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   JANUARI 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. 
 

Openingstijden haven 
De openingstijden van 15 december tot 
26 maart 
- maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 
16.00 uur  
- in het weekend van 09.00 uur tot 18.00 
uur 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Programma     
 

31 december Viering Oud en Nieuw 20.00

01 januari Nieuwjaarsreceptie 16

06 januari Presentatie HJC zeil jeugdplan 20.00

07 januari Kaarten 20.00

09 januari Dansworkshop 15.00

15 januari Oud Hollandse spellenmiddag 14.00

16 januari Micro Magiczeilen 14.00

21 januari Kaarten 20.00

22 januari Lezing door Fred Hoep: 2000 jaar watergeschiedenis 20.00

23 januari Weerpraatje van Karel Blommesteijn 12.30

30 januari Bitterballen kegelen 13.30

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

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

  

Beste HJCers,  
Net als vorig jaar om deze tijd ligt er uitzonderlijk veel sneeuw, het ziet 
er sprookjesachtig uit en het draagt in ieder geval wel bij aan het 
Kerstgevoel. 
Even terug kijkend naar dat wat 2010 heeft gebracht kan ik vaststellen 
dat de Haarlemsche Jachtclub een bijzonder jaar achter de rug heeft. 
Tweemaal een prachtig en gezellig evenement, eenmaal ter 
gelegenheid van de verplaatsing naar onze nieuwe plek en het tweede 
bij de officiële opening van ons clubhuis. Tussendoor is voor de eerste 
maal op Schoteroog met groot succes het Pinksterevenement 
georganiseerd. Vervolgens hebben wij bij de najaarsvergadering een 
record aantal vlaggendragers kunnen huldigen en met het Nederlands 
Clubkampioenschap Teamzeilen heeft de HJC ook de pers gehaald. 
Nog steeds wordt er met behulp van de inzet van veel leden hard 
gewerkt aan de vervolmaking van het clubhuis en het haventerrein. 
Iedere keer als ik op de HJC  kom zijn wij weer wat gevorderd. Wij 
hebben een vliegende start op Schoteroog gemaakt en het is een jaar 
geworden waar alle HJC leden trots op kunnen zijn. Met name ook 
omdat zonder uw hulp wij niet op hadden kunnen bouwen wat er nu is 
gerealiseerd. 
2011 komt er aan, er wordt volop gewerkt aan nieuwe plannen op het 
gebied van het jeugdzeilen en ook het winterprogramma biedt begin 
2011 voor alle leden wel iets interessants en ik roep u op aan deze 
gezellige evenementen deel te nemen. Natuurlijk trappen wij het nieuwe 
jaar op 1 januari om 16.00 uur officieel af met de nieuwjaarsreceptie 
waar ik u graag zie. 
Maar voordat het zover is wens ik u namens het bestuur prettige 
kerstdagen en een goede jaarwisseling.  
 
Wilko Emmens 

 
Oud en Nieuw  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 December gaan we gezellig met zijn allen 2011 in knallen op onze 
nieuwe haven. Lees hier verder: http://tinyurl.com/38e2gox. Schrijf hier in: 
http://tinyurl.com/36whntl  
 

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. 
 

Uitnodiging voor iedereen die 'iets' met jeugdzeilen heeft  
Voor het komende seizoen wil het bestuur het jeugdzeilen op een 
andere manier aanpakken. Het plan is om een jeugdcommissie samen 
te stellen die gezamenlijk het jeugdzeilen op een hoger niveau gaan 
brengen. Er zijn een aantal mensen die al hebben aangegeven zich 
hiervoor in te willen zetten. De plannen gaan voornamelijk over een 
andere aanpak van de zeilinstructies en de wedstrijdtrainingen, het 
standaard aanbieden van coaching bij wedstrijd zeilevenementen zoals 
de combi serie onder de HJC vlag en het opzetten van een herkenbaar 
HJC zeilteam waaronder de gevorderden PLUS of combi-C groep. In dit 
stadium zijn er alleen plannen maar achter de schermen wordt hard 
gewerkt om alles te kunnen verwezenlijken. Graag willen wij de plannen 
toelichten en zoveel mogelijk mensen betrekken bij een succesvolle 
aanpak van het jeugdzeilen voor de aankomende jaren. Daarom 
organiseren we op donderdag 6 januari een bijeenkomst waar van alles 
uit de doeken zal worden gedaan. Iedereen die ook maar iets met het 
jeugdzeilen te maken heeft of wil hebben of een mening heeft is van 
harte welkom, actieve inbreng is gewenst! 
  
Programma 
- 20:00 uur - aanvang met koffie en thee 
- 20:15 uur - presentatie van plannen 
- 21:00 uur - samenstelling jeugdcommissie 
- 21:30 uur - discussie/suggesties voor de jeugdcommissie 
- vanaf 22.00 uur napraten 
  
Graag zien we zoveel mogelijk betrokkenen op donderdag 6 januari! 
Albert Jan Paauw. 
 

Conditie en Core-Stability training op de HJC  
De echte wedstrijdzeiler wil het zeilseizoen natuurlijk zo vroeg mogelijk 
beginnen en dat kan al vanaf midden januari door in te schrijven voor de 
core-stability training o.l.v Gea Jutjens. De training start op zondag 16 
januari om 10.00 uur en de volgende trainingsdagen zijn 23 en 30 
januari en 6 februari. Op zondag 13 februari kan meegedaan worden 
aan de Mooie Nel loop. Op dit moment bestaat de groep voor de 
trainingen al uit een 5-tal Optimist zeilers en een 4-tal Splash zeilers. Er 
zijn nog maar zeer weinig plaatsen beschikbaar (1 á 2) dus als jij ook 
vindt dat jij het volgende zeilseizoen met een voorsprong moet 
beginnen, dan kun je je nog snel opgeven bij Ingeborg van Goor 
vangoor@hetnet.nl. 
 

Dansworkshop  
Na de ontzettend gezellige en drukbezochte dansavond in het voorjaar 
willen wij daar, met deze workshop, een leuk vervolg aan geven. Lees 



http://tinyurl.com/33anrh8 verder. 
 

Micro Magiczeilen  
16 Januari om 14.00 uur is er Micro Magic zeilen op de haven. Na 
afloop voor alle leden een gezellige borrel in het clubhuis. Lees hier 
verder: http://tinyurl.com/37kh9bo  
 

Trainers Clinic op 8 januari 
Zoals jullie wellicht al eerder hebben gelezen of gehoord zal op zaterdag 
8 januari weer een trainers clinic gehouden worden op het hoofdkantoor 
van het Watersportverbond. 
Het wordt een dagvullend programma met 2 hoofdonderwerpen die in 
een plenaire sessie en workshops worden uiteengezet: 
- Fysiek 
- Strategie & Tactiek 
Via http://tinyurl.com/366dsel kun je de workshops terugvinden en direct 
inschrijven. Wees tijdig met inschrijven, we verwachten een grote 
opkomst en willen niemand teleurstellen in het volgen van de gewenste 
workshops! Laat mij even weten of je erbij kunt zijn. Als je niet weet hoe 
je in Nieuwegein kunt komen, laat dat dan ook even weten. Misschien 
valt er een lift te regelen. Albert Jan Paauw 
 

Rookhok  
Het rookhok moet nog afgemaakt worden. Voor deze klus worden nog 
enkele rokers gezocht. Aanmelden kan bij een lid van de tc. 

 
OnzeClubWinkel 
In de decembermaand wordt veel via internet gekocht, ook door onze 
leden. Doe je dit via OnzeClubWinkel, dan betaal je nooit teveel en onze 
club krijgt een bonus. Alle grote merken, zoals Bol.Com, Booking.Com, 
123 Inkt, Wehkamp, KLM, etc. zijn er te vinden. Ga dus voortaan online 
winkelen door op de banner van OnzeClubWinkel te klikken en verdien 
zo voor onze club! 
 

Informatie zeilles  
Kijk 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. 
 

Lezing watergeschiedenis  
22 Januari om 20.00 uur is er een lezing door Fred Hoep over 2000 jaar 
watergeschiedenis. Lees hier verder: http://tinyurl.com/37kh9bo  
 

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.  
 

Weerpraatje van Karel Blommesteijn  
Vrijwel aansluitend aan de conditietraining van zondag 23 januari zal het 



HJC-lid Karel Blommesteijn die middag over het weer komen vertellen 
(vanaf ongeveer 12:30 uur) waarbij hij vertelt hoe wind ontstaat, wat 
hoge en lage luchtdruksystemen zijn. Hoe je op winddraaiingen kunt 
anticiperen en er je voordeel mee doen. Wat de temperatuur voor 
invloed kan hebben op de wind en het weer en nog veel meer. Dus, heel 
goed om te weten en niet alleen voor wedstrijdzeilers, want iedereen die 
geniet van de watersport doet er goed aan te weten hoe het weer zich 
zal gedragen. Dus kom op zondag 23 januari voor het weerpraatje! 
 

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. Lees hier verder: 
http://tinyurl.com/2fzl2jq  
 

Zomerligplaats  
Wanneer u in het zomerseizoen 2011 niet van plan bent gebruik te 
maken van uw zomerligplaats, verzoeken wij u dit de havencommissaris 
voor 1 januari te melden.  
 

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. 

 


