
JULI / AUGUSTUS  HJC NIEUWSBRIEF 
      

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.  
 
 
 
 
 
Havenmeester 
  
Dinsdag is de vrije dag van onze 
havenmeester. Wij verzoeken u deze 
dag te respecteren. Ook staan er 
etenstijden vermeld op het raam 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. 
 
 
 
 
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. 
 
Mocht u deze nieuwsbrief niet in goede 
orde ontvangen dan graag een e-mail 
naar de webmaster. 
 
 
 
 
 

Programma 
 

13 augustus HJC zeilavond 

24 augustus Rondje Haarlem 
 

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

 
 

Beste HJCers,  
Vlak voor het begin van de vakantieperiode hebben uw voorzitter en 
Leonard Heukels van de Denktank op uitnodiging van de 
burgemeester op dinsdag 17 juni een gesprek gehad waarbij hijzelf 
en de heren Poot van de bouwcombinatie en de projectleider de heer 
de Graaff aanwezig waren. 
In dit gesprek is medegedeeld dat de Gemeente er met de 
aannemerscombinatie uit is voor wat betreft de verplaatsing van de 
HJC naar Schoteroog ondanks dat er nog wel wat punten moeten 
worden uitgewerkt. 
Als openingsdatum van Schoteroog wordt 1 april 2009 genoemd, een 
datum die erg ambitieus lijkt. 
Het is nu allereerst de bedoeling om met de Technische Commissie 
van de HJC het plan op Schoteroog verder in te vullen. 
Daarnaast wordt ons misschien gevraagd om in een tussenfase de 
winterberging geheel of gedeeltelijk op een andere locatie te laten 
plaatsvinden. Dit moet verder worden uitgezocht.  
Punten die nog niet zijn uitgewerkt maar wel geregeld moeten zijn 
voordat wij kunnen beginnen met verplaatsen zijn onder andere de 
financiële consequenties, de erfpachtovereenkomst, de 
milieuaspecten en een alles omvattende planning. 
U zult begrijpen dat er door alle betrokkenen keihard gewerkt moet 
worden wil het tijdspad van de gemeente haalbaar zijn. 
  
Inmiddels hebben wij een samenvatting van het gesprek met het 
verzoek om bevestiging aan de Gemeente gestuurd. Daarop hebben 
wij nog geen reactie gehad net zo min als een uitnodiging voor het 
eerste gesprek met de technische commissie of een afspraak voor 
het bespreken van de andere eerder genoemde openstaande, zeer 
belangrijke, punten. 
  
In ieder geval blijven de plannen zich in een, naar de mening van het 
bestuur, positieve richting ontwikkelen. 
  
Wij wachten de verdere ontwikkelingen met spanning af, zodra een 
meer gedetailleerd plan en een tijdsplanning ter beschikking staan 
zullen wij u informeren en als er besluiten moeten worden genomen 
zullen wij u voor een extra ledenvergadering uitnodigen. 
  
Met vriendelijke groet, 
Wilko Emmens 
 

Van de jeugdcommissaris 
Vanavond, donderdag 26 juni is er nog een inhaalles voor de 
Optimist beginners groep van Malou en Frank. Morgen zal er nog 



een les in de Poly Valk zijn en dan zit het erop voor de zeillessen en 
trainingen totdat de schoolvakanties weer voorbij zijn. De eerste 
lessen daarna zullen weer beginnen in de week van maandag 18 
augustus. 
Met uitzondering van een enkele les kon gedurende dit voorjaar toch 
op bijna alle avonden gezeild worden en daarbij stond er meestal 
een goede wind. Volgens sommigen misschien wat te veel, maar dan 
leer je het zeilen ook het snelst. Of in ieder geval wat je moet doen 
om je boot onder controle en overeind te houden. Het was voor 
iedereen wel even wennen omdat vlak naast de ‘slipway’, waar de 
boten te water gaan, steeds duidelijker en nadrukkelijker de bouw 
van de Schoteroog brug aanwezig was, maar gelukkig heeft dat nog 
niet tot problemen geleid. Toch blijft het zaak om na het te water 
laten van de boten op te passen en de scheepvaart de ruimte te 
geven door buiten de vaargeul langs de boeien het Spaarne af te 
varen naar de Mooie Nel. En let daarbij goed op de aanwijzingen van 
je instructeurs. 
We gaan ervan uit dat jullie deze zomer ook nog wat zeilen. Hetzij op 
vakantie en ver weg, of misschien wel bij één van de zomerweken 
zoals eerder ook al bij het nieuws op de HJC-site stond aangegeven. 
Kijk maar eens of daar een evenement bij zit wat jou aanstaat. En als 
je dan terug bent en al weer (bijna) op school de eerste lessen volgt, 
dan is er de HJC zeilavond van woensdag 13 augustus (17:00 uur 
aanwezig en 17:30 uur verkleed en opgetuigd klaarstaan) waarop je 
ook kunt komen varen als je zelf geen boot hebt. De Poly Valken en 
de club-Optimisten kunnen dan gebruikt worden. 
Maar, voor het zover is wensen de zeilinstructeurs en trainers jullie 
allemaal een heel goede zomer met prachtig zeilweer (dan hebben 
wij het ook!). 
En diegenen die zich ingeschreven hebben voor zeilwedstrijden 
krijgen natuurlijk alle succes toegewenst en we hopen jullie 
prestaties in mooie verhalen op de HJC-site of in de Schuimspatten 
te kunnen lezen. 
Tot midden augustus. 
AJ. 

 
HJC zeilteam 
Onze wedstrijdzeilers hebben weer diverse mooie resultaten geboekt. 
Verslagen van deze prestaties worden iedere week op onze site 
geplaatst onder nieuws en onder HJC wedstrijdzeilers. 
 

Prikbord 
Er wordt al driftig gebruik gemaakt van het prikbord. Nu te koop o.a. 
een motorkruiser, optimist, zeilkleding en een splash. Kijk op de site 
onder Diversen/prikbord. 
 

Gea in Kiel 
Van woensdag 25 tot en met zondag 29 juni wordt in het Noord-
Duitse Kiel de Kieler Woche gevaren. In de Laser Radiaal klasse 
(vrouwen) bestaat nog steeds de mogelijkheid voor een Nederlandse 
Olympische nominatie. Er moet dan een top drie klassering voor een 
volle nominatie worden gevaren of een plek in de top zes worden 
behaald voor een halve nominatie. Gea Jutjens is al in het bezit van 
een halve nominatie. Het EK Laser Radiaal in het Belgische 
Nieuwpoort in juli 2008 is de laatste mogelijkheid in deze klasse om 
een ticket naar de Olympische Spelen in China veilig te stellen. Ook 



de nationale selectie sluit daar, tenzij iemand in Kiel een volle 
nominatie vaart. Op de HJC site een dagelijks verslag van Gea. 
 

Waar zijn onze wedstrijdzeilers o.a. ? 

Juli       

12-16 
 

Kaagweek De Kaag 
 

o.a. Opti, Splash 

19-26 
 

WK Splash 
EK Flash 

Tavira, Portugal 
 

Splash, Flash 

30-8 WK Cadet 
 

Medemblik Cadet 

Aug.    

1-7 Sneekweek Sneekermeer 
 

Alle klassen 

15 -17 Alkmaar open 
 

Alkmaardermeer 
 

o.a. Splash, Opti 

30-31 Super Kaagcup De Kaag 
 

Opti 

 

Winterstalling 
Voor het opgeven voor de winterstalling seizoen 2008/2009 dient u 
een formulier in te vullen via onze website. Dit geldt voor iedereen, 
dus ook voor degenen die in het water blijven liggen, in de balken 
gaan, op trailers buiten blijven staan, voor surfplanken, open boten, 
bijboten, trailers enz. Om de administratie voor ons makkelijker te 
maken, verzoeken wij u duidelijk aan te geven om welke boot het 
gaat. Ook verzoeken wij u, mocht u meerdere (bij)boten/surfplanken 
hebben, hier aparte formulieren voor in te vullen. Tevens moet u een 
kopie van uw bo(o)t(en) W.A.-verzekeringspolis(sen) inleveren bij de 
havenmeester, wanneer het de eerste keer is, of als er een 
aanpassing is geweest. 
 
Het is verboden bij het stallen van vaartuigen in de loods of op het 
haventerrein om: 
- gasflessen aan boord te hebben; 
- voorraden brandbare stoffen aan boord te hebben, m.u.v. 

dieselolie in vaste brandstoftanks; 
- buiten de openingstijden van de haven, het vaartuig te koppelen 

aan het elektriciteitsnet. 
 
De uiterste inschrijfdatum is 22 september 2008. Na deze datum is 
het niet meer mogelijk om u op te geven. Op 6 oktober 2008 zal de 
indeling voor de wal en loods bekend worden gemaakt. Er is dan 
voor degene die afvallen, als er teveel aanbod is, nog tijd om ergens 
anders een ligplaats te vinden. 
 
Het winterformulier kunt u vinden op onze website. Voor leden 
zonder computer is er een formulier verkrijgbaar bij de 
havenmeester. 
 

Haven informatie 
Alle informatie die de afgelopen jaren gegeven is over de werkwijze 
op onze haven, kunt u teruglezen in de informatiemap (onder de TV 
in het clubhuis) of op onze internetsite www.haarlemschejachtclub.nl 
onder ‘haven info’. 



 

Grote schoonmaak 
Ieder jaar wordt door de werkploeg op de maandagavonden 
(waarvoor alle leden nog steeds worden uitgenodigd een steentje 
aan bij te dragen) na boten te water netjes opgeruimd. Tijdens die 
opruimwerkzaamheden is gebleken dat m.n. in de mastenloods 
allerlei niet of onduidelijk gemerkte spullen liggen waarvan niemand 
weet van wie ze zijn en veelal onder de categorie troep kunnen 
worden gerangschikt. 
Het terrein van de HJC en de mastenloods in het bijzonder is geen 
opslagplaats voor troep of een extra opslag voor leden wegens 
gebrek aan ruimte thuis. De mastenloods is bedoeld voor spullen die 
’s zomers of ’s winters op een schip thuishoren dat ligplaats in de 
haven, loods of op de wal heeft. Onlangs heeft het bestuur besloten 
dat andere spullen slechts in zeer bijzondere gevallen en pas na 
uitdrukkelijke toestemming van de havencommissaris in de 
mastenloods kunnen worden opgeslagen. In deze bijzondere 
gevallen zal per item een bedrag van € 100,-- per item zowel per 
winter als zomerseizoen in rekening worden gebracht. 
Alle spullen die niet ordentelijk en leesbaar zijn gemerkt zullen na 1 
juli a.s. uit de mastenloods worden verwijderd en nog 2 weken naast 
de mastenloods worden neergelegd/op een hoop gegooid en daarna 
van het terrein verwijderd worden of aan de HJC vervallen. Indien 
daar nog spullen van u tussen zitten die u wilt behouden dient u zich 
te melden bij de havenmeester en is het niet toegestaan dit weer in 
de mastenloods of elders op het terrein op te slaan. Reclame na die 
tijd is niet meer mogelijk. 
De werkploeg doet zijn best het HJC terrein netjes en proper te 
houden help hen daarbij. 
 

Nederlands Club Kampioenschap Teamzeilen  
Op 18 en 19 oktober wordt het Nederlands clubkampioenschap 
teamzeilen gevaren in Maxfun 25 in Rotterdam 
Heeft de HJC voldoende toppers om hier aan mee te doen, ik denk 
van wel!!! 
Denk je dat is wat voor mij laat het me dan even weten, denk je niets 
voor mij maar ik weet wel een ander HJC lid die mee zou willen 
doen, stuur de mail even door. Ik hoor graag van jullie. Voor meer 
informatie: www.stichtingworldportsail.nl 
Met vriendelijke groet, 
Rob Hoogland 
Wedstrijdcommissaris Haarlemsche Jachtclub 
 

Naar aanleiding van het Europese Sportjaar, dat in 2005 in 
Rotterdam gehouden werd, organiseerden vier Rotterdamse 
Verenigingen in samenwerking met het Watersportverbond destijds 
de eerste Nederlandse verenigingskampioenschappen. 
Onder de gemeenschappelijke organisatie genaamd “Stichting World 
Port Sail” zal dit jaar wederom gestreden kunnen worden voor de 
officiële titel “Nederlands Club Kampioen  
Teamzeilen” en zal het decor wederom de prachtige skyline en 
haven van Rotterdam zijn. Locatie is net als vorig jaar het centrum 
van Rotterdam, in de Maashaven. Er zal een tribune gebouwd 
worden zodat de wedstrijden van daar af goed gevolgd kunnen 
worden. 
Het kampioenschap staat open voor alle bij het Watersportverbond 



aangesloten verenigingen en alle Studenten Zeilverenigingen.  
In verband met veiligheid en logistiek kunnen er aan het NCK 
Teamzeilen maximaal 12 teams deelnemen op basis van “first come 
first serve”. 
 

Auke naar Curaçao  
Auke Holtrop doet van 28 juni t/m 5 juli mee met het Optinam 2008. 
Dit is het Noord-Amerikaans kampioenschap dat gehouden wordt op 
Curaçao. Vergezeld door zijn vader die Teamleader is, zijn moeder 
die Country Representative is en zijn broertje als trouwe supporter. 
Kijk op http://www.optinam2008.org/  om alles over de wedstrijden te 
lezen. 
 

Wedstrijdzeilen tijdens het zomerseizoen  
Voor het Combi totaalklassement wordt het komende weekeinde van 
21 en 22 juni nog op de Braassemermeer gezeild en het weekeinde 
van 28 en 29 juni op de Vinkeveense Plassen. Als je nog wilt 
inschrijven, doe dat dan zo snel mogelijk via de sites die al bij het 
HJC nieuws staan vermeld, of via de site van de combi Amsterdam 
(www.combiamsterdam.nl) Maar ook daarna -tijdens de 
zomervakantie- kun je natuurlijk op allerlei zeilevenementen 
wedstrijden varen. Hier is een selectie van de mogelijkheden: 

• 5 en 6 juli:           Vrijbuiterweekeinde – voor gegevens kun je 
naar www.gwvdevrijbuiter.nl gaan 

• 12 t/m 16 juli:      Kaagweek – zie www.kwvdekaag.nl 
• 25, 26 en 27 juli: Int. Loosdrechtweek – 

www.loosdrechtweek.nl 
• 2 t/m 7 aug:        Sneekweek – www.sneekweek.nl 
• 16 t/m 18 aug:    Alkmaar Open – www.alkmaardermeer.nl 
• 30 en 31 aug:     Super Kaag Cup – www.kwvdekaag.nl 

En als je deze zomer dan bij een leuke wedstrijdserie hebt 
meegevaren, stuur dan nog een stukje in voor de HJC-site of voor de 
Schuimspatten. De zeillessen na de vakantie beginnen weer in de 
week van maandag 18 augustus. Zorg dat je er dan weer bent! Dan 
horen we graag jouw verhalen en avonturen. Tot dan en veel 
zeilplezier tijdens de vakantie. AJ 
 

De laatste combi ! 
28/29 juni is het alweer de afsluitende combi in Vinkeveen. Met nog 1 
combi evenement te gaan staan de HJC’ers er goed voor bij de 
totaalstand van de combi Amsterdam wedstrijden serie.  
 

Verplaatsing toerit HJC-terrein  
Maandagochtend 9 juni is de huidige toerit van het HJC-terrein 
afgesloten en 100 meter verplaatst richting Wetterwille. De nieuwe 
inrit is naast de loods van de Wetterwille gekomen. Voor het 
toegangshek van de HJC zijn wederom parkeerplaatsen aangelegd. 

 


