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Spaarndamseweg 15
2022 EG Haarlem
Mail:info@haarlemschejachtclub.nl
Website:www.haarlemschejachtclub.nl

HJC NIEUWSBRIEF

JANUARI 2010

Programma

Openingstijden haven
De haven openingstijden:
- 1 november t/m 7 januari 09.00 uur tot 18.00
uur
- 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.

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 emailadres. 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.

31 december
01 januari
08 januari
16 januari
22 januari
23 januari

Oud en Nieuw viering
Nieuwjaarsreceptie
Kaarten
Berging van de Kursk
Kaarten
Dansavond

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

Beste HJCers,
Onder deze winterse omstandigheden, ik schrijf dit op zondag 20
december, krijgen de Kerstdagen toch een iets ander tintje, nu maar
hopen dat er van al deze wittigheid tijdens de feestdagen nog iets over
is gebleven.
Als je met deze vrieskou tegen de schemering even door Haarlem
loopt waan je je in andere tijden. Toch heb ik ook een wat dubbel
gevoel bij deze weersomstandigheden want zoals u inmiddels weet
zijn er met de Gemeente Haarlem afspraken gemaakt over onze
verhuizing, voor het zover is moet er nog veel gebeuren en daar
kunnen wij niet te veel vorstverlet bij gebruiken. Voor onze club lijkt
met de eerdergenoemde afspraken eindelijk voortgang geboekt te
worden in het dossier "verplaatsing HJC".
Terug kijkend over 2009 is het voor watersporters een mooi jaar
geweest, veel mooie weekenden en ook in de zomer goed
vakantieweer, zo mag het ieder jaar zijn. Ik hoop dat u de kans heeft
gehad daar van te genieten.
De eerste helft van 2010 zal de geplande verhuizing veel drukte met
zich meebrengen maar daar kijkt het bestuur met plezier naar uit. Een
woord van dank aan alle vrijwilligers die het hele jaar weer hun
steentje(s) hebben bijgedragen aan ons verenigingsleven mag niet
ontbreken want er is veel werk verricht in werkploegen, zeiltrainingen,
wedstrijden en de Denktank. Dank daarvoor. Er zal ook in 2010
ongetwijfeld weer een beroep op velen van u worden gedaan, mogen
wij dan weer op u rekenen?
U bent allen van harte uitgenodigd op onze nieuwjaarsreceptie op 1
januari en ik hoop u daar te zien.
Namens het Bestuur wens ik u prettige kerstdagen, een mooie
jaarwisseling en een gelukkig 2010.
Wilko Emmens

Oud en Nieuw viering op HJC
Wat is er leuker om met oliebollen afscheid te nemen van de oude

haven? Lees hier verder:
http://www.hjc.sohosted.com/diversen/Viering%20oud%20en%20nieuw%202009.pdf

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de traditionele gezellige
nieuwjaarsreceptie op 1 januari van 16.00 tot 18.00 uur. U bent dan in
de gelegenheid om het bestuur en uw medeleden het beste voor het
nieuwe jaar te wensen en het glas te heffen op het komende
vaarseizoen.

Micro Magic Wintercompetitie
De JVW Micro Magic Wintercompetitie is gestart. Deelnemers van de
HJC waren Paul, Jesper en Rob. Er wordt deze winter nog gezeild op
de volgende data:
Zondag 27 december, 14:00 uur Locatie: HJC Haarlem
Zondag 17 januari, 14:00 uur Locatie: HZV Schoteroog
Zondag 14 februari, 14:00 uur Locatie: JVW Schoteroog
Verzamelen om 13:30 zodat er om 14:00 gestart kan worden.
Opgeven om mee te doen kan via
www.jvwmicromagic.page.tl/Thuishaven.htm. Ook worden hier de
uitslagen en de deelnemers vermeld. Zorg er voor dat je Micro Magic
weer helemaal getuned en gepimpt aan de start verschijnt!! Let op we
varen met "de CMM", de originele versie. Rob Hoogland

De berging van de Kursk
Op 12 augustus 2000 zonk de Russische kernonderzeeër Kursk met
118 opvarenden aan boord. Een grote reddingsoperatie kon niet
voorkomen dat alle opvarenden bij deze ramp omkwamen. Inmiddels
is de Kursk met succes geborgen door de Nederlandse firma’s
Mammoet en Smit International. Hierover toont Peter Alberts van het
Ingenieursbureau Alberts B.V. een 40 minuten durende film over deze
berging en vertelt over zijn werkzaamheden. Lees hier verder:
http://www.hjc.sohosted.com/diversen/Lezing%20Kursk%202010.pdf

Stijldansavond
Dansen is plezier voor iedereen, dus ook voor jou of voor u, want
dansgezelligheid kent geen leeftijd. Wij zijn al een hele tijd enthousiast
(we lessen al een paar jaar) en willen dat enthousiasme ook graag op
anderen overbrengen. Lees hier verder:
http://www.hjc.sohosted.com/diversen/stijldansavond.pdf

Zeillessen voor volwassenen:
Via de HJC-site kan al weer enige tijd ingeschreven worden voor de
zeillessen voor volwassenen in het seizoen 2010. Deze lessen zullen
in principe beginnen in de week van maandag 19 april en dus kort na
de verhuizing naar de nieuwe haven op Schoteroog, die volgens de
huidige planning zal plaats vinden op 15 en 16 april.
Daarmee zitten we dan ook direct buiten de haven en beginnen de
lessen op de Mooie Nel zonder dat eerst het Spaarne afgevaren moet
worden. Wij kijken er eigenlijk al een paar jaar naar uit en nu lijkt de
grote dag van de verhuizing toch echt dichter bij te komen.
Misschien is dit ook voor u een mooie gelegenheid om zeilles te
nemen en dat kan door middel van het inschrijfformulier dat gevonden
kan worden op de HJC-site (www.haarlemschejachtclub.nl) bij
‘Zeilcursus Volwassenen’.
Met de indeling van lessen en instructeurs zullen wij in de loop van
januari beginnen en het is dus raadzaam om tijdig in te schrijven,
zodat deze planning redelijk gemakkelijk en gunstig gedaan kan

worden.
Als er nog vragen zijn, 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).

Nieuwe haven
Op de site is er een aparte navigatie knop van de nieuwe haven. Hier
vindt u alle informatie over de haven. Ook is er een lijst met de meest
gestelde vragen.
Onze huisfotograaf verzorgt om de paar dagen een fotoserie over de
voortgang van de bouw van de nieuwe haven. Leuk om te volgen. Kijk
hiervoor ook bij de knop Nieuwe haven.

Prijsverhoging bar
Het is alweer ruim twee jaar geleden dat ik de verkoopprijzen van de
bar voor het laatst heb moeten herzien. Gezien het feit dat niet alleen
de accijns, maar ook de inkoopprijzen van onze groothandel de
afgelopen jaren aanzienlijk zijn gestegen, kan ik niets anders doen dan
per 01-01-2010 onze verkoopprijzen aanpassen, zo dat onze winst
marge weer is gewaarborgd. Op de site bij nieuws vindt u een
overzicht van onze vaste artikelen en de verhogingen voor 2010.
M.V.G. Arie van de Koppel
Clubhuiscommissaris

Update: 11-12-2009
Beste HJCers,
De afgelopen weken is er een aantal keren uitvoerig en intensief
overlegd met de Gemeente en de aannemers. Zo is er overleg
geweest over een aantal details die nodig waren om duidelijkheid te
verschaffen over de maatschappelijke functie van de HJC waardoor
het voor Staatsbosbeheer mogelijk wordt een bouwvergunning af te
geven. Ook is samen met de Technische Commissie, de Gemeente en
de aannemer gezocht naar mogelijkheden om de voortgang op stoom
te houden.
Het resultaat is nu dat nog steeds gekoerst wordt op een verhuizing
per 15april, het lijkt er op dat er dan met uitzondering van het clubhuis
en de woning van de havenmeester gebruiksklaar kan worden
opgeleverd.
Dat is natuurlijk niet zoals wij dat graag hadden gezien en het is ook
jammer dat er de afgelopen weken aan de zijde van de Gemeente niet
is doorgepakt. Teneinde de Gemeente tegemoet te komen hebben wij
ons bereid verklaart om tot de oplevering van het clubhuis gebruik te
maken van tijdelijke voorzieningen. De resultaten van deze
gesprekken worden nog verder vastgelegd en er zijn periodieke
voortgangsgesprekken gepland. De technische commissie en onze
advocaat hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes
van deze gesprekken en voorlopig ziet de planning er nu als volgt uit:
Tijdschema:
• 25 januari wordt begonnen met de bouw.
• 26 maart is loods klaar.
• 15 april is clubhuis waterdicht.
• 2 juli oplevering clubhuis.
• Verhuizing 15 april
Tijdelijke voorzieningen:
• Loods klaar en aangesloten op elektra
• Haven klaar (steigers aangesloten op elektra en water)

•
•
•
•
•
•
•

Gehele terrein afgeschermd door erfafscheiding met
afsluitbare toegangshekken
Terrein vanaf de noordzijde loods richting zuiden klaar
Parkeerplaats opgeruimd
Toegang tot steigers
Woning havenmeester d.m.v. stacaravan / chalet /
woonboot
Portocabin tijdelijk clubhuis
Portocabin tijdelijke kleedkamers / toiletten / douches

Vervolg overleg 19 januari en 16 februari.
Zodra wij meer nieuws hebben komen wij uiteraard in de lucht .
Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens

Let op: Aangepaste openingstijden haven
De haven openingstijden:
- 1 november t/m 7 januari 09.00 uur tot 18.00 uur
- 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

Vanuit het jeugdzeilen:
Jeugdzeilen en Zeillessen:
Sinds kort hebben we te horen gekregen dat we aan het begin van het
volgend seizoen toch eindelijk gaan verhuizen. Op 15 en 16 april zal
alles van de oude haven overgebracht worden naar de nieuwe haven
en dan staat ons eigenlijk niets meer in de weg om vanaf die nieuwe
plek aan de Mooie Nel weer met de zeillessen te water te beginnen. In
de week van maandag 19 april beginnen de lessen!
Schoteroog:
Wij verwachten best wel veel van deze nieuwe locatie, die op
Schoteroog ligt. Het is natuurlijk een hele verbetering als je direct bij
het uitvaren van de haven al op het meer vaart en niet eerst nog een
eind moet opvaren of gesleept moet worden over het Spaarne, met
beroepsvaart om je heen. Het betekent ook dat er meestal dicht bij de
haven en eerder aan de oefeningen begonnen kan worden. En dat
heeft natuurlijk allerlei voordelen en jet zult uiteindelijk meer kunnen
leren.
Theorielessen van maart:
Wel zullen we met de theorielessen beginnen in het clubhuis op de
oude locatie aan de Spaarndamseweg 15 tijdens de zondagen van
maart. Daarvoor krijg je nog een uitgewerkt programma toegestuurd,
maar nu weet je het alvast.
Omslaan in de Planeet:
Op zondag 11 april gaan we oefenen met omslaan in zwembad ‘de
Planeet’. Dit is in eerste instantie voor de beginnende Optimist
zeil(st)ers, maar als je als aspirant of gevorderde zeiler ook nog een
keer wilt omslaan in een verwarmd zwembad, dan kun je ons dat laten
weten. Zet deze dagen maar alvast in de agenda.
Heb jij je nog niet ingeschreven?
En ben je door dit goede nieuws net zo enthousiast geworden bent om
te gaan lessen, als wij dat zijn, ga dan naar de HJC-site

(www.haarlemschejachtclub.nl) en klik op ‘Zeilopleiding Jeugd’. Daar
kun je nog veel meer lezen over de zeillessen en je zult er het
inschrijfformulier vinden.
We raden je aan om snel in te schrijven, want we gaan in de loop van
januari beginnen met de indeling van de lessen en daarna ben je
afhankelijk van de beschikbare plaatsen die er nog zijn en dan zou het
zomaar eens tegen kunnen vallen. En dat terwijl we dan vanaf een
mooie locatie en nieuwe haven, direct aan het meer varen!
Als er nog vragen zijn, dan kunt je bellen (liefst 's-avonds tussen half 8
en half 11 op 023-5472690) of mailen met de jeugdcommissaris van
de HJC (jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl).
Graag tot gauw.
Albert Jan Paauw,
Jeugdcommissaris HJC

AED
Sinds twee jaar 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 hebben een
aantal leden daarvoor een speciale cursus gevolgd nl. Goos Finnema,
Oebele Dijk, John Bal, Arie v/d Koppel, Theo v. Meerwijk, Henk v.
Beijeren, Rob Hoogland, Roel Koops, Cees v/d Knaap, John van Zijl
en Nels Hoogewoonink. Zij zijn ook in het bezit van een sleutel om de
AED-kast open te maken.

