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MAART 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 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. 
 
Opzeggen nieuwsbrief 
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@haarlemschejachtclub.nl. 
 
HJC informatiemap  
In het clubhuis bevindt zich de HJC 
infomap. Hierin staat informatie over de 
haven, 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 op 
onze website. 
 
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.   
 
Werkploegen 
Vanaf maandagavond 31 maart a.s. 
gaat de zomerwerkploeg weer van start. 

    Programma     
 

28 
februari 

Ontwerpen van grote zeiljachten 

06 maart Kaarten 

08 maart 
1ste Theorieles aspirant / 
gevorderden 

08 maart Kegelen 

13 maart Jaarvergadering 

15 maart 
Introductie beginners + 
spellenmiddag 

20 maart Kaarten 

21 maart Muziekavond 

22 maart 
2de Theorieles aspirant / 
gevorderden 

29 maart 2de Theorieles beginners 

29 maart Kledingbeurs zeilkleding 

 
Informatie over bovenstaande evenement kunt u hieronder vinden, in de 

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

Ontwerpen van grote zeiljachten 
Thijs Nikkels, sinds 2003 directeur eigenaar van jachtontwerpbureau 
Gerard Dykstra & Partners, zal vertellen over het ontwerpproces van 
grote schepen op zaterdag 28 februari om 20.00 uur in het HJC 
clubhuis. Dykstra & Partners is bekend vanwege hun ervaring bij het 
ontwerpen van grote zeiljachten. Van hun tekentafel zijn de 
ontwerpen afkomstig van o.a. de herbouw van de J-klassers  
Endeavour, Velsheda, Shamrock V en recentelijk Ranger. Naast de 
J-klassers houden ze zich bezig met schoeners (Adix, Adela, 
Windrose, Borkumriff IV, Meteor en Athena). Vorig jaar is de Maltese 
Falcon, een 3 mast Dynarig Clipper te water gegaan. Op dit moment 
zijn ze bezig met het ontwerp voor de J-klasser Endeavour II. In 
aanbouw bij Royal Huisman Shipyard de nieuwe Rainbow Warrior, 
een nieuw actie schip voor Greenpeace, een 2 mast Dynarig, 
afgeleid van de Maltese Falcon, een 60mtrs lange kits getuigd, 
volledig carbon fibre geconstrueerde racer in aanbouw bij Baltic 
Yachts en diverse andere projecten. Het  belooft een interessant 
avond te worden met weinig technisch geneuzel, veel mooie plaatjes 
en veel tijd voor vragen, heeft Thijs ons beloofd.  
 

Update 23-02-09  
Beste HJCers, zoals op 11 februari aangekondigd heeft een 
delegatie van de Denktank en ikzelf vandaag een gesprek gevoerd 
met burgemeester Schneiders. Tijdens dit gesprek hebben wij 
nogmaals de knelpunten, zoals de HJC die ervaart, naar voren 
gebracht. De gemeente zal zich naar aanleiding van onze 
opmerkingen beraden en de mogelijkheden onderzoeken om ons in 



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. 
 
Openingstijden haventerrein 
De haventerrein openingstijden zijn:  
- 2 februari t/m 31 maart 2009  
- 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. 

daarin nog tegemoet te kunnen komen. Daar is enige tijd voor nodig. 
Het gesprek verliep plezierig en de insteek is om over een week of 
twee de koppen weer bij elkaar te steken. Ik hoop u tijdens de 
Algemene Ledenvergadering verder te kunnen informeren.  
Met vriendelijke groet,  
Wilko Emmens 
 
Muziekavond  
Op 21 maart wordt u meegenomen door het Tancuj-ensemble, naar 
muziek uit vele landen van Europa. Aanvankelijk beperkte het 
repertoire zich tot Tsjechische, Slowaakse en Roemeense 
volksmuziek. Thans speelt het ensemble muziek uit bijna heel 
Europa. Ook oude Jiddische dansen en liederen staan regelmatig op 
het programma. Uitgangspunt is de oorsprong van de muziek zo 
dicht mogelijk te benaderen. De musici zijn afkomstig uit de radio-
orkesten en staan onder leiding van Nico Brandon, violist in het 
Radio Kamer Orkest, die alle arrangementen maakte voor Tancuj. 
Het ensemble bestaat uit twee violen, altviool, cello bespeeld door 
Gerald Kroon en contrabas. Het belooft weer een gezellige, muzikale 
avond te worden. 
 

Kegelen  
We gaan zondagmiddag 8 maart om 14.00 uur kegelen in het 
gebouw van de HKB op de Rijksstraatweg 359. Er kunnen 30 
deelnemers meedoen. In het clubhuis hangt een inschrijfformulier. 
Ook kunt u zich opgeven bij Marja van Meerwijk tel. 023-5373667 of 
per e-mail: theo.v.meerwijk@noknok.nl. De kosten bedragen € 10,-- 
per persoon. Dit om de kosten te dekken van de huur van de banen, 
een kopje koffie, een hapje en prijzen. Er is voldoende ruimte voor 
publiek om de spelers aan te moedigen. Het nuttigen van drankjes is 
voor eigen rekening. Op de kegelbaan worden gym- of bootschoenen 
gedragen. 

 
Te koop ! 
Te koop op onze prikpagina een wedstrijdoptimist, 
optimistonderdelen, jeugd zeilkleding, rubberboot, optimistzeil, 
winterdekkleed, een sloep en diverse bootonderdelen. 
 

Gasttrainers bij wedstrijdgroepen  
Dit zeilseizoen worden de trainingen van de Wedstrijdgroepen Combi 
A en B anders van opzet. Er zullen op verschillende trainingsdagen 
gasttrainers zijn, die voor extra begeleiding zorgen. Onze HJC 
zeil(st)ers mogen rekenen op o.a. Renee Groeneveld, Janneke 
Hin en trainers van de klassenorganisatie Optimist en Splash.  
 

Extra trainingen voor wedstrijdgroepen A en B - 
inschrijven 
Op 22 en 29 maart en op 5 april bieden wij aan alle wedstrijdzeilers 
uit de A en B groep 2009 de mogelijkheid om bij de HJC te komen 
trainen. Dit geeft invulling aan de wens van een aantal zeilers en 
ouders om in ieder geval een aantal zeiluren te hebben gemaakt 
voor het wedstrijdseizoen begint. De aanvullende kosten voor deze 
trainingen bedragen voor drie dagen € 22,50. In verband met de 
voorbereiding willen wij graag voor 1 maart weten of je wilt meedoen 
aan deze extra trainingen. Opgeven kan via e-mail aan  
m.holtrop@kpnplanet.nl. Over de invulling van de dag worden de 



deelnemers in  een later stadium nader geïnformeerd. Iedereen die 
zich heeft aangemeld voor een wedstrijdgroep is toegelaten en kan 
hier dus aan mee doen. Bij voldoende aanmeldingen gaan 
wij bekijken of er op één van de dagen een gasttrainer bij kan zijn. 
 
Boten te water 2009  
Ondanks de verhuizingperikelen gaan de seizoenen gewoon door en 
wordt het weer zomer dus……………….. de boten moeten het water 
weer in op onze vereniginghaven aan de Spaarndamseweg. Het 
volgende tijdpad is vastgesteld. 
  

Datum/Tijd 

Zaterdag 28 maart  
t/m 

vrijdag 3 april  

Coördinator: Havenmeester  
De schippers/eigenaren van de boten die 
in het water overwinterd hebben, worden 
verzocht hun eigen box weer op te 
zoeken. De zomerligplaats is te 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. 

Zaterdag 4 april  
07:30 uur 

Coördinator: Technischcommissaris - 
John Bal  
De boten die op de wal staan gaan te 
water volgens de lijst die in het clubhuis 
zal worden opgehangen. Zorgt u ervoor 
dat u ruim op tijd bent? Gelijk daarna of 
op zondag 5 april 2009 kunt u uw bok 
opruimen. Alleen demontabele bokken 
worden geaccepteerd. Deze bokken kunt 
u na overleg met de havenmeester en/of 
technischcommissaris plaatsen op de 
bokken-opstelplaats. Zeilen die onder de 
bokken hebben gelegen en nog in goede 
staat zijn, kunnen opgevouwen en met 
uw naam gemerkt op het zoldertje 
worden opgeborgen. Zeilen die niet meer 
bruikbaar zijn dienen zo klein mogelijk 
opgevouwen naast de vuilcontainer 
geplaatst te worden. 

Coördinator: Havenmeester  
Masten plaatsen met de (masten)kraan 
uitsluitend na overleg met de 
havenmeester. Gebruik van de kraan is 
op eigen risico en helmen dragen is 
verplicht. Zondag 5 april  

t/m 
vrijdag 10 april  

Coördinator: Havenmeester 
Alle leden worden uitgenodigd om mee te 
helpen met het opruimen van het 
haventerrein. Iedereen kan, in overleg 
met de havenmeester, een bijdrage 
leveren op het moment dat het hem of 
haar het beste uitkomt. 



 
Zaterdag 11april  

10.30 uur 

Coördinator: Nico Hin  
De boten en anderszins die in de loods en 
het terrein staan gaan te water of worden 
op het terrein geplaatst. Alle boten moeten 
de loods uit. Van alle eigenaren wordt 
verwacht dat zij aanwezig zijn vanaf 10.30 
uur om met elkaar alle boten uit de loods 
te halen. Kan uw boot om wat voor reden 
niet te water, neem dan ruim van te voren 
contact op met de havenmeester.  

Zaterdag 11 april  
t/m 

zondag 12 april  

Coördinator: Havenmeester  
Plaatsen op de wal kunnen ingenomen 
worden. Dit kan en mag uitsluitend na 
overleg en met toestemming van de 
havenmeester gebeuren. 

 

Inschrijving zeilcursus volwassenen 2009 
Ook in 2009 zullen bij de HJC weer zeillessen voor volwassenen 
gehouden worden. U kunt het inschrijfformulier vinden op onze site 
bij Zeilcursus volwassenen. Deze zeillessen zullen in principe 
beginnen in april 2009 en worden gehouden in de polyvalken van de 
HJC. Helaas moeten we nog enigszins een voorbehoud hanteren 
t.a.v. het programma. Vooral tijdens het begin van het zeilseizoen 
zullen wij nader moeten bekijken hoe alles met de verhuizing naar 
Schoteroog zal verlopen. Maar, onze intentie is dat alles zo veel 
mogelijk volgens het beproefde patroon van vorige jaren zal worden 
gedaan met lessen op doordeweekse avonden en buiten de 
schoolvakanties om. De lessen zijn daarom mogelijk ook een prima 
gelegenheid voor ouders van kinderen die al zeillessen volgen bij de 
HJC om ook het zeilen (weer) op te pakken. Vanaf komend seizoen 
kan bij de HJC ook een CWO examen afgenomen worden onder 
toezicht van bij het watersportverbond gemachtigde instructeurs. Als 
er nog vragen zijn dan kunnen die gesteld worden aan 
jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl of telefonisch op 023-
5472690 (liefst tussen half 8 en half 11 ´s avonds). 
 

Opruimen haventerrein  
Vanaf 13 april 2009 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. Uiterlijk 4 mei 2009 zal alles wat er 
nog ligt van de haven verwijderd worden. 

 


