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HJC NIEUWSBRIEF

JUNI

Programma

Nieuwe HJC-kledinglijn
De nieuwe HJC kleding is te koop bij
Marja van Meerwijk of Thea Bruijns. 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 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.
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.

Kijk ook eens op de site van:
Gea Jutjens
De werkploeg
Wat is een combi?
Zeilinstructeur worden?
HJC-zeilteam

07 juni
14/15 juni
25 juni

IJsselmeerwedstrijden
Zeilclinic
Clubzeilavond

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

Beste HJC'ers,
Veel nieuws valt er niet te melden maar hierbij toch even een korte
samenvatting van de stand van zaken.
Afgelopen maandag heeft een zitting in de "bodemprocedure"
plaatsgevonden, het gaat in die procedure nog steeds met name om
de veiligheidsaspecten en de bomenkap. Op z'n vroegst volgt pas
over 6 weken uitspraak. Alhoewel wij in overleg met de Gemeente
om uitstel hebben gevraagd is de zaak toch behandeld mede omdat
de procedure die Milieudefensie tegen de Gemeente heeft
aangespannen ook aan de orde was. Wij hebben aangegeven dat wij
misschien helemaal geen uitspraak willen als we er met de
Gemeente voor die tijd uitkomen.
Intussen is de gemeente op de achtergrond in onderhandeling met
de aannemers/projectontwikkelaar, dit speelt zich buiten ons
gezichtsveld af.
Het baart het Bestuur en de Denktank wel zorgen dat er tot nu toe zo
weinig tastbaars uit die onderhandelingen naar buiten komt. Wij
moeten afwachten.
Intussen heeft het Pinksterevenement plaats gevonden en daarbij
hebben wij wel de nodige medewerking van verschillende instanties
en de aannemerscombinatie gehad.
Zodra mogelijk zal ik u verder informeren.
Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens

Renee wint Delta Lloyd Regatta !
Renee Groeneveld heeft een fantastische prestatie geleverd
door de Delta Lloyd Regatta te winnen in de Yngling. Renee
van harte gefeliciteerd !! Kijk hier voor een videoverslag van de
Medalrace.
Zeilclinic
Na een zonovergoten en zeer succesvol Pinksterevenement met
goed zeilweer en veel jubileum vieringen is de organisatorische
aandacht van een groep ‘oudere’ jeugdleden volop gericht op het
weekeinde van 14 en 15 juni wanneer de jaarlijkse Zeil-Clinic van de
HJC weer gehouden zal gaan worden. Alle jeugdleden worden dus
uitgenodigd en wij hopen er inderdaad zo veel mogelijk te zien. Als je
zelf (nog) geen boot hebt, dan kun je ook meedoen met een club-

HJC informatiemap
In het clubhuis bevindt zich de HJC
infomap. Hierin staat informatie over de
haven, aanpassingen havenreglement,
winterreglement, reglement
clubvaartuigen en het ontruimingsplan.
Vooral dit laatste is goed om eens door
te lezen.
Om de haven te laten functioneren
hebben we diverse regels met elkaar
afgesproken. Deze zijn te vinden in het
havenreglement en onder haveninfo.
Deze informatie kunt u ook vinden in de
HJC infomap.

Optimist, ABN-AMRO Optimist, Open Bic, of met één van de twee
Poly Valken. Laat dat dan nog wel even weten, zodat we hier
rekening mee kunnen houden. Uiteraard doen er ook Splashes mee
en als je een andere boot hebt, laat dat dan nog even weten. Vooral
de zeil(st)ers die dit seizoen net zijn begonnen en nog veel moeten
leren of diegenen die nog niet erg ervaren rond de boeien gaan
kunnen hier veel leren. Wel zal er aan het eind van het weekeinde
een wedstrijdje gezeild worden en dan kun je merken hoe veel je
geleerd hebt!
En … als je aan het eind van de avond nog niet naar huis wilt, dan
kun je in de loods blijven slapen. Tussendoor zullen er allerlei buitenzeilse activiteiten zijn, dus je hoeft je niet te vervelen. Schrijf je dus
zo snel mogelijk in via de HJC-site bij Andere evenementen/ZeilClinic. We zien jullie graag op 14 en 15 juni. Tot dan.

Clubzeilavond
Ondanks dat de eerste zeilavond van de HJC dit keer midden in de
meivakantie viel was er toch veel animo en voeren tien Optimisten en
een Splash met mooi weer en goede wind op het Spaarne en de
Mooie Nel. En als de volgende zeilavond dan vlak VOOR de vakantie
valt dan zullen er vast nog wel meer zijn. Dus ... pak je agenda of
PDA en zet erin dat je op 25 juni om uiterlijk 17:30 uur verkleed en
opgetuigd klaar moet staan voor een lekker avondje zeilen.
En als je zelf geen Optimist hebt, dan kun je natuurlijk ook met een
club-Optimist meedoen. Als je nog vragen hebt dan kun je een e-mail
sturen of bellen met Albert Jan Paauw
(jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl) of tel. 023-5472690 liefst tussen 19:30 en 22:30 uur).
Graag tot dan.

O’pen Bic zeilen
Tijdens de Hiswa hebben een aantal HJC zeilers een Clinic gewonnen
voor de HJC. Deze zal tijdens de HJC Zeil-Clinic van 14 en 15 juni
gegeven worden met een 6-tal Open Bic's.

IJsselmeerwedstrijden
Op 7 juni worden weer de traditionele IJsselmeerwedstrijden
gehouden. Vrijdag wordt er koers gezet naar de nieuwe haven van
Volendam, waar zaterdag de start is van de wedstrijd. Deze is
toegankelijk voor alle soorten zeiljachten. Zondag wordt er dan weer
terug gevaren naar de HJC. Er is gelegenheid om in te schrijven voor
een gezamenlijke maaltijd naar keuze, kosten €14.50 p:p excl.
Drank. Inschrijving wedstrijd en maaltijd, voor 01 Juni via
inschrijfformulier in clubhuis of via internet www.hetcnz.nl.

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

Maandagavond werkavonden
In de maanden april, mei en juni wordt er iedere maandagavond
vanaf 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur op de HJC-haven
opgeruimd, geschilderd, getimmerd en nog veel meer wat nodig is.
De HJC is groot en sterk (geworden) door de inzet van de leden.

Zelfs als je twee linkerhanden hebt kan je jezelf nuttig maken op de
werkavonden. De technischcommissaris en de havenmeester
hebben altijd wel iets voor je te doen. Speciaal hier ook een oproep
aan de leden die de afgelopen jaren lid zijn geworden, maar nog niet
in de gelegenheid zijn geweest iets voor hun club te doen. Het is
bijzonder gezellig en de koffie staat klaar.

Pinkster-combi groot succes
Waarschijnlijk hebben de meesten het al gelezen, maar voorafgaand
aan de combi wedstrijden van Pinksteren stond in het Haarlems
Dagblad al een leuk stuk over het 25-jarig jubileum van het Pinkster
evenement bij de HJC, onder de kop:

Het gaat bij de HJC eindelijk weer over zeilen!
Daarmee gaf journalist Rob Spierenburg van die krant heel goed
weer wat er leeft bij de HJC-leden. Eindelijk is zeilen
weer belangrijker en ... 'voor even doen de verhuisperikelen, de
ergernissen over zandhopen en bouwputten of andere zaken die het
directe gevolg zijn van de aanleg van de Schoterbrug in HaarlemNoord er niet toe'.
Wat toen al een beetje verwacht werd was dat het wel eens een heel
mooi weekeinde kon worden, gelet op de weersverwachtingen
voor Pinksteren. Zon, warm en ... met voldoende wind. Wat wil je als
zeiler nog meer.
Het mooie weer was een prachtige beloning voor alle HJC'ers die
zich -mogelijk ook door de overige perikelen- juist extra
gemotiveerd hebben ingezet voor het welslagen van dit
evenement. De hulp bij het vrijmaken van het terrein, de
bardiensten, het smeren van de broodjes, als beachmaster of
begeleiding op het water en het opruimen van het terrein na
deze drukke en volle dagen was bijzonder welkom en wordt door het
Pinkster comité natuurlijk enorm gewaardeerd. Het maakt het
organiseren van het evenement erg aangenaam. Ik wil dan ook
namens de organisatoren iedereen erg graag bedanken voor de
geboden extra inzet.
Vooral ook vanwege de onzekere tijden kunnen we er trots op zijn
dat wij allen als HJC'ers met veel enthousiasme en met succes dit
Pinkster evenement weer tot een succes hebben gemaakt. Vooral bij
de informatie werden vele en leuke complimenten gegeven over de
HJC en het Pinkster evenement. Ik wil dan ook nog eens
benadrukken dat deze complimenten voor iedereen gelden die zich
ingezet hebben om dit weekeinde zo succesvol te laten zijn.
Hartelijke dank aan allen.
Via de vele foto's op de HJC-site (www.haarlemschejachtclub.nl), klik
op Combi Haarlem en dan foto's) kan ook nog volop nagenoten
worden van de gebeurtenissen. Daaruit blijkt ook dat het een echt
jubileum was, want naast de gebruikelijke zeilfoto's zijn er ook veel
van de overige activiteiten.
Maar, toch is er ook nog een minder leuke kant aan dit jubileum
evenement: Na vele jaren hebben Tineke en Hans Struijkenkamp
aangegeven dat zij een stapje zullen terugdoen. Zij waren jarenlang
bijzonder waardevol bij de organisatie van de Pinkster Combi en we

zullen ze dan ook erg gaan missen. En hoewel ik anderen niet tekort
wil doen wil ik ze op deze manier nog eens apart bedanken voor alle
jaren dat zij meegeholpen hebben aan -wat lijkt- een steeds
groter Pinkster succes.
Tineke en Hans: "Jullie hebben bij dit succes een belangrijk
aandeel gehad en ondanks dat ik begrijp dat jullie er ook weer eens
met Pinksteren op uit zullen trekken, hoop ik dat we jullie ook bij
volgende Pinkster Combi's nog (even) zullen zien".
Tot dan, tot ziens,
AJ.

Yngling 40 jaar
Dit jaar viert de Yngling haar veertigste verjaardag. Dit willen wij
graag vieren op 9 en 10 augustus op het Sneekermeer. Op
vrijdagavond 8 augustus begint het feest met een borrel om 19.30
uur in It Foarunder op het starteiland. Deze borrel staat natuurlijk in
het teken van Yngling 40 jaar, maar ook in het teken van het Volvo
Talent Plan. Zaterdag en zondag zijn wedstrijddagen. De wedstrijden
worden georganiseerd door de KWS in samenwerking met de
Yngling Club Holland. Op zaterdagavond is er een groots Yngling 40
jaar feest inclusief buffet en liveband!
Wil je dit fantastische Yngling feest beleven? Stuur dan z.s.m. een
email met je naam (stuurman en bemanning), zeilnummer en
emailadres naar Hidde-Jan Haven:
wedstrijdcommissaris@yngling.nl. Het inschrijfgeld voor het
evenement inclusief buffet en feest is €60,- per team. Yngling fans
zonder team kunnen zich natuurlijk ook inschrijven. We gaan in dat
geval kijken wat we kunnen doen. In beperkte mate zijn er boten te
huren door deelnemers.

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.

NK Verenigings-Teamzeilen op 18 en 19 oktober 2008 te
Rotterdam-Maashaven
Voor de derde keer in successie organiseert de Stichting World Port
Race te Rotterdam het NK Teamzeilen voor verenigingsteams. Het
evenement vindt plaats in de Rotterdamse Maas-haven, die midden
in het Rotterdamse havengebied ligt.
De Rotterdam Ocean Wide Yacht Club, met het clubhuis boven op
één van de panden direct aan de kade van de Maashaven, dient
wederom als gastheer voor dit evenement. Op het dak van het
gebouw wordt een tribune neergezet, waardoor de toeschouwers
een unieke blik op het wedstrijdwater en skyline van Rotterdam
hebben. Door het eenvoudige format van het teamzeilen en deze
bijzondere plaats, zullen de wedstrijden bijzonder goed te volgen zijn.
Aangezien het een wedstrijd tussen verenigingsteams is, nodigen wij
daarom alle bij het watersportverbond aangesloten verenigingen uit
om mee te doen. Het belooft niet alleen een prachtig schouwspel te
worden maar deze strijd tussen de verenigingen zal zeker ook het

het clubgevoel versterken.
Een verenigingsteam bestaat uit 2 x 4 man/vrouw die in twee boten
de strijd aan zullen binden met twee andere boten. Het is toegestaan
met meer personen in het team te hebben maar er kunnen er
uiteraard maar 2 x 4 tegelijk zeilen. Meer informatie treft u in de
Notice of Race die spoedig via de website van de stichting World
Port Sail (www.stichtingworldportsail.nl) bekend gemaakt wordt.
Er zal gestreden worden in de MaxFun 25 (ontwerp Simonis Voogd).
De boten worden worden ter beschikking gesteld door de diverse
sponsoren (Van Uden, Fondel).
De inschrijving is vanaf hedengeopend, u kunt uw vereniging
inschrijven via ons mail-adres inschrijving@nkteamzeilen.nl

Waar zijn onze wedstrijdzeilers?
JUNI
7-8 juni

7-8 juni
14-15
juni
21-22
juni
21-22
juni
21-29
juni
28-29
juni
28 juni
t/m 2 juli

Combi
Vlietlanden

Vlietlanden

Tsjechisch
kampioenschap
Zeilclinic

Lipnomeer-Tsjechie Splash, Flash
Haarlem HJC

Combi Braassem Braassemermeer
Duits
kampioenschap
Kieler Woche

Opti, Splash

Opti, Splash
Opti, Splash

Mohnesee-Duitsland Splash, Flash
Kiel-Duitsland

Combi Vinkeveen Vinkeveen

o.a. Yngling, Laser
radiaal
Opti, Splash

Flanders regatta

o.a. Splash, 420

Nieuwpoort-Belgie

