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HJC NIEUWSBRIEF

JULI / AUGUSTUS 2010

Programma

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.

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 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 e-mailadres. 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.

Openingstijden
haventerrein:
1 april t/m 31 oktober 2010
- 08.00 uur tot 22.30 uur

3 / 4 juli
26 juli
25 augustus
10 september

Zeilclinic
Verhuizen
Clubzeilavond 3
Ledenvergadering

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

We gaan weer verhuizen (26 juli)
Het clubhuis nadert zijn voltooiing en ook aan de bestrating wordt hard
gewerkt. Dat betekent dat het clubhuis bouwkundig 16 juli wordt
opgeleverd. De week daarna wordt het marmoleum en het laminaat
gelegd. Vervolgens gaan we dan vanaf maandag 26 juli verhuizen.
Eerst schoonmaken en dan de spullen van het tijdelijke clubhuis en van
de woning van de havenmeester verhuizen. Daarvoor hebben we
assistentie nodig van veel leden. Dus iedereen die niet op vakantie is
wordt gevraagd te helpen. Meldt u aan bij de
clubhuiscommissaris@haarlemschejachtclub.nl of bij de
havenmeester@haarlemschejachtclub.nl zodat zij weten op hoeveel
steun zij kunnen rekenen.

Extra Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub nodigt u uit tot het bijwonen
van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op vrijdag 10
september, aanvang 20.30 uur. locatie Clubhuis HJC. Het enige, maar
wel belangrijke, onderwerp dat tijdens deze vergadering aan de orde zal
komen is het verzoek om goedkeuring voor de nieuwe
erfpachtovereenkomst. Deze overeenkomst is nog in de maak en het
bestuur zal u zodra mogelijk aanvullende informatie doen toekomen.
Wilko Emmens

Kevin Nederlands kampioen O'pen Bic
Onder zomerse omstandigheden en op een mooie locatie, is afgelopen
weekend in Warder het ONK O'pen Bic gevaren. Onder de bezielende
leiding 'onze' wedstrijdleider Bert van Veldhuijsen zijn er 8 races
gevaren en was het, door de verschillende windomstandigheden, voor
iedereen mogelijk om een of meer mooie races te varen. In de laatste
race, toen de wind even flink aantrok en Sander de schoot lekker
aanhaalde, sneuvelde zijn mast en kon hij de race niet uitvaren. In het
eindklassement is Sander als 6e en Kevin als 1e geëindigd en is dus de
Nederlands kampioen O'pen Bic 2010. Roel

Janneke wereldkampioen
Janneke Hin is tijdens de wereldkampioenschappen J22 in
Scheveningen wereldkampioen geworden !!

Zwemmen
Er wordt met deze tropische temperaturen veel gezwommen op de
haven. Die leent zich er dan ook bij uitstek voor. Wel willen wij
waarschuwen voor het gevaar van ondiep water bij het begin van de
diverse steigers bijv. bij de helling. Duiken of springen kan daar
gevaarlijk zijn.

Werkavond
Maandag 5 juli is alweer de laatste werkavond van dit voorjaar.
Vakantietijd breekt aan. Eind augustus beginnen we weer. Over de
exacte datum wordt u geïnformeerd via deze site en/of nieuwsbrief. Er is
door veel vrijwilligers al veel werk verzet op de nieuwe haven, waarvoor
onze dank. Er moet echter nog heel veel gebeuren en we hopen
daarom in het najaar weer op een grote opkomst.

Zeilclinic
Als HJC zijn we er best wel trots op dat we zo'n leuk en goed geregeld
evenement hebben dat van begin tot eind door (oudere) jeugdleden
opgezet wordt en uitgevoerd. Jelle en Danny zijn daarbij al een aantal
jaren de leiders van de organisatie, maar daarnaast zijn er ook een heel
stel andere jeugdleden die zich ook inzetten en ervoor zorgen dat er
naast zeilen ook allerlei andere leuke spellen en spelletjes zijn, eten,
drinken en een beetje slaaptijd. Jens, Arne, Stan, Jesper, Wouter en
Karsten die samen met gast-instructeurs en trainers Igor, Amber, Joury
en Lot de zaken van begin tot einde regelen. Misschien ben ik nog wel
iemand vergeten, maar ik hoop het niet ... het worden er ieder jaar ook
weer meer. In ieder geval enorm bedankt voor jullie inzet, jullie
enthousiasme en het vele werk wat jullie aan het evenement besteed
hebben. Het is geweldig om te zien dat jullie dit allemaal zo fantastisch
regelen en opzetten. En het is ook heel leuk om te zien dat er dan
meteen op de zondagavond een evaluatie gehouden wordt en er al
meteen weer afspraken gemaakt voor het volgende evenement. Graag
tot volgend seizoen, dus. AJ

Joop wordt Yvonne
Onze ledenadministrateur Joop Lippus heeft per 1 juli "zijn" HJCledenadministratie overgedragen aan Yvonne Finnema. Joop heeft vele
jaren in de schaduw van de penningmeester en de secretaris getrouw
en gedegen zijn werk gedaan. Hij heeft zich met veel inzet door de
"Davilex-periode" heen gewerkt en gezorgd voor een goede overgang
naar het systeem Captain. Niet onvermeld mag blijven dat hij een
uitstekende relatie heeft opgebouwd met het Watersportverbond
waardoor problemen met het lidmaatschap en de registratie direct en
soepel konden worden opgelost. Joop draagt een ledenbestand over dat
actueel en inzichtelijk is. Met zijn toezegging om Yvonne goed in te
werken kunnen wij als bestuur alleen maar om onze grote waardering
uitspreken en Joop te bedanken voor zijn inzet en steun.
Namens het bestuur,
Fred Zuidam

Winterstalling
Voor het opgeven voor de winterstalling seizoen 2010/2011 dient u een
formulier in te vullen via onze website. Dit geldt voor iedereen, dus ook
voor degene die in het water blijven liggen, in de loods 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 u boot- en
W.A. verzekering 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 24 september. Na deze datum is het niet
meer mogelijk om u op te geven. 8 oktober 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. Hoe de winterstalling gaat plaats vinden is op dit moment nog
niet bekend. (Met de Roodbergkar met vaste bokken of met de
traditionele huurkraan en eigen bokken.)
Het winterformulier kunt u hier
http://fd9.formdesk.com/HJC/Winterstalling vinden.

Rondje Haarlem week vroeger
Het seizoen moet nog beginnen, maar toch is er al een evenementen
datum veranderd. Het Rondje Haarlem wordt een week eerder en dus al
op zondag 5 september gehouden. Omdat de sluitingswedstrijden van
de HZV vervroegd zijn en we ervan uitgaan dat veel HJC zeilers
daaraan mee willen doen hebben we besloten om het Rondje Haarlem
daarvoor te laten wijken. Noteer dit dus alvast in je agenda of verander
de datum die je daarvoor oorspronkelijk had staan in zondag 5
september.
Voor vragen: jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl

Waar zijn onze wedstrijdzeilers o.a.?
3 en 4 juli

Zeilclinic

HJC

4 t/m 9 juli

Nieuwpoortweek

Nieuwpoort

9 t/m 18 juli

WK 470

Scheveningen

10 t/m 14 juli

Kaagweek

Kagerplassen

18 t/m 24 juli

WK Yngling

Lelystad

17 t/m 23 juli

EK Splash / Flash

Lelystad

7 t/m 12 augustus

Sneekweek

Sneekermeer

20 t/m 22 augustus

Alkmaar open

Alkmaardermeer

29 en 30 augustus

Super Kaagcup

De Kaag

Workshop
Op woensdag 30 juni werd bij de JVW een workshop gehouden voor

zeilinstructeurs die zich verder willen richten op het diploma voor
zeilinstructeur 3. Deze workshop hield in dat de instructeurs moesten
aantonen onder specifieke omstandigheden de juiste maatregelen te
kunnen nemen voor het goed laten verlopen van het afnemen van
zeiltoets. Daarbij werden een aantal cases met lastige omstandigheden
behandeld en de examinator van het CWO kwam daarbij tot de
conclusie dat alle deelnemers voldeden aan de gestelde voorwaarden
om een goede organisatie en een juist verloop van de zeilles te
garanderen. Zodoende bewezen Wouter van Oversteeg, Lars Finnema
en Arne Paauw dat zij onder deze moeilijke omstandigheden ook
vaardigheidstoetsen kunnen afnemen.

