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   MAART 2011  HJC NIEUWSBRIEF 
      

HJC-kledinglijn  
De HJC kleding is te koop bij Marja van 
Meerwijk. 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. Hebt u 
actuele zaken voor deze pagina dan 
kunt u deze sturen naar 
webmaster@haarlemschejachtclub.nl.  
 

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. 
 

Barlijst 
De barlijst is te vinden op de HJC-site 
onder nieuws/barlijst. 
 

Openingstijden haventerrein: 
1 november t/m 31 maart 
09.00 uur tot 18.00 uur. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Programma     
 

04 maart Kaarten 

06 maart Fietstocht 

06 maart Introductie Optimist Beginners 

09 maart Workshop 'Kanjers in de Sport' 

11 maart  Jaarvergadering 

13 maart Micro Magic zeilen 

16 maart Workshop 'Kanjers in de Sport' 

18 maart Kaarten 

19 maart Muziekavond 

20 maart Theorieles Optimist Aspirant/Beginners 

25 maart Presentatie Teamzeilen Robbie Bielas 

26 maart Boten te water 

26 maart Opening seizoen / borrel 

27 maart Theorieles Optimist Beginners 

27 maart Kleding- en ruilbeurs 

 
Informatie over bovenstaand evenement kunt u hieronder vinden, in de Schuimspatten, 

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

 

Beste HJCers,  
De kantonrechter heeft de HJC in haar verzoek tot ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst met de havenmeester in het gelijk gesteld. Dit 
betekent dat er afgezien van de kosten van onze advocaat geen verdere 
kosten ten laste van de HJC komen. 
De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden per 1 maart. De woning zal 
mogelijk wat later worden verlaten. 
Met de werving van een nieuwe havenmeester wordt gestart.  
Wilko Emmens 

 
HJC fietstocht  
Deze tweede HJC fietstocht hebben we gepland naar de 
Kennemerduinen. We maken deze keer gebruik van de bestaande 
fietstocht welke in het voorjaar van 2010 georganiseerd werd door Life-
fit in samenwerking met Sport Support. Vorig jaar was het heel 
spannend of de fietstocht gereden kon worden, want 2 dagen van te 
voren bleek uit eigen ervaring dat er nog teveel sneeuw en ijs op de 
fietspaden lag. Uiteindelijk kwam het toch nog goed in de geheimzinnige 
mist en bleef het (nog net) droog. Voor zondag 6 maart rekenen we 
natuurlijk op schitterend fietsweer! Lees hier verder: 
http://tinyurl.com/652y36d  
 

Algemene ledenvergadering 
Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub nodigt u uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op 11 maart om 20.00 uur. Onderwerpen die op de 
agenda staan zijn o.a. bestuurswisselingen, medewerker van het jaar en 
de (financiële)jaarverslagen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muziekavond  
Een avond vol verhalen en muziek. Lees hier 
verder: http://tinyurl.com/65tmp6r  
 

Boten te water met de huurkraan en de hellingkar 
26 maart vanaf 09.00 uur gaan de boten met de huurkraan weer te 
water. Willen alle eigenaren om 09.00 uur aanwezig zijn?  
 
Gelijktijdig gaan alle andere boten te water met de hellingkar. Een lijst 
met de volgorde zal in het clubhuis opgehangen worden. Zorg dat uw 
boot dus vanaf 26 maart klaar is om te water te gaan.  
 
Willen alle schepen die niet in hun eigen box liggen voor 26 maart weer 
hun eigen ligplaats opzoeken? 
 
Schepen die niet een zomerligplaats bij ons hebben, kunnen hun 
tijdelijke ligplaats vinden op een lijst in het clubhuis. 
 
Volg verder de website voor actuele tijden en verdere informatie.  

 
Met extra korting naar de HISWA Amsterdam Boat Show 
Leden van het Watersportverbond krijgen € 2,- korting op online kaarten 
voor HISWA 2011 en betalen  dus maar € 14,- voor een standaard 
toegangsbewijs en € 9,- voor een avondkaart (op donderdag en vrijdag). 
De beurs vindt plaats van dinsdag 1 t/m zondag 6 maart. Bij online 
aankoop van een toegangsbewijs kunt u bovendien voor maar € 7,50 
een 2e-klas NS-dagretour kopen waarmee u vanaf elk NS-station in 
Nederland naar station Amsterdam RAI kunt reizen. Lees verder op de 
website onder nieuws. 
 

HJC heeft clubuur in de Water Fun Zone van de HISWA !   
Optimist zeil(st)ers van de HJC die de Beginnerscursus al hebben 
gedaan kunnen gratis deelnemen aan de activiteiten tijdens het HJC 
clubuur in de Water Fun Zone van de HISWA. Onder leiding van CIOS-
studenten kan je daar in het waterbassin zeilen in een Open Bic of 
Optimist, maar ook surfen, waterskiën en in een Aquabubble-bal over 
het water lopen. 
Wanneer: vrijdag 4 maart van 20:00 uur tot circa 21:00 uur 
Kosten: vervoer en toegang begeleider, gratis entree zeil(st)ers  
Voor wie: maximaal 12 deelnemers, dus schrijf snel in! 
We horen graag wie mee wil en welke ouders kunnen rijden en 
begeleiden. Deelname is op volgorde van aanmelding, dit kan per mail 
aan Murielle Holtrop: m.holtrop@kpnplanet.nl  
 

Steun vanaf nu je club zonder veel te hoeven doen!  
Inkopen doen we allemaal wel eens online. Als je iets gaat kopen op 
internet, doe dat dan even via de link op onze site en onze club ontvangt 
een commissie hiervoor! Via www.onzeclubwinkel.nl kun je dan naar 
verschillende online winkels. Het kost jou niets extra en je komt op 
dezelfde site als wanneer je er direct naar toe zou gaan. Probeer het uit 
en help gelijk je club!   
Cups voor uw Nespresso-apparaat kunt u nu ook bij OnzeClubWinkel 
bestellen en een commissie voor onze club verdienen!  
 

Informatiemap  
Op de leestafel ligt een rode informatiemap. Hierin vindt u de 



hellingkalender, ledenlijst, kraanreglement, haveninformatie, 
ontruimingsplan, statuten, huishoudelijkreglement, havenreglement, 
enz. Leest u vooral het ontruimingsplan eens na. 
 

Helling kalender  
Er is een nieuwe hellingkalender. Die bevindt zich in de rode HJC 
informatiemap op de leestafel. De procedure is iets gewijzigd. 
  

1.   U bekijkt eerst wanneer er ruimte is in de kalender om op de 
kant te gaan. 

2.   Houdt er rekening mee dat er niet meer dan vier boten per dag 
op de service plaats kunnen staan. Let ook op de positie van de 
boten. Boot 1 kan boot 2 en boot 3 kan boot 4 blokkeren.  

3.   Vervolgens neemt u contact op met een van de chauffeurs om te 
kijken of die beschikbaar is op de dag dat u uit- en in het water 
wilt. U spreekt met hem de exacte tijd af.  

4.   Dan pas vult u uw naam, de naam van de chauffeur en de tijd op 
de lijst in. Graag netjes invullen.  

5.   Afrekenen gebeurt via een factuur, die u van de penningmeester 
krijgt 

6.   De chauffeurs: Goos Finnema 06-22197762 of Edwin Rijvordt 
06-53803771 of Hans de Vries 06-40858732. 

 

Presentatie Teamzeilen Robbie Bielas 
Niemand anders kan zo vertellen over het teamzeilen als Robbie Bielas. 
Hij heeft met zijn team het NK Clubteamzeilen gewonnen en is nu al 
weer volop bezig met het aankomend kampioenschap eind oktober. Wat 
is er zo leuk aan teamzeilen, wat zijn de regels en tactieken, welke 
voorbereiding is nodig, hoe werk je het beste samen om tot een goed 
resultaat te komen en wat als je wil teamzeilen in je optimist?  
Kom er alles over horen op vrijdag 25 maart om 20.00 uur. De 
presentatie duurt tot 21.30 uur, waarna de bar nog open blijft voor een 
drankje. Natuurlijk zijn alle HJC leden uitgenodigd, maar ook ouders van 
de zeilende HJC jeugd zijn van harte welkom.  
 

 


