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JANUARI 2008

HJC NIEUWSBRIEF

Openingstijden haven
De haven openingstijden:
- 1 november t/m 23 januari 09.00 uur
tot 18.00 uur
- 24 januari t/m 19 februari 09.00 uur
tot 16.00 uur (in het weekend van
09.00 uur tot 18.00 uur)
- 20 februari t/m 31 maart 09.00 uur tot
18.00 uur
- 1 april t/m 31 oktober 08.00 uur tot
22.30 uur
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.

HJC kleding
In het assortiment: windbreaker, T-shirt
en polo. Het gehele assortiment is te
zien in het clubhuis en te verkrijgen bij
de havenmeester of Marja van
Meerwijk.

Programma
01 januari
11 januari
13 januari
25 januari
26 januari

Nieuwjaarsreceptie
Kaarten
Kegelen
Kaarten
Lezing: ontwerpen van grote
zeiljachten

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

Beste leden van de Haarlemsche Jachtclub,
Nog een paar dagen 2007 en dan stappen wij weer over naar een
nieuw jaar. Een periode waarin u het afgelopen jaar nog eens de
revue laat passeren en de verwachtingen voor 2008 ook vorm
krijgen.
Voor de Haarlemsche Jachtclub was het jubileumjaar 2007 een
bewogen jaar en ook voor 2008 zijn de voortekenen dat er over
onze toekomstige locatie nog het nodige te doen zal zijn.
Namens het bestuur wil ik een ieder bedanken die zijn steentje
aan het reilen en zeilen van onze club heeft bijgedragen. Ik wens u
allen gezellige kerstdagen, een goede jaarwisseling en voor 2008
veel geluk en gezondheid.
Wilko Emmens

Kegelen
We gaan zondagmiddag 13 januari om 14.00 uur kegelen in het
gebouw van de HKB op de Rijksstraatweg 359. Er kunnen 30
deelnemers meedoen. In het clubhuis hangt een inschrijfformulier.
Ook kunt u zich opgeven bij Marja van Meerwijk tel. 023-5373667
of per e-mail: theo.v.meerwijk@noknok.nl. De kosten bedragen
€10,-- per persoon. Dit om de kosten te dekken van de huur van
de banen, een kopje koffie, een hapje en prijzen. Er is voldoende
ruimte voor publiek om de spelers aan te moedigen. Het nuttigen
van drankjes is voor eigen rekening. Op de kegelbaan worden
gym- of bootschoenen gedragen.

Lezing: ontwerpen van grote zeiljachten
Thijs Nikkels, sinds 2003 directeur eigenaar van
jachtontwerpbureau Gerard Dykstra & Partners, zal vertellen over
het ontwerpproces van grote schepen op zaterdag 26 januari om
20.00 uur. Dykstra & Partners is bekend vanwege hun ervaring bij
het ontwerpen van grote zeiljachten. Van hun tekentafel zijn de
ontwerpen afkomstig van o.a. de herbouw van de J-klassers
Endeavour, Velsheda, Shamrock V en recentelijk Ranger. Naast
de J-klassers houden ze zich bezig met scoeners (Adix, Adela,
Windrose, Borkumriff IV, Meteor en Athena). Vorig jaar is de
Maltese Falcon, een 3 mast Dynarig Clipper te water gegaan.
Op dit moment zijn ze bezig met het ontwerp voor de J-klasser
Endeavour II. In aanbouw bij Royal Huisman Shipyard de nieuwe
Rainbow Warrior, een nieuw actie schip voor Greenpeace, een 2

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.

mast Dynarig, afgeleid van de Maltese Falcon, een 60mtrs lange
kits getuigd, volledig carbon fibre geconstrueerde racer in
aanbouw bij Baltic Yachts en diverse andere projecten. Het
belooft een interessant avond te worden met weinig technisch
geneuzel, veel mooie plaatjes en veel tijd voor vragen, heeft Thijs
ons beloofd.

Cursus Indische hapjes maken
Joyce Meijeren wil, bij voldoende belangstelling, een cursus geven
in het maken van Indische hapjes, zoals: Pangsit, loempia’s,
Risolles enz. Het vindt plaats op een zaterdagmiddag in januari in
het clubhuis. Om de kosten te dekken, moet u rekenen op een
kleine eigen bijdrage. U kunt zich opgeven bij Marja van Meerwijk
tel. 023- 5373667.

Winterwerkploeg
Met veel enthousiasme is de winterwerkploeg weer begonnen. De
hele dag zijn er vele werkzaamheden verricht. Deze ploeg is
iedere woensdag bezig en begint gelijk na de ochtend koffie.
Informatie bij de havenmeester of technischcommissaris.

Aangepaste openingstijden haven
De haven openingstijden:
- 1 november t/m 23 januari 09.00 uur tot 18.00 uur
- 24 januari t/m 19 februari 09.00 uur tot 16.00 uur (in het weekend
van 09.00 uur tot 18.00 uur)
- 20 februari t/m 31 maart 09.00 uur tot 18.00 uur
- 1 april t/m 31 oktober 08.00 uur tot 22.30 uur

AED
Sinds dit voorjaar hebben wij een AED hangen in de hal van het
clubhuis. Een AED (automatische externe defibrillator) is een
draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een
circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een
elektrische schok wordt toegediend, met als doel het hart weer in
een normaal ritme te brengen. Behalve de havenmeester en zijn
vrouw hebben een aantal leden daarvoor een speciale cursus
gevolgd nl. Goos Finnema, Cees v. Beijeren, Oebele Dijk, John
Bal, Arie v/d Koppel, Theo v. Meerwijk, Henk v. Beijeren, Rob
Hoogland, Roel Koops, Cees v/d Knaap, Gerbrand Janssen, John
van Zijl en Nels Hoogewoonink. Zij zijn ook in het bezit van een
sleutel om de AED-kast open te maken.

Sluis Spaarndam
De stand van zaken betreffende de sluis van Spaarndam vindt u
hier.

3 berichten vanuit HSP:
De winter komt er weer aan en dat betekent dat we weer denken

aan de zonnige stranden van Zuid Frankrijk. Bandol om precies te
zijn. Lees hier verder... Voor de doorzetters worden 4 extra
wintertrainingen georganiseerd. Lees hier verder... Het afgelopen
seizoen is er tijdens alle selectieweekenden een coach groep
vanuit het HSP geweest. De resultaten waren prima. Drie van
kinderen vanuit de groep zitten in de kernploeg en drie zitten er in
de jeugd ploeg. Lees hier verder...

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub nodigt u uit voor de
nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2008 van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Inschrijving zeillessen volwassenen 2008 gestart
Net als vorige seizoenen zal de HJC ook komend seizoen weer
zeillessen voor de oudere jeugd en volwassenen verzorgen in de
Poly Valken.
De lessen zullen in april beginnen en zullen op vaste
weekavonden gehouden worden. Bij de inschrijving kan een
voorkeursavond aangegeven worden. Voor het zeilprogramma zal
rekening gehouden worden met (school-)vakanties en na afloop
kan er een examen afgenomen worden. Het lesschema wordt voor
1 maart 2008 bekend gemaakt.
Het tarief voor de zeillessen in 2008 bedraagt € 100,-- voor tien
praktijklessen op het water. Diegenen die nog geen lid van de HJC
zijn en wel interesse in zeillessen hebben melden zich met de
inschrijving voor deze lessen aan voor een tijdelijk lidmaatschap
van één contributiejaar. Het daaraan verbonden contributie tarief
zal gelijk zijn aan het gewone lidmaatschap, maar wel als aparte
tariefgroep op de HJC site gepubliceerd worden, net als alle
andere tarieven voor diensten bij de HJC (momenteel staat nog
het tarief voor 2007 vermeld op de prijslijst).
Met dit tijdelijke lidmaatschap kan ook aan alle andere
evenementen van de HJC meegedaan worden (zie programma op
de HJC-site). Uiteraard gaan wij ervan uit dat dit tijdelijke
lidmaatschap ook omgezet zal gaan worden in een lidmaatschap
voor onbepaalde tijd. Voor meer informatie over het lid worden en
de procedure rond de ballotage bij de HJC kunt u aanklikken op de
knop 'Lid worden'. En uiteraard kunt u ook meer lezen over de
zeillessen bij de knop 'Zeilcursus volwassenen'.
Mochten er dan nog vragen open blijven, dan kunt u bellen (liefst
's-avonds tussen half 8 en half 11 op 023-5472690) of mailen met
de jeugdcommissaris van de HJC
(jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl).

Roken
Roken is vanaf 1 januari 2008 niet meer toegestaan in het
clubhuis. Om de rokers toch de gelegenheid te geven droog te
roken, is er aan de noordzijde van het clubhuis door de werkploeg
(niet-rokers) een rookhok gemaakt.

