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MAART 2008  HJC NIEUWSBRIEF 
      

Nieuwe HJC-kledinglijn  
  
De nieuwe HJC kleding is binnen en 
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. 
 
 
 
 
 

Programma 
 

07 maart Kaarten 

08 maart Lezing over vroegere en huidige navigatie 
09 maart 1e Theorieles aspiranten/gevorderden 

14 maart Jaarvergadering 

15 maart Ruilbeurs 

15 maart Ierse muziekavond 

16 maart Introductie voor Optimist Beginners 

21 maart Kaarten 

23 maart Paaseieren zoeken 

27 maart Theorieavond wedstrijdzeilers 

29 maart Boten te water 

29 maart Opening seizoen / borrel 

30 maart 2e Theorieles aspiranten/gevorderden 

 
Informatie over bovenstaande evenement kunt u hieronder vinden, in de 

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

 

Algemene ledenvergadering 
Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub nodigt u uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op 14 maart om 20.00 uur. Onderwerpen die op de 
agenda staan zijn o.a. de stand van zaken Schoterbrug, 
bestuurswisselingen, medewerker van het jaar en de 
(financiële)jaarverslagen. 
 

Opening seizoen 
Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub nodigt u uit voor de opening 
van het seizoen en de bijbehorende borrel op 29 maart om 16.00 uur. 
 

Lezing over vroegere en huidige navigatie 
Peter Jochems, verbonden aan het Amsterdams Navigatie Instituut, zal 
een lezing geven over de vroegere navigatie, zoals over 18e eeuws 
octant en logboek. Ook krijgt de moderne Astronomische Navigatie 
“Astro” de volle aandacht. Een voorbeeld hiervan is een Astroklok in 
Praag. Met zijn boeiende verteltrant zal Peter u zeker een leerzame 
avond bezorgen. 
 

Ierse muziekavond  
Folkgroep Florijn geeft samen met Amhrán een Ierse avond op 
15 maart. De groep bestaat o.a. uit:  

• Bert Schravemaker: Bert zorgt voor een swingende 
gitaarbegeleiding bij de jigs en reels. Hij neemt ook de 
(donkerbruine) leadzang voor zijn rekening.  

• Harma Pethke: Harma heeft jarenlange ervaring in de 
folkwereld, hetgeen te horen is in haar vioolspel. 

• Fons Stam: Fons speelt geen viool. Hij speelt fiddle. Ierser 



 
 

kan het niet. Hij zingt derde (of tweede) stem. 
Deze drie virtuozen worden versterkt met Mary-Ann Kok en Dolly van den 
Aardweg uit de muziekgroep Amhrán, welke is ontstaan in de Waag. 
Gezamenlijk zullen zij Reels, Jigs en Ballades voor u spelen en zingen. 
Speelt u ook Ierse muziek, neem dan gerust uw instrument mee. We 
maken er gewoon een Ierse Pub-avond van. Vergezeld met een heerlijk 
glas Irish koffie of een heerlijke Irish Whisky belooft het een gezellige 
Ierse avond te worden. 
 

Wat doet het Watersportverbond voor haar leden?  
In deze brochure vindt u informatie over wat het Watersportverbond 
doet en de voordelen die dat biedt voor de aangesloten verenigingen 
en haar leden. Zo zet het Watersportverbond zich onder andere in voor 
het behoud, verbetering en uitbreiding van vaarwater met voldoende 
aanlegplaatsen en gunstige openingstijden van bruggen en sluizen. 
Meer veiligheid op het water en aan boord, betaalbaar houden van de 
watersport en inbrengen van het watersportbelang bij de overheden. 
Ook ondersteunt het Watersportverbond haar verenigingen waar nodig 
en organiseert het diverse cursussen, examens en (kader) opleidingen 
voor wedstrijdorganiserende verenigingen. Daarnaast biedt het 
Watersportverbond voor haar leden voordelige producten en diensten 
aan. 
 

HJC zeilers in actie op de Hiswa  
Vrijdagavond 7 maart tussen 19.30 en 20.00 uur zullen Kay, Jurriaan, 
Lars, Wouter, Kevin en Auke (reserve zeiler) namens de HJC 
deelnemen aan het Open Bic waterbakspektakel dat wordt gehouden 
tijdens de Hiswa. We zijn door Dragon Marine, importeur van de Open 
Bic, uitgenodogd om deel te nemen aan dit evenement.  
Er komen in totaal, op verschillende dagen, 5 verenigingsteams in 
actie. De zeilers varen een behendigheidparcours waarbij de tijd stopt 
na het finishen van de laatste deelnemer. De vereniging met de snelste 
tijd wint een Open Bic clinic voor de vereniging. Tevens is er voor de 
snelste zeiler per team nog een prijsje. Mocht u toch al van plan zijn 
een (avond)bezoekje aan de Hiswa te brengen, dan is het wellicht leuk 
dit op vrijdagavond te doen om onze deelnemers aan te moedigen. Zij 
zullen dit zeker op prijs stellen! 
 

Janneke stopt Olympische campagne 
Lees hier waarom Janneke Hin stopt met het Ynglingproject. 
 



Kijk ook eens op de site van: 
 

Gea Jutjens 
 
De werkploeg 
 
Wat is een combi? 
 
Zeilinstructeur worden? 
 
Combi-Haarlem 
 

        HJC-zeilteam 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 

Opruimen haventerrein 
In de maand april zal het gehele haventerrein, loods, 
buitenboordmotorenhok en mastenloods opgeruimd worden. Alles wat 
u op de haven heeft moet duidelijk gemerkt zijn. Dit geldt bijv. voor 
bokken, boten, trailers, houtwerk voor winterdektent, zeiltjes, 
winterdektenten, etc. 
 
Alle bovengenoemde spullen waar geen naam op staat zal tijdelijk opzij 
de mastenloods  gelegd worden. U kunt daar kijken of het eventueel 
van u is. 15 mei zal alles wat er nog ligt van de haven verwijderd 
worden. 
 

Boten te water en uit de loods 
Zaterdag 22 of zondag 23 maart worden de schippers van de boten die in 
het water overwinterd hebben, verzocht hun eigen box weer op te zoeken. 
Uw ligplaats kunt u vinden op de plattegrond boven de leestafel. Schepen 
die alleen een winterligplaats hebben, worden verzocht hun schip te 
verhalen naar een plaats die door de havenmeester wordt aangewezen. 
 
Op zaterdag 29 maart vanaf 07.30 uur gaan de boten weer te water 
volgens de lijst die in het clubhuis zal worden opgehangen en op de 
internetsite staat. Zorgt u ervoor dat u ruim op tijd bent? Gelijk daarna of 
op zondag 30 maart kunt u uw bok opruimen. Alleen demontabele bokken 
worden geaccepteerd. Deze bokken kunt u na overleg met de 
havenmeester en/of techn.comm. plaatsen op de nieuwe bokken-
opstelplaats. 
 
Op zaterdag 5 april gaan de boten te water die in de loods en op het 
terrein staan. Gelijk daarna gaan alle boten van de balken af. Alle boten 
moeten de loods uit. Kan uw boot om wat voor reden niet te water, neem 
dan ruim van te voren contact op met de havenmeester.  
 
Zeilen die onder de bokken hebben gelegen en nog in goede staat zijn, 
kunnen opgevouwen en met naam gemerkt op het zoldertje worden 
opgeborgen. Zeilen die niet meer bruikbaar zijn dienen zo klein mogelijk 
opgevouwen naast de vuilcontainer geplaatst te worden. 

Maandagavond werkavonden 

Vanaf maandagavond 31 maart gaat de zomerwerkploeg weer van 
start. In de maanden april, mei en juni wordt er iedere maandagavond 
vanaf 19.00 uur weer opgeruimd, geschilderd, getimmerd enz. 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. 
 

Stremming Sluis Spaarndam jaar uitgesteld 
Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Haarlem 
hebben, na afweging van maatschappelijke belangen, besloten de 
stremming van de Grote Sluis in Spaarndam een jaar uit te stellen. De 
belangrij... 
 
Klik hier om dit artikel op watersportverbond.nl te lezen 
 

Boot op de haven 
Wilt u een boot op de haven plaatsen dan neemt u daarover contact op 



met de havenmeester. Iedere boot krijgt dan een sticker achterop met 
het lidnummer van de eigenaar. Boten mogen nooit zonder overleg met 
de havenmeester op de haven geplaatst worden. 
 

Wie zou er wel eens in een Yngling willen varen?  
Dat wil zeggen: een seizoen lang trainen op de Mooie Nel en het 
Spaarne en misschien ook elders waar trainingen door de Yngling 
klasse organisatie gehouden worden ... EN ... wedstrijden varen! 
Bij de wedstrijden moet je dan denken aan evenementen van de 
Yngling klasse en aan de wedstrijdseries tijdens de zomerweken, zoals 
Kaagweek en Sneekweek. 
  
De Yngling is een driemans boot, dus er moet wel voldoende animo zijn 
om deze boot op de HJC te krijgen. Het is dan ook niet helemaal 
vrijblijvend, want als je hieraan meedoet, dan kun je niet zomaar je 
teamgenoten in de steek laten. Wel kan er natuurlijk met een wat 
grotere groep gewerkt worden, zodat je een keer kunt afzeggen als een 
training of wedstrijd jou minder goed uitkomt. Bijvoorbeeld tijdens een 
proefwerkweek of drukke werkweek. 
  
Twee vaders van jeugdleden van de HJC zijn bezig om een plan op te 
stellen, die voor de oudere jeugd (zeg maar vanaf 16 jaar) bij de HJC 
weer een mooie extra gelegenheid biedt om te zeilen. Er wordt hiervoor 
een betrekkelijk kleine vergoeding gevraagd, die niet in vergelijking 
staat met de kosten die je zou hebben als je een Yngling zelf in de 
vaart zou moeten houden, laat staan als deze boot ook nog eens met 
een kans op een goed resultaat aan wedstrijden zou kunnen meedoen. 
  
Het hoeft natuurlijk niet te betekenen dat je helemaal niet meer in je 
eigen boot kunt varen, maar het is wel een heel mooie gelegenheid om 
met een paar vrienden of vriendinnen samen in een leuke sportieve 
boot te trainen en wedstrijden te varen en zo je 'horizon te verbreden' 
op zeilgebied.  
  
Trouwens, de HJC heeft een aantal heel goede zeilsters in de Yngling 
varen. Helaas is Janneke Hin net gestopt met haar Olympische 
campagne, maar Renée Groeneveld doet nog volop mee en ook Roos 
Eichhorn vaart Yngling op internationaal niveau en zij heeft al 
toegezegd dat ze best wel eens een training wil verzorgen als er een 
enthousiast groepje HJC'ers kiest voor een avontuur in de Yngling. 
  
De precieze details worden nog uitgewerkt, maar ik wil graag nu al 
weten wie hiervoor interesse heeft  Met z'n drieën ben je er al, maar 
mogelijk is het leuker om met een groep van 4 of 5 zeil(st)ers aan dit 
avontuur te beginnen. En als je anderen kent die hier mogelijk interesse 
in hebben, laat het me dan ook weten. 
  
Dus, laat van je horen wat jij ervan vindt. Ook als je nog verdere vragen 
hebt.(jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl of 023-5472690 - 
liefst tussen 19:30 en 22:30 uur). 
 
 

 


