen personen vanaf 18 jaar en ouder een snelle motorboot mogen 
besturen. Zeil ervaring is niet vereist. Voor meer informatie en verdere 
vragen kunt u mailen naar jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl, 
of bellen naar 023-5472690 (liefst tussen 19:30 en 22:30 uur). 
Met veilige zeilersgroeten, Albert Jan Paauw 
 

Rondje Haarlem week vroeger 
Het seizoen moet nog beginnen, maar toch is er al een evenementen 
datum veranderd. Het Rondje Haarlem wordt een week eerder en dus al 
op zondag 5 september gehouden. Omdat de sluitingswedstrijden van 
de HZV vervroegd zijn en we ervan uitgaan dat veel HJC zeilers 
daaraan mee willen doen hebben we besloten om het Rondje Haarlem 
daarvoor te laten wijken. Noteer dit dus alvast in je agenda of verander 
de datum die je daarvoor oorspronkelijk had staan in zondag 5 
september. 
Voor vragen: jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl 
 
 

 


