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   FEBRUARI 2011  HJC NIEUWSBRIEF 
      

HJC-kledinglijn  
De HJC kleding is te koop bij Marja van 
Meerwijk. 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.  
 

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. 
 

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

 
Steun je club 
Steun vanaf nu je club zonder veel te 
hoeven doen!  
Inkopen doen we allemaal wel eens 
online. Als je iets gaat kopen op internet, 
doe dat dan even via de link op onze 
site en onze club ontvangt een 
commissie hiervoor! Via 
onzeclubwinkel.nl op onze site kun je 
dan naar verschillende online winkels. 
Het kost jou niets extra en je komt op 
dezelfde site als wanneer je er direct 
naar toe zou gaan. Probeer het uit en 
help gelijk je club!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Programma     
 

30 januari Bitterballen kegelen 

04 februari Kaarten 

11 februari Excursie Hagoort Sails 

12 februari Lezing Thierry Schmitter 

13 februari Mooie Nelloop / Boerenkoolmaaltijd 

18 februari Kaarten 

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

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

  
Oproep van het bestuur 
Een gezellig en goed functionerend clubhuis is essentieel voor het 
actieve verenigingsleven van de HJC. Het bestuur heeft daarom 
ingestemd met het voorstel om een clubhuiscommissie in het leven te 
roepen die de clubhuiscommissaris met een aantal uitvoerende taken 
gaat ondersteunen. Zo zal de clubhuiscommissie de zorg krijgen voor 
de planning van de evenementen, de inkoop en het beheer van de 
voorraden, de barbezetting, de planning van het onderhoud enz. 
Nu ook de huidige clubhuiscommissaris niet herkiesbaar is voor een 
nieuwe bestuursperiode doet het bestuur een dringend beroep op de 
leden om zich te melden voor de clubhuiscommissie of als kandidaat-lid 
voor de bestuursfunctie van clubhuiscommissaris.  
Voor meer informatie over één van beide functies kunt u contact 
opnemen met de huidige clubhuiscommissaris Arie van de koppel  
tel.06-22808609 
Uw aanmelding voor de clubhuiscommissie kunt sturen aan 
clubhuiscommissaris@haarlemschejachtclub.nl en uw aanmelding voor 
de functie van clubhuiscommissaris graag aan 
secretaris@haarlemschejachtclub.nl.  
 

Kegelen  
Zondag 30 januari gaan we weer kegelen. De prijsuitreiking vindt plaats 
om ± 16.00 uur op de HJC onder het genot van een drankje en 
bitterballen. Dus ook leden die niet komen kegelen kunnen in het 
clubhuis een gezellige middag hebben. Inschrijven kan ook via de 
website. 
Lees verder: http://tinyurl.com/2fzl2jq  
 
Hagoort Sails  
Een avond kijken en luisteren bij zeilmaker Hagoort Sails, Verbreepark 
11 , 2731 BR  Benthuizen op vrijdag 11 februari. Lees verder: 
http://tinyurl.com/4bx53er  Inschrijven kan ook via de website. 
 
Prikbord 
Op het prikbord staan verschillende artikelen van leden te koop. Kijk op 
de site onder diversen/prikbord. Leden mogen (tweedehands) spullen 
kosteloos aanbieden op het prikbord. Ga echter geen vissenkommen of 
voetbalkaartjes aanbieden: er moet wel enige relatie bestaan met de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

watersport. Stuur je advertentie naar 
webmaster@haarlemschejachtclub.nl.  
 

Lezing Thierry Schmitter  
Wie is Thierry Schmitter? Behalve zeiler was hij echter vooral 
bergbeklimmer en extreem skiër. In de Alpen heeft hij zeer extreme 
beklimmingen gemaakt. Op 29 november 1998, werd hij tijdens ijs 
klimmen door een lawine een stukje meegesleurd, kwam 60 meter ten 
val en brak daarbij zijn rug, met als gevolg een complete dwarslaesie 
vanaf de 12de thoracale wervel. In de zomer van  2001 is hij begonnen 
met wedstrijd zeilen in de 2.4mR (2 punt 4 klasse), het eerste type boot 
die zowel voor Paralympics als voor Olympische spelen kan worden 
gebruikt. Lees verder: http://tinyurl.com/4s56kxy  

 
Havenzaken 
Op de site onder ‘Haven informatie / algemeen’  staan veel zaken over 
het reilen en zeilen op de haven. Handig om door te lezen zeker voor 
leden die nog niet zo lang lid zijn. 

 

Mooie Nelloop  
13 Februari om 14.00 uur zullen we een vernieuwd rondje lopen, maar 
wel als vanouds is er een tussenstop bij de HZV, waar warme 
chocolademelk geserveerd zal worden. Aansluitend een gezellige borrel 
in het clubhuis en een boerenkoolmaaltijd. Lees verder: 
http://tinyurl.com/33anrh8  
 

Informatie zeilles  
Klik hier http://tinyurl.com/22nkj2f voor informatie over inschrijving zeillessen 
voor de jeugd, programma zeillessen jeugd, introductie voor Optimist 
beginners, aspirant/gevorderd, gevorderden PLUS, conditie- en core-
stability training, weerpraatje van Karel Blommesteijn, Mooie Nel loop 
(ook voor de jongere lopers), inschrijving zeillessen volwassenen. 
 

Plannen jeugdzeilen  
Afgelopen donderdag 6 januari werden de plannen met het jeugdzeilen 
op de HJC gepresenteerd. Er waren ongeveer 45 belangstellenden. Na 
de introductie van Albert-Jan heeft de nieuwe, beoogd 
jeugdcommissaris, Bas van Goor de plannen toegelicht. In het kort komt 
het erop neer dat er een jeugdcommissie zal worden gevormd van 
ongeveer 6-8 personen, er worden plannen gemaakt voor een bredere 
opleidingsbasis waardoor we hopen meer instroom en ouders bij de 
HJC te betrekken en de wedstrijdgroepen zullen als een HJC zeilteam 
gaan opereren waardoor zichtbaarheid beter wordt. Last but not least 
zal er geïnvesteerd moeten worden in het jeugdzeilen de aankomende 

jaren. Voor de presentatie kijk hier: http://tinyurl.com/4ekotw5. 
  
Na de pauze lichtte Wilko toe waarom het bestuur achter de plannen 
staat en dat ze hoopt dat zoveel mogelijk HJC leden mee willen helpen 
het jeugdzeilen verder te ontwikkelen. Ook was er ruimte om vragen te 
beantwoorden en is de samenstelling van de jeugdcommissie aan de 
orde geweest. Deze commissie is nog niet compleet! Er zijn gelukkig 
een aantal leden die hulp hebben aangeboden maar er zijn altijd nog 
wat open plekjes die ingevuld moeten worden. Lees eens rustig de 
presentatie door en kijk of je mee kunt en wilt helpen, ik hoor het graag 
(vangoor@hetnet.nl). 
  



De jeugdcommissie zal bestaan uit de jeugdcommissaris en leden voor 
sponsoring, communicatie, administratie, evenementen, 
instructeurs(opleiding) en natuurlijk de zeilopleiding. Vooral wat betreft 
evenementen en instructeurs(opleiding) kunnen we nog genoeg hulp 
gebruiken. Tijdens de avond kwamen vragen aan bod over trainingen 
voor 2-mans boten, dit is iets dat we graag willen aanbieden mits we 
een voldoende groepsgrootte bij elkaar kunnen brengen. De presentatie 
staat vol plannen die niet allemaal in een jaar gerealiseerd kunnen 
worden. De meeste aandacht zal uitgaan naar de beginnende 
(wedstrijd)zeilers omdat deze groep hopelijk het langste aan de club 
verbonden zal zijn. 
  
De aankomende weken zal de jeugdcommissie verder vorm krijgen en 
ik verwacht in februari de hele commissie te kunnen presenteren. De 
eerste veranderingen zullen zo langzamerhand worden doorgevoerd de 
aankomende tijd. Ik kan me voorstellen dat er nog vragen leven of 
suggesties zijn, ook help op deelgebieden wordt enorm op prijs gesteld. 
U kunt mij een e-mail sturen op vangoor@hetnet.nl. 
Bas van Goor 
 

Loods zomer 2011  
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. Inschrijven hier: http://tinyurl.com/4oew5uj  

 

Boten te water met de huurkraan en de hellingkar  
26 Maart vanaf 09.00 uur gaan de boten met de huurkraan weer te 
water. Iets eerder dan andere jaren, maar dat is door de krappe agenda 
in april. Daar de weekenden van 16/17 en 23/24 april niet gebruikt 
kunnen worden voor de openingswedstrijden, worden die al op 9 en 10 
april gehouden. Gelijk daarna gaan alle andere boten te water met de 
hellingkar. Zorg dat uw boot dus vanaf 26 maart klaar is om te water te 
gaan. 
 

Inschrijving Zeillessen Volwassenen 2011  
De zeillessen voor volwassenen zullen ook in 2011 weer bij de HJC 
gehouden worden in de twee Poly Valken die de club rijk is. En net als 
vorige jaren zullen deze zeillessen ook weer medio april beginnen en 
bestaan uit tien lessen te water op door-de-weekse dagen buiten de 
schoolvakanties. Bij inschrijving kan een voorkeursdatum aangegeven 
worden met een tweede keuze. Het programma zullen wij begin maart 
2011 aan de cursisten bekend maken. Uiteraard geldt daarbij dat een 
veranderde indeling eerst met de inschrijver besproken zal worden. Dit 
kan eventueel gebeuren als te veel cursisten voor dezelfde dag 
inschrijven of als er op een bepaalde dag geen instructeur beschikbaar 
(meer) is. Maar, wij doen uiteraard onze uiterste best om aan de 
verwachtingen te voldoen. 
Degene die nog geen lid is van de HJC en wel interesse heeft in de 
zeillessen kunnen zich aanmelden en zullen zij een tijdelijk 
lidmaatschap voor de duur van het lesseizoen krijgen. Het daaraan 
verbonden contributie tarief staat bij de tarieven op de HJC-site vermeld, 



net als alle andere tarieven voor diensten bij de HJC. Uiteraard is het 
ook de bedoeling van de HJC dat deze deelnemers aan de zeillessen 
ervoor zullen kiezen het tijdelijke voor het langdurende lidmaatschap te 
verruilen. Daarvoor kan een aanvraag gedaan worden door middel van 
het formulier onder de knop voor 'Lidmaatschap' en dan klikken op 
'Aanvraagprocedure'. Daar kunt u ook meer informatie vinden over de 
HJC en het lidmaatschap, maar het is ook wel interessant om bij het 
jaarprogramma te bekijken welke activiteiten er zoal bij de HJC 
gehouden worden. 
En als er nog verdere vragen zijn over de zeillessen bij de HJC, dan 
kunt u bellen of mailen met de jeugdcommissaris van de HJC 
(jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl, of 023-5472690 liefst 
tussen 19:30 en 22:30 uur 
 

 


