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JUNI 2009  HJC NIEUWSBRIEF 
      

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. 
 
Prikbord 
Op het prikbord staan verschillende 
spullen 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.   
 
Openingstijden haventerrein 
De haventerrein openingstijden zijn:  
1 april t/m 31 oktober 2009  
- 08.00 uur tot  22.30 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. 

 
 
 

    Programma     
 

30 / 31 mei Pinkstercombi 

01 juni Pinkstercombi 

06 juni IJsselmeerwedstrijden 

 
Informatie over bovenstaande evenement kunt u hieronder vinden, in de 

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

 

Bart Nederland Kampioen Optimist (Benjamin), Stan en 
Dirk 2e in Splash en 420  
Met 26 deelnemers was de HJC goed vertegenwoordigd in Workum. 
Maar op het totale aantal van bijna 800 deelnemers was het nog 
geen 4% wat HJC lid was.  
Het ging in Workum om het Open Nederlandse Kampioenschap 
waarbij de best geklasseerde Nederlander Nederlands kampioen 
wordt. Vier aaneengesloten dagen met verschillende 
omstandigheden zorgt ervoor dat de winnaar een echte allrounders 
is. Donderdag een mooie windkracht 3 à 4, Vrijdag windkracht 4 à 5 
en zaterdag windkracht 0 tot max. 2 en tijdens de finaleraces op 
zondag een afnemende windkracht 3. Al met al echt Nederlands 
weer. 
  
Bart werd 4e bij de Optimist Benjamins en omdat hij beste 
Nederlander was ook Nederlands Kampioen Benjamins. Dirk 
kwalificeerde zich zaterdag voor de ISAF jeugd WK in de 420. 
Helaas moest hij het met dit prachtige resultaat doen want op zondag 
kon hij zijn voorsprong niet vasthouden en werd 2e. Stan stond in de 
Splash na drie dagen op een grote afstand van de top drie maar 
eindigde met twee prachtige races op zondag, (2 x eerste) toch nog 
als 2e. De overige uitslagen staan op onze site. Op naar ons eigen 
Pinksterevenement. Rob 
 

Parkeren HJC tijdens Pinksteren 
Vanaf vrijdag 10.30 uur kan er i.v.m. het Pinksterevenement niet 
meer geparkeerd worden voor de HJC. Graag parkeren op de 
parkeerplaats bij de woonboten. 
 

Oproep van de penningmeester 
Willen diegenen die dubbel btw op het winterliggeld hebben betaald 
en dit nog niet terugontvangen hebben, dit via een e-mail kenbaar 
maken aan de penningmeester. Het e-mailadres is 
penningmeester@haarlemschejachtclub.nl 

 
Informatie over het terrein en loods tijdens Pinksteren 
Maandagavond 25 mei 2009 vanaf 19.00 uur wordt een begin 
gemaakt met het verplaatsen van de boten van het HJC terrein naar 
elders of een terrein buiten de HJC, op het moment van schrijven 
wordt met de gemeente overlegd waar dat is. De eigenaren worden 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vriendelijk verzocht zelf te komen helpen bij het verplaatsen. Wilt u 
tijdens Pinksteren zelf varen, meldt dit dan vroegtijdig bij de 
havenmeester. 
Een deel van de activiteiten vindt plaats in de loods. In verband 
hiermede kan er vanaf woensdag 27 mei 2009 niet meer in de loods 
gewerkt worden. Donderdag 28 mei 2009 wordt de loods 
leeggeruimd. Wij verzoeken u, uw spullen die in de loods staan tijdig 
op te ruimen. Tot dinsdagavond 2 juni 2009 kunnen er geen boten in 
de loods gestald worden. 
Op dinsdagavond 2 juni 2009 worden de boten weer terug geplaatst. 
Ook nu worden de eigenaren verzocht te komen helpen. 
 

Pinksterhulp 
Het gezellige Pinksterevenement komt er weer aan. Voor het 
klaarmaken, opruimen van het haventerrein en het 
inrichten/versieren van de loods zijn weer enkele vrijwilligers nodig. 
• Dinsdagavond 2 juni 2009 om 19.00 uur kan de werkploeg weer 
enige extra leden gebruiken om het terrein op te ruimen en de boten 
terug te halen. 
Laat even aan de havenmeester weten of u komt. Er is genoeg werk 
voor iedereen, handig/niet handig, moeilijk ter been, kortom voor 
iedereen. 
 

IJsselmeerwedstrijden  
Vanuit de nieuwe jachthaven van Volendam. Er is gelegenheid om in 
te schrijven voor een gezamenlijke maaltijd naar keuze, kosten 
€15.50 p.p excl. drank. Inschrijving wedstrijd en maaltijd, voor 01 juni 

via www.hetcnz.nl. 
 

Nieuwe haven  
Onze huisfotograaf verzorgt om de paar dagen een fotoserie over de 
voortgang van de bouw van de nieuwe haven. Leuk om te volgen op 
onze site. 

 
Zeilers en trainers enthousiast over gasttraining Renee 
Groeneveld  
Bij beide wedstrijdgroepen zijn deze week gasttrainingen verzorgt 
door Renee Groeneveld (ex. Yngling kernploeglid en Nederlands 
Kampioen Optimist).  
Samen met Jens Roelofs (B groep) en Jelle Jutjens (A groep) 
werden interessante trainingen gegeven die onze zeilers weer de 
nodige bagage hebben gegeven. Met name Jeroen Janissen was erg 
verrast dat in de NED2375 niet alleen successen zijn behaald door 
Karsten maar dat ook Renee hier NK's en WK's in heeft gevaren en 
twee maal Nederlands Kampioen is geweest. Voor training 5 is een 
gasttraining gepland met Janneke Hin en voor training 7 met Gea 
Jutjens. Renee nogmaals bedankt voor je medewerking en succes 
met je verdere zeilcarrière die we uiteraard blijven volgen. Rob 
 

Waar zijn onze wedstrijdzeilers? 
6 en 7 juni  Combi Vinkeveen 

  
Vinkeveen 

13 en 14 juni  Combi Westeinder 
  

Westeinder WV Aalsmeer 

13 en 14 juni  Splash evenement Stavoren 



  

20 en 21 juni Combi Vlietlanden 
  

Vlietlanden 

20 en 21 juni  
  

Flash evenement Paterswoldsemeer 

24 t/m 28 juni Kieler Woche Kiel, Duitsland 

27 en 28 juni     
  

Combi Braassem  
  

Braassemermeer 

 

Maandagavond werkavonden 
In de maanden april, mei en juni wordt er iedere maandagavond* 
vanaf 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur weer opgeruimd, geschilderd, 
getimmerd en nog veel meer wat nodig is. De HJC is groot en sterk 
(geworden) door de inzet van de leden. 
Zelfs met twee linkerhanden kan iedereen zich nuttig maken op de 
werkavonden. De technischcommissaris en de havenmeester 
hebben altijd wel iets geschikts voor iedereen te doen. 
Speciaal 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. 
* In verband met 2e Pinksterdag op maandag 1 juni 2009 zal de 
werkavond die week verplaats worden naar dinsdag 2 juni 2009. 
 

Gezellige zeilavond  
Op woensdagavond 20 mei was er de tweede HJC zeilavond met 
een Splash en maar liefst 13 Optimist zeil(st)ers. Er werd met een 
redelijke wind van de HJC vertrokken, maar op de Mooie Nel 
aangekomen viel die al snel weg. Toen werd het een Mooie 
Speelpartij met zwemmen en omslaan. En daarbij hebben sommigen 
vooral de onderkant van hun boot goed kunnen bekijken. Of staan 
dansen! Na het hozen werden de meesten weer naar de haven terug 
gesleept, waarna de wind weer terug kwam. Maar toen moest er 
geslapen gaan worden. Welterusten en graag tot een volgende keer! 
AJ 
 

Oproep Watersportverbond  
Het Watersportverbond roept alle watersporters op om op 20 juni a.s. 
mee te doen aan de manifestatie Rondje Pampus. Hiermee 
ondersteunen de deelnemers de campagne "Hou het IJmeer open" 
van Milieudefensie tegen de voorgenomen inrichting en 
bouwplannen rond het IJmeer. Voor meer informatie zie de 
nieuwsbrief van het Watersportverbond. Lees verder op de site van 
het watersportverbond. 
 

 


