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   NOVEMBER 2010  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. 
 

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     
 

30 oktober Boten uit het water 

5 november Kaarten 

6 november Vissen 

12 november Najaarsvergadering 

13 november Mosselavond 

19 november Kaarten 

26 november Lezing KNRM 

28 november Sinterklaas op bezoek 

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

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

  

Toegangshek en code 
Vanaf 1 november is het loophek buiten de openingstijden gesloten en 
alleen nog te openen met een toegangscode. Uw oude sleutel werkt niet 
meer. De openingstijden van het haventerrein zijn van 1 november t/m 
31 maart van 09.00 uur tot 18.00 uur.  

 
Boten op de kant zaterdag 30 oktober 
Er worden veel meer boten op de kant geplaatst met onze kar dan eerst 
de planning was. Dat betekent ook dat we flink wat kraankosten gaan 
besparen. Het betekent ook dat de indeling voor zaterdag anders wordt 
en ook de tijdsduur. Dus zorg ervoor dat u vanaf 07.30 aanwezig bent. 
U kunt helpen en uw boot is voor dat u het weet aan de beurt. 
 

Algemene ledenvergadering 
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene 
ledenvergadering op vrijdag 12 november om 20.00 uur. Onderwerpen 
o.a. huldiging vlaggendragers en de uitreiking van de Poelsnipbeker.  
 

Inschrijving zeilles geopend  
Er kan weer via de site ingeschreven worden voor de jeugdzeillessen en 
zeiltrainingen van 2011. Deze beginnen als gebruikelijk met de 
introductiebijeenkomst en theorielessen voor de beginners, aspiranten 
en gevorderden op zondagen in maart 2011 van 11:00 - 13:00 uur. 
Daarna zullen we gaan oefenen in zwembad de Planeet, waarna 
midden april de eerste zeillessen gehouden zullen worden op door-de-
weekse avonden vanaf 17:30 uur (17:00 uur aanwezig). Schrijf je op tijd 
in! Meer kun je lezen als je klikt op de knop voor 'Zeilopleiding Jeugd'. 
Het inschrijfformulier kun je daar ook vinden. Als je nog verdere vragen 
hebt, bel (023-5472690 tussen 19:30 en 22:00 uur) of schrijf naar 
jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl. Graag zien we jullie 
allemaal weer op de zeillessen. Tot ziens, Albert Jan Paauw 

 
Onzeclubwinkel.nl: nieuwe button op onze website 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is "OnzeClubwinkel.nl"? Een simpele manier, die jou niets extra 
kost, om via je internet aankopen een commissie voor onze club te 
verdienen. Als je iets gaat kopen op internet, doe dat dan even via de 
link op onze site en onze club ontvangt een commissie van gemiddeld 4 
à 5%. Je komt bij dezelfde internet aanbieders terecht, maar door dit via 
onze site te doen ontvangt onze vereniging een commissie op je 
aankopen. 
 
Hoe werkt "Onzeclubwinkel.nl"? Op onze website is een banner 
geplaatst van OnzeClubWinkel. Via deze banner kom je op de 
homepage van OnzeClubWinkel.nl, waarop je allerlei internet-
aanbieders vindt (zoals 123inkt.nl, vliegtickets.nl, cheaptickets.nl, 
bol.com,  wehkamp.nl  enz.), gespecificeerd per rubriek. Na het 
aanklikken van een rubriek word je doorgelinkt naar de verschillende 
aanbieders van producten of diensten die je zoekt. Tevens is via deze 
site elke maand een speciale aanbieding te vinden, die gunstig is voor 
jou en voor onze club. 
 
Wat betekent dit voor ons? Waarom is het interessant voor onze club 
dat je via OnzeClubwinkel.nl naar deze aanbieders gaat: 

• Elke bestelling die je op deze manier doet, levert onze club een 

bepaald percentage op (gemiddeld zo'n 5% van het 

aanschafbedrag, bij reizen is dit een bedrag per ticket of reis, 

variërend van 2-40 Euro); 

• Bij sommige aanbieders krijg je als bezoeker kortingen, of 

worden er geen verzendkosten berekend. 

Voor alle duidelijkheid: Wij willen je als club zijnde niet dwingen om 
allerlei dingen aan te schaffen via internet. Maar het idee hierachter is 
als volgt; mocht je erover nadenken om een product te kopen, kijk dan 
altijd even via de banner op de onze homepage - website op 
Onzeclubwinkel.nl of dat product ook te verkrijgen is. Het levert ons 
zeker geld op, en wellicht profiteert u van een goedkoper product of een 
korting. Als je eerst direct op de site van de aanbieder geweest bent, is 
het verstandig je geschiedenis even te legen zodat eventuele cookies 
niet blijven hangen en de aankoop juist voor onze club geregistreerd 
wordt. 
 
Nog ten overvloede: Het kost je niets extra, en je komt gewoon op 
dezelfde site van bol.com, expedia.nl enz. terecht als wanneer je er 
direct heen zou gaan. Maar door het via de link op onze site te doen, 
ontvangen wij als club een commissie. Staat de webwinkel  waar je veel 
aankopen via internet doet of je reisaanbieder er niet tussen? Mail naar 
info@onzeclubwinkel.nl en zij proberen de aanbieder erbij te krijgen 
zodat dit ons in de toekomst nog meer geld op gaan leveren. 

 

Poelsnipbeker 2010 
Dit jaar wordt tijdens de najaarsvergadering op 12 november wederom 
de Poelsnipbeker uitgereikt. De zeiler die in het seizoen (dat loopt van 1 
november 2009 t/m 31 oktober 2010) 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. 

 

HJC Nederlands kampioen teamzeilen !!  
Na een zeer  spannende finale tegen de ervaren teamzeilers van KWV 
de KAAG (3-2), werden zondagmiddag de zeilers en zeilsters uit 
Haarlem alom gefeliciteerd met hun terechte overwinning van het 
officieel Nederlands Clubkampioenschap. Koninklijke 
Watersportvereniging "de Kaag" zeilde een prima toernooi maar moest 
genoegen nemen met de 2e plaats. In de strijd om de 3e en 4e plaats 
was het een zeer jong team van KR&ZV de Maas uit Rotterdam die zeer 
verrassend titelhouder Braassemermeer versloeg met 2-0 en daarmee 
de bronzen medaille in Rotterdam hield! 
Na 2 dagen van intensief zeilen met prachtige momenten was de 
conclusie na afloop unaniem dat de Haarlemsche Jachtclub een 
prachtig constant toernooi hadden gezeild. Na een tweede plek in de 
poule ronde (slechts eenmaal verslagen door de Braassemermeer) ging 
de witte formatie gladjes door de kwartfinale waar Aalsmeer werd 
uitgeschakeld en vervolgens naar de halve finale waar "de Maas" het 
onderspit moest delven. Even leek het in de finale alsnog mis te 
gaan. Na een 2-0 voorsprong kwamen de routiniers van "de Kaag" op 
gelijke hoogte en was er even sprake van een kleine paniek. De 5e en 
beslissende wedstrijd echter nam alle reden tot twijfel weg. Soeverein 
kwam het team van Haarlem als in 1e en 2e boot over de finish.    
Wethouder duurzaamheid en publieke ruimte van de gemeente 
Rotterdam, Mevr. A. van Huffelen, sprak lovend over het evenement dat 
vanuit de unieke locatie aan de Rotterdamse Maashaven dit jaar voor 
de 5e maal werd georganiseerd. Nog niet eerder had zij zo intensief met 
een zeilwedstrijd kunnen meeleven. Vanaf de tribune op het dak  van 
een kantoor aan de Brielselaan kon zij de intense emoties aan boord 
goed meebeleven.   
In zijn dankwoord droeg Teamcaptain Robbie Bielas de overwinning op 
aan de nieuwbouw van het nieuwe Clubhuis van de Haarlemsche JC. 
Na veel tegenslagen en jarenlange inspanning van vele vrijwilligers is de 
nieuwe accommodatie nu een feit en het landskampioenschap een 
kroon op al het werk. Het team wil het Splash/Flash-team bijzonder 
bedanken voor het ter beschikking stellen van hun jassen. Mede door 
deze jassen heeft het team een fantastische uitstraling gehad. 

 
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 Mooie Nelweg 
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.  

 

Kaarten 
Het vaarseizoen is weer voorbij. Dus is het tijd om te gaan klaverjassen. 
Wij gaan beginnen op vrijdag 5 november om 20.00 uur. De koffie staat 
klaar om 19.45 uur, in het clubhuis aan de Mooie Nelweg 101. Tot ziens! 
Maaike van Viersen 

 

Vissen  
Zaterdag 6 november is het: vissen op onze nieuwe haven. De start is 
om 13.00 uur en om 16.00 uur is het eindsignaal. Kort hierna is de 
prijsuitreiking en daarna een gezellig samenzijn in het clubhuis. Lees 
hier verder: http://tinyurl.com/2ab9ahu  

 
Mosselavond  
Zaterdag 13 november is er weer de traditionele mosselavond. Lees 
hier verder: http://tinyurl.com/2cej57u  

 
Lezing KNRM  
Twee leden hebben deze zomer gebruik gemaakt van de KNRM. 
Daarom hebben wij deze mooie organisatie uitgenodigd om op 
vrijdagavond 26 november een lezing te geven. De stichting KNRM 
heeft ten doel het kosteloos doen verlenen van hulp en bijstand aan hen 
die voor de Nederlandse Kust in gevaar verkeren of in gevaar dreigen te 
raken. Sinds de oprichting in 1824 heeft de KNRM er voor gekozen dit 
te doen als zelfstandig opererende ongesubsidieerde instelling te doen. 
Dit belooft een interessante lezing worden. Mocht u nog niet lid zijn dan 
is dit een mooi moment om dat te worden. 

 
Tarieven 2010-2011 
De tarieven voor het verenigingsjaar 2010/2011 zijn gepubliceerd op 
onze website. De prijzen zijn per 1 oktober geïndexeerd met 1.48%. Met 
vriendelijke groet, De Penningmeester  
 



HJC gaat op de wilde tour 
Zaterdag 27-11-2010 onbeperkt Hazepeper met Aardappelpuree, rode 
kool en granberycompote voor slechts € 10,00. per persoon. Lees hier 
verder: http://tinyurl.com/29zkzke  

 
Sinterklaas naar de HJC  
Sinterklaas heeft het verhuisbericht van de HJC ontvangen en op 
zondag 28 november komt hij graag naar onze nieuwe haven. De 
aankomst van de boot zal zijn om 13.30 uur. Vanaf 13.00 uur kunnen de 
kinderen in het clubhuis tekeningen maken en liedjes zingen in 
afwachting van Sinterklaas en zijn Pieten. Lees hier verder: 
http://tinyurl.com/2d8g8td  
 
Winterstalling 
Leden die geen winterstalling hebben aangevraagd worden verzocht 
hun boot voor 31 oktober weg te halen. Vanaf 31 oktober zijn weer 
stallingsgelden verschuldigd. 

 
Havenzaken 
Op de site onder ‘Haven informatie / algemeen’  staan veel zaken over 
het reilen en zeilen op de haven. Handig om door te lezen zeker voor 
leden die nog niet zo lang lid zijn. 
 

Stremming sluis 
Wegens het aanbrengen van de definitieve bodem zal de Grote sluis 
te Spaarndam van 29 november tot en met 3 december en van 6 
december tot en met 10 december totaal gestremd zijn voor alle 
scheepvaartverkeer. 

 

Woensdagwerkploeg is begonnen  
Ieder woensdag is de woensdagwerkploeg weer aan de gang. Deze 
werkploeg kan nog enige versterking gebruiken. U kunt zich na de koffie 
van 10.00 uur melden bij de havenmeester. 

 

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.  
 

Boten uit het water 
30 oktober 07.30: 
- Uit het water halen van de 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. 
-  Alle schepen die niet zijn afgespoten, 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. 
Vanaf 31 oktober: 
- 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.  

- Willen alle leden die hun boot in het water houden, zorgen dat hun 
boot winter- en stormvast ligt. 

 


