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    FEBRUARI 2010  HJC NIEUWSBRIEF 
      

Openingstijden haven 
De haven openingstijden:  
- 8 januari t/m 2 februari 09.00 uur tot 
16.00 uur (in het weekend van 09.00 
uur tot 18.00 uur) 
- 3 februari t/m 26 maart 09.00 uur tot 
18.00 uur 
Indien u buiten genoemde tijden 
toegang wilt hebben tot het 
haventerrein en/of het clubgebouw, 
neem dan tijdig contact op met de 
havenmeester of zijn fungerende 
vervanger. 
 
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. 
 

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     
 

05 februari Kaarten 

13 februari Muziekavond 

14 februari Mooie Nelloop 

14 februari Boerenkoolmaaltijd 

19 februari Kaarten 

21 februari Fietsen 

28 februari Kegelen 

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

op onze internetsite www.haarlemschejachtclub.nl 

  
Extra training op zondag 7, 14 en 21 maart  
Dit jaar kunnen in maart alle wedstrijdzeilers uit de combi A en B-groep aan 3 extra 
trainingen meedoen. Zo heb je de mogelijkheid om al een aantal zeiluren te maken voor 
het wedstrijdseizoen begint. In verband met de voorbereidingen graag voor 19 februari 
inschrijven per mail met vermelding welke dagen je komt trainen aan: 
m.holtrop@kpnplanet.nl.  Over de invulling van de dagen worden de deelnemers later 
verder geïnformeerd.  
 

Nieuwe haven en verhuizing 
Veel informatie over de nieuwe haven en de verhuizing is gepubliceerd op de website 
onder de knop ‘Nieuwe haven’. Hier vindt u ook veel gestelde vragen. 
 
Half februari zal een voorlopige indeling van de nieuwe haven gepubliceerd worden door 
het bestuur in het clubhuis en op de website. Na publicatie heeft u twee weken de tijd om 
uw bezwaren tegen de toegewezen ligplaats te sturen naar 
ligplaats@haarlemschejachtclub.nl. Het bestuur zal dan kijken of aan die bezwaren 
voldaan kan worden. 
 
De bouw begint op: 

• maandag 1 februari met de grondwerkzaamheden  
• donderdag 4 februari met het uitzetten 
• maandag 8 februari met het heien van de eerste paal. 

Sluiting inschrijving zeillessen jeugd  
Zoals gebruikelijk sluit de inschrijving voor de zeillessen voor de jeugd al aan het begin 
van het nieuwe jaar. Voorheen was dit per 1 januari, maar door door een efficientere 
werkwijze kunnen we dit nu op 1 februari doen. Wil je dus nog inschrijven voor de 
zeillessen dan moet dat voor die datum. Daarna ben je afhankelijk van de plaatsen die 
er nog zijn binnen het gekozen programma. 
  
Theorielessen jeugd:  
De theorielessen voor de jeugd beginnen al op zondag 7 maart om 11:00 uur voor de 
aspirant/gevorderden groep. De zondag erop, 14 maart hebben de beginners hun 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introductie, ook om 11:00 uur. Daarna zijn op zondag 21 maart is de tweede theorieles 
voor de aspirant/gevorderden groep en tot slot is er een theorieles voor de beginners op 
zondag 28 maart. Noteer deze data maar alvast in de agenda. Deze theorielessen zijn 
nog op de oude locatie aan de Spaarndamseweg 15. 
  
Omslaan in de Planeet:  
Speciaal voor de beginners, maar ook voor de aspirant/gevorderden groep gaan we op 
zondag 11 april leren omslaan met Optimisten in het zwembad 'de Planeet'. Meer 
informatie hierover krijg je nog, maar het is al wel goed om hier rekening mee te 
houden. 
  
Zeillessen te water:  
De eerste zeillessen te water zullen beginnen in de week van maandag 19 april. Dit zal 
na de verhuizing naar de nieuwe haven zijn. Het verdere programma krijg je nog 
toegestuurd in een brief met veel meer informatie over de zeillessen en het varen op de 
HJC. Graag zien we jullie binnenkort. Tot dan 
  
Albert Jan Paauw, 
Jeugdcommissaris HJC 
 

Muziekavond  
Tot onze grote vreugde hebben we het “Stardust Jaren ’30 Swingkoor” bereid gevonden 
deze avond voor ons op te treden. Het koor ontleent haar naam aan een lied van Hoagy 
Carmichael: “Stardust” en bestaat sinds april 1996. Het zingt muziek uit de jaren ’20 en 
’30, onder andere composities van George Gershin, Cole Porter en Charles Trenet. 
Lees hier verder: http://www.hjc.sohosted.com/diversen/Muziekavond%202010.pdf  
 

Mooie Nelloop  
Op zondag 14 februari 2010 wordt de Mooie Nelloop weer gewandeld en hardgelopen. 
De wandelaars zullen om 14.00 uur vertrekken en de hardlopers een half uurtje later. 
Lees hier verder: http://www.hjc.sohosted.com/diversen/Mooie%20Nelloop%202010.pdf  
 

HJC-fietstocht 
Deze eerste HJC fietstocht hebben we gepland in een voor ons allen bekende regio 
Spaarndam en Spaarnwoude. Het weer moet er natuurlijk wel geschikt voor zijn, want 
vandaag is opnieuw de wereld wit gekleurd en dat veroorzaakt gladde fietspaden. Maar 
voor 21 februari hebben wij mooi fietsweer in gedachten. Lees hier verder: 
http://www.hjc.sohosted.com/diversen/Fietstocht-HJC.pdf  
 
Kegelen  
Helaas kan de kegelmiddag op 7 februari kan niet door gaan, omdat de HKB op die 
datum een kampioenschap heeft. Vandaar dat hij doorgeschoven is naar 28 februari. 
Dus schrijf u in voor deze gezellige middag: http://www.hjc.sohosted.com/diversen/Kegelen%202010.pdf  
 

Loods zomerseizoen 2010 
Leden die het komend zomerseizoen hun (rubber)boot in de loods willen stallen, kunnen 
zich opgeven door het formulier op onze site in te vullen. Boten mogen niet zonder 
toestemming in de loods gezet worden.  
Door ruimtegebrek kunnen in principe wedstrijdboten die gemiddeld twee keer per week 
gebruikt worden en houten boten een plaats in de loods krijgen. Ook is er beperkt plaats 
voor rubberboten die op hun achterkant tegen de wand worden gezet. Andere boten 
worden buiten geplaatst. Plaatsing in volgorde van aanmelding. 
 

 


