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NOVEMBER 2009  HJC NIEUWSBRIEF 
      

Openingstijden haven 
De haven openingstijden:  
- 1 november t/m 7 januari 09.00 uur tot 
18.00 uur 
- 8 januari t/m 2 februari 09.00 uur tot 
16.00 uur (in het weekend van 09.00 uur 
tot 18.00 uur) 
- 3 februari t/m 26 maart 09.00 uur tot 
18.00 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. 
 
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 of 
verwijderen. 
 

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

 
 
 
 

    Programma     
 

30/31 oktober Boten op de kant 

06 november Kaarten 

07 november Vissen 

13 november Najaarsvergadering 

14 november Mosselavond 

20 november Kaarten 

29 november Sinterklaas 

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

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

  
Update Schoteroog: 23-10-2009 
Beste leden, 
Het bestuur is verheugd te zien dat de bouw van de Schoteroog haven 
weer is hervat. Alhoewel in de wandelgangen berichten circuleren dat er 
op een aantal fronten voortgang geboekt zou zijn tussen bij de bouw op 
Schoteroog betrokken partijen is het bestuur of denktank daar niet over 
geïnformeerd. Er vindt confraterneel overleg plaats (overleg tussen de 
stadsadvocaat en onze advocaat Leonard Heukels) waar de 
geschilpunten tussen de gemeente en de HJC worden besproken. 
Vooruitlopend op de afloop van die gesprekken heeft het bestuur wel 
besloten dat de boten volgend jaar 1 week eerder dan gepland te water 
zullen gaan. Dit in verband met een eventuele verhuizing op 15 april 
2010. Hoewel het bestuur positief is gestemd over datgene waar zij zicht 
op heeft staat er op dit moment niet meer zwart op wit dan enige 
maanden geleden. Ik hoop dat ik u tijdens de komende Algemene 
Ledenvergadering wel "officiële" voortgang kan melden en zo mogelijk 
natuurlijk eerder via de nieuwsbrief of de site als daar aanleiding toe is. 
Met vriendelijke groet, 
Wilko Emmens 
 

Algemene ledenvergadering 
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene 
ledenvergadering op vrijdag 13 november 2009 om 20.00 uur. 
Onderwerpen o.a. Huldiging vlaggendragers, uitreiking Poelsnipbeker 
en de stand van zaken Schoteroog.  

 
Boten in de loods  
Het is passen en meten maar uiteindelijk is het toch gelukt de boten op 
de balken en op de grond te plaatsen. Allen hartelijk dank voor de hulp. 
Nico en Wouter. 
 

Anne geboren  
Wendy, John en Merel van Zijl zijn ontzettend blij met de geboorte van 
hun dochter en zusje Anne Sofie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inschrijving Zeillessen Jeugd 
De inschrijving voor de zeillessen voor de jeugd die in maart 2010 
beginnen is weer geopend. Klik op 'Zeillessen Jeugd' en dan 
'Inschrijfformulier Zeilles'. Het is wel raadzaam om eerst de andere 
informatie over de zeillessen te lezen. Deze gegevens staan vermeld 
onder 'Algemeen' en de volgende hoofdstukken. Als er dan nog vragen 
of opmerkingen zijn dan horen we die graag. Dit kan telefonisch naar 
Albert Jan Paauw (023-5472690 - liefst tussen 19:30 en 22:30 uur) of 
per e-mail naar jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl.  
 

Poelsnipbeker 2009 
Dit jaar wordt tijdens de najaarsvergadering op 13 november wederom 
de Poelsnipbeker uitgereikt. De zeiler die in het seizoen (dat loopt van 1 
november 2008 t/m 31 oktober 2009) de meeste officiële starts heeft 
gemaakt mag zijn naam op deze wisselbeker laten graveren. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
Je maakt een (Excel) bestand met 3 kolommen. In kolom 1 staat de 
datum van de wedstrijd, in kolom 2 de naam van de wedstrijd (bijv. 
Combi Haarlem) en in kolom 3 het aantal starts dat je op die dag of in 
dat weekend hebt gemaakt. Alle wedstrijden die op de Mooie Nel (en 
Spaarne) zijn gevaren tellen dubbel. Dit geldt voor de Combi Haarlem 
(7x2 schiet lekker op!), maar ook voor de opening- en 
sluitingswedstrijden (HJC, HZV en JVW). Dit bestand stuur je voor 5 
november op naar Rob Hoogland 
wedstrijdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl. 

 
Winterwerkploeg 
Na boten uit het water start de winterwerkploeg vanaf 4 november 
iedere woensdag overdag weer met de werkzaamheden. Vele handen 
maken licht werk dus kom gezellig klussen. U hoeft niet handig te zijn, 
wel gezellig. Werkt u liever alleen of heeft u speciale vaardigheden 
meldt dit dan bij de technischcommissaris of de havenmeester. De 
winterwerkploeg staat onder leiding van de havenmeester. Deze wordt 
bijgestaan door de technischcommissaris John Bal. Voor alle informatie 
de havenmeester, Wouter Klaassen of de technischcommissaris, John 
Bal. 
 

Tarieven 2009-2010 
De tarieven voor het verenigingsjaar 2009/2010 zijn gepubliceerd op 
onze website. We verwachten op 15 april 2010 over te gaan naar de 
nieuwe jachthaven op Schoteroog. Om niet achter de feiten aan te lopen 
en halverwege het jaar tegen extra kosten van erfpacht aan te lopen zijn 
de tarieven voor dit verenigingsjaar aangepast conform de afspraken 
met u gemaakt in de algemene ledenvergadering van juli 2009.   
Met vriendelijke groet, De Penningmeester 
 

Vissen op de haven  
Zaterdag 7 november is het weer, weer of geen weer. De start is om 
9.00 uur en om 12.00 uur is het eindsignaal. Kort hierna is de 
prijsuitreiking. Na de prijsuitreiking wordt er door onze beroemde HJC-
koks, Joop, Auke en Nico, hun befaamde “Maaltijd” geserveerd. 
Gedacht wordt aan een Haarlemschejachthavenkroos-schotel. Om de 
kosten een beetje te drukken zal er een kleine bijdrage gevraagd 
worden. Mogelijk is dit op deze haven voor de laatste keer, dus zorg dat 



je er bij bent. 
 

Shantykoor de Schuimspetters  
Het bekende HJC shantykoor  “de Schuimspetters” is weer van start 
gegaan met de repetities. Tijdens het winterseizoen wordt elke 
donderdagavond vanaf acht uur in het clubhuis aan de Spaarndamse 
weg gezongen en gespeeld dat het een lieve lust is. Voorop staat dat 
naast zingen we ook veel lol en gezelligheid met elkaar hebben. De 
teksten worden gezongen ondermeer in het Nederlands en het Engels 
Het repertoire is redelijk divers maar heeft altijd wel enige relatie met het 
“harde” zeemansleven en is grofweg onder te verdelen is 4 groepen n.l: 
  
1. Shanties of haalliedjes werden gezongen ter ondersteuning van het 
zware werk aan boord dat in een gelijk tempo moest worden uitgevoerd, 
bijvoorbeeld het hijsen van de zeilen, het lichten van het anker en het 
bedienen van de pomp e.d. Het ritme werd aangegeven door een z.g. 
shantyman die voorging in een solo en de bemanning viel dan in met 
het refrein.  
  
2. Forbitters zijn ballades die werden gezongen in de schaarse vrije tijd 
en gaan vaak over drank en vrouwen maar ook over afscheid nemen en 
heimwee naar huis. Een forbit is een bolder waarop de zanger zittend 
zijn lied ten gehore kon brengen 
  
3. Gouwe ouwe. De schuimspetters hebben ook een aantal 
Nederlandstalige gouwe ouwen op het repertoire bijv. “de klok van 
Arnemuiden” en “aan de oever van de IJssel”.  
  
4. Ierse en Engelstalige ballades. Meestal z.g folksongs met mooie 
harmonieën en vaak prachtige teksten   
  
Vindt U zingen leuk en ontspannend dan kunt U altijd even binnenlopen 
op de repetitieavond of contact opnemen met Herman Zonjee (06-
23524308) of Goke van Beijeren (023-5274958). Naast zangers en 
zangeressen zijn wij natuurlijk ook blij met evt. instrumentale 
ondersteuning.  
 

Sinterklaas  
Gelukkig heeft de Sint ook dit jaar weer tijd gevonden om de HJC te 
bezoeken. De aankomst van de boot is om 13.30 uur. Vanaf 13.00 uur 
kunnen de kinderen in het clubhuis tekeningen maken en liedjes zingen 
in afwachting van Sinterklaas. De Sint wil graag weten welke kinderen 
er komen, dus ouders als u het onderstaande gegevens op zou willen 
sturen naar: Josette van der Knaap, E-mail: 
josettevanderknaap@gmail.com (Naam kind, leeftijd, opmerkingen over 
kind) 
 

Winter openingstijden haven 
De haven openingstijden:  
- 1 november t/m 7 januari 09.00 uur tot 18.00 uur 
- 8 januari t/m 2 februari 09.00 uur tot 16.00 uur (in het weekend van 
09.00 uur tot 18.00 uur) 
- 3 februari t/m 26 maart 09.00 uur tot 18.00 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. 



 
Mosselavond  
Zaterdag 14 november, aanvang 18.00 uur, 10 euro pp. De leden die 
willen mee-eten kunnen zich opgeven bij: Marja van Meerwijk 023-
5373667. Er kan voor maximaal 50 personen worden gekookt. Dus 
geeft u snel op. 
 

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. Kijk 
bovenaan bij nieuws op onze website. 
 

Juiste telefoonnummer en e-mailadres 
Wees bereikbaar voor de HJC. Zorg dat wij uw juiste e-mailadres weten, 
maar ook uw juiste huis en/of mobiele nummer. De laatste weken blijken 
er toch vele nummers en e-mailadressen niet te kloppen. Op deze wijze 
kunnen we uw altijd op de hoogte houden van belangrijke informatie 
voor u. En u bent altijd bereikbaar door de havenmeester als er iets met 
uw boot is. 
 

Surfboatroeien  
Op de haven staat tegenwoordig een gele boot. Deze surfboot staat hier 
tijdelijk tot de Kerst. Surfboatroeien is een populaire Australische 
roeisport, ontstaan vanuit reddingsbrigades. De bedoeling van deze 
extreme sport is, om vanaf het strand door de branding naar een boei te 
roeien en deze te ronden, en vervolgens zo snel mogelijk terug te 
‘surfen’ naar het strand. De enorme golven leveren spectaculaire 
beelden op. Niet zelden gaat er een boot om of worden er roeiers 
gelanceerd. Deze roeisport vereist veel techniek, kracht en souplesse. 
Vooral de stuurman, ‘the sweep’ genaamd, heeft een moeilijke rol. Hij 
moet de boot recht op de krachtige golven zien te houden. De leden van 
surfboot Holland (http://www.surfboatholland.nl) trainen tot de Kerst 
vanaf onze haven. Tweede kerstdag vertrekken zij naar Australië om 
mee te doen met met de langste en zwaarste surfboatwedstrijd ter 
wereld; The George Bass Marathon. 

 
Prikbord 
Op het prikbord staan verschillende artikelen 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.  
 

Winterstalling 
30 
okt. 
en 

31 
okt. 

13.00 
  
07.30 

- Uit het water halen van de grotere schepen. De eigenaren 
of hun vervangers behoren ruim op tijd aanwezig te zijn.  
- Boten waarvan de eigenaar of vervanger niet aanwezig  
zijn, zullen niet uit het water gehaald worden.  
- Boten mogen niet afgespoten worden.  
- Sloepen of andere kleine boten die geen eigen trailer  
hebben worden er met de grote kraan uitgehaald, zodat  
ze niet met de hand hoeven te worden verplaatst.  

    - Alle schepen, ook die in de loods, dienen op een  
plastic zeil te staan.  
- Dit ligt klaar in de loods.  



- De lengte van het zeil moet minimaal uw bootlengte zijn.  
- Na het werken onder uw boot, dient u dit iedere keer  
aan 4 zijden op te rollen en met bijv. een autoband vast te  
leggen. Het mag niet open blijven liggen.  
- Gebruikt u nieuw zeil dan graag het aantal meters 
doorgeven  
aan de havenmeester.  

    - Bij meer dan windkracht 3 mag er niet geschuurd worden. 
- Slijpen en gebruik maken van een komborstel mag  
helemaal niet.  

1 nov.   - De eigenaren van de boten in het water kunnen hun  
winterligplaats opzoeken.  
- De aangewezen plaats is te vinden op de indeling in  
het clubhuis of bij de havenmeester na te vragen.  

27 
maart 
2010 

 - Boten te water 

 
 


