Haarlemsche Jachtclub
Spaarndamseweg 15
2022 EG Haarlem
Mail:info@haarlemschejachtclub.nl
Website:www.haarlemschejachtclub.nl

HJC NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2009

Programma

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.

2/3/4/ oktober
10 / 11 oktober
10 oktober
11 oktober
17 / 18 oktober
19 oktober
24 oktober
30 / 31 oktober

Terugtocht
Sluitingswedstrijden HJC
Sluitingsfeest
Sluiting seizoen
Rondje IJmuiden
Sluiting sluis Spaarndam
Boten in de loods
Boten uit het water

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.

Openingstijden haventerrein
De haventerrein openingstijden zijn:
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.

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

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

Informatie over bovenstaande evenement kunt u hieronder vinden, in de
Schuimspatten, in het clubhuis of op onze internetsite
www.haarlemschejachtclub.nl

Sluiting seizoen
Direct na de prijsuitreiking van de sluitingswedstrijden, rond 16.00 uur,
wordt het seizoen afgesloten door onze voorzitter door het laten zakken
van de clubwimpel. Alle leden worden daarvoor en voor de gezellige
sluitingsborrel uitgenodigd.

Terugtocht 2009
In verband met een bruiloft in het restaurant De Zuiderzee kunnen we
dit keer daar niet eten. Gelukkig heeft de Watersportvereniging “De
Zeevang” haar haven en clubhuis ter beschikking gesteld om toch nog
in Edam onze pleisterplaats te kunnen houden. Vrijdag 02 oktober
vertrekken we om ± 18.30 uur van de HJC en overnachten in
Schellingwoude of Durgerdam. De volgende morgen varen we dan naar
Edam. Mochten de weersvoorspellingen slecht weer of veel wind
voorspellen dan kunnen de motorboten binnendoor gaan. De zeilers
zullen weer en wind moeten trotseren om op tijd zaterdag de haven van
Edam te bereiken. Het is ook een leuke tocht om vrijdagochtend via de
Woude naar Purmerend te varen. Daar te overnachten en dan over de
Purmerringvaart, dwars door Edam, naar de haven te varen. We zijn in
overleg met de mensen van de watersportvereniging om te kijken of we
in hun clubhuis een Chinese buffet kunnen houden. Op zondag 4
oktober varen we weer terug naar Haarlem, hoe laat we gaan hoort u
nog tijdens het eten. In ieder geval wachten we op elkaar voor de brug
van Schellingwoude tot 14.00 uur en later bij de rijksbrug in het zijkanaal
C. Na de sluis van Spaarndam vaart de voorzitter voorop en de andere
boten in konvooi daar achteraan. Voor het clubhuis maken we nog een
ererondje, waarna ieder naar zijn eigen box of aangewezen plaats vaart.
In het clubhuis kunt u dan nog deelnemen aan de kapucijnermaaltijd,
kosten voor deze maaltijd zijn € 6.-- Tijdens het diner in Edam kunt u
daar bonnen voor kopen. Wilt u zich zo snel mogelijk opgeven, in ieder
geval vóór 28 september, bij Mevrouw van Meerwijk tel. 023 5373667
met hoeveel personen u komt eten.

webmaster@haarlemschejachtclub.nl.

Sluitingswedstrijden ook voor beginnende zeilers
Nu alle zeillessen zijn afgerond is de volgende stap om eens te kijken
wat er allemaal geleerd is en hoe dat in een wedstrijdje uitkomt.
Daarvoor zijn de sluitingswedstrijden van de HZV (al geweest), de JVW
(26 en 27 september), maar vooral die van de HJC prima
gelegenheden. Op zaterdag 10 oktober en zondag 11 oktober
verwachten wij dat veel zeillessers zich aanmelden voor een gezellig
zeilweekeinde vanaf de eigen haven. Dit evenement is niet alleen voor
wedstrijdzeilers, maar zeker ook voor de zeillessers die eens een
wedstrijdje willen varen om dat uit te proberen en dus verwachten we
dat het gezellig druk zal zijn. De eerste start is op de zaterdag om 12.00
uur voor een paar sprintwedstrijden, die gezeild worden op de Mooie
Nel. Als je nog niet aan dit wedstrijd geweld mee wilt doen dan kun je
ook vanaf 14:00 uur meedoen aan de gebruikelijke wedstrijden rond de
boeien en daarbij wordt ook een baan uitgelegd voor de Optimist Czeilers. Hiervan zijn de start en finish bij de HJC. De Optimist C-zeilers
varen een kortere baan en er zal extra begeleiding zijn voor als het even
minder goed gaat. En er is een speciale prijs voor de winnaar van de
Optimist C-wedstrijden. Kijk op de HJC-site maar bij de pagina voor
'Verenigingsprijzen'. Soms is de winnaar nauwelijks groter dan de prijs!
Je kunt natuurlijk meedoen in je eigen boot, maar als je die nog niet
hebt, dan kun je ook een club-Optimist gebruiken. Het is wel raadzaam
om deze op tijd te reserveren bij de havenmeester want we hebben er
maar tien. Trouwens, er kan ook gevaren worden in de twee Poly
Valken van de HJC, mits er tenminste 1 ervaren zeiler aan boord is. En
als je niet het hele weekeinde mee kunt doen omdat je ook een andere
(sport)afspraak hebt, dan hopen we toch dat je er wel bij bent voor de
tijd dat je kunt, want hoe meer HJC'ers er op het water verschijnen hoe
beter het is. Op zaterdagavond is er een feest en als je dus nog energie
over hebt, dan kun je de hele avond door! En na afloop van de
middagwedstrijd op de zondag strijken we de HJC vlag van de grote
mast, om het zeilseizoen af te sluiten. Dus, ook voor dit
sluitingsevenement geldt dat meedoen het belangrijkste is en graag zien
we je dus tijdens het weekeinde van 10 en 11 oktober. Tot dan.

Programma:
• Zaterdag 10 oktober vanaf 10.30 uur inschrijven. Om 12.00
uur zijn er 2 sprintwedstrijden up-down wind op de Mooie
Nel. (Houdt rekening met de vaartijd)
• 14.00 uur 3de wedstrijd op de Mooie Nel
• 20.00 uur sluitingsfeest met DJ Arie met gezellige muziek
en karaoke.
• Zondag 11 oktober 4de wedstrijd vanaf de Mooie Nel, 5de
wedstrijd nader te bepalen.
• Ca. 16.00 uur prijsuitreiking
Eerste opti selectiewedstrijden voor B-zeilers
Voor de Optimist B-zeilers die toe zijn aan een nieuwe uitdaging wordt
er tijdens het weekeinde van 3 en 4 oktober op de Braassem
selectiewedstrijden gehouden in de Optimist klasse. Daar kunnen naast
de gebruikelijke Optimist A-zeilers ook zeilers meedoen die tijdens het
afgelopen seizoen meegevaren hebben in het combi-B klassement om
eens te kijken of ze al aan het zeilen in grote velden en met sterke
tegenstand toe zijn. Als dat zo is, dan kun je overwegen om volgend

seizoen combi-A te gaan varen en als het nog iets te veel van het goede
is, dan hoef je (in tegenstelling tot andere selectiewedstrijden) niet over
te stappen. Voor meer informatie, kijk maar op de site van de OCN,
www.optimist.nl

Van de penningmeester
Geachte Leden,
Mocht u van plan zijn het lidmaatschap het komend seizoen te willen
beëindigen wilt u dat dan voor 1 oktober doen. Dit kan door het formulier
in te vullen op onze website onder lidmaatschap. Willen ouders van
zeillessers in de gaten houden dat als uw kind volgend jaar geen zeilles
meer gaat volgen en uw kind dit jaar voor de 2e keer meedeed u uw
kind ook uit moet schrijven voor 1 oktober, anders bent u nog een jaar
lidmaatschap verschuldigd.
Met vriendelijke groet,
Peter Unkel
Penningmeester
Extra zeillessen
Op donderdagavond 24 sept is de eerste extra training geweest voor
wedstrijdzeilers in de optimist. Na vele afmeldingen bleven er 2
deelnemers over die super gemotiveerd waren om de fijne kneepjes van
het zeilen verder onder de knie te krijgen. Ze kregen “privé-training” van
Arne en Jens, die een goede les hadden voorbereid. De prachtige
zonnige avond met een lekker windje deden de rest. Wil je je aansluiten
bij Fleur en Hannah, laat het ons even weten, je bent van harte welkom.
De volgende trainingsdata zijn: Di 29 sept van 17.00-19.00 uur; zondag
4 okt (tijdstip nog niet bekend) en donderdag 8 okt van 16.30 – 19.00
uur. Ingeborg

Waar zijn onze wedstrijdzeilers o.a.?
3 en 4
oktober
3 en 4
oktober

Vaarwelkom

Grouw

10 en 11
oktober

Sluitingswedstrijden Haarlem HJC

Selectie Braassem

Splash,
Flash
Braassemermeer Optimist

Opti, Splash,
alle klassen

Winterstalling
Datum
22 sep.
6 okt.

Tijd

24 okt.

10.30

Aktie/activiteit
De uiterste inschrijfdatum voor een winterplaats.
De indeling en tijden voor op de wal, in de loods en op de
zal in het clubhuis worden opgehangen en op de HJC we
geplaatst.
• Wilt u uw mast strijken met de mastenkraan dan v
toestemming aan de havenmeester. Helm verplich
• Uitsluitend masten en gieken die bij een schip me
mogen gratis in de mastenloods worden opgeborg
voorzien zijn van een naam.
• De rest van uw spullen neemt u mee naar huis.
• Op zaterdagochtend gaan alle boten de balken op
• Willen alle eigenaren aanwezig zijn?

Daarna worden de andere schepen in de loods ge
Ook de kielschepen die buiten op een trailer kome
geplaatst.
• Kleinere boten die op de wal blijven, dienen goed
te worden.
• De banden van de trailers moeten goed op spann
• Deze leden melden zich bij de havenmeester, die
aanwijzen.
• Er mag niet zelf naar plekjes worden gezocht.
Vanaf vandaag mogen de bokken geplaatst worden.
• Uit het water halen van de grotere schepen.
• De eigenaren of hun vervangers behoren ruim op
• Boten waarvan de eigenaar of vervanger niet aanw
uit het water gehaald worden.
• Boten mogen niet afgespoten worden.
• Sloepen of andere kleine boten die geen eigen tra
met de grote kraan uitgehaald, zodat ze niet met d
worden verplaatst.
• Alle schepen, ook die in de loods, dienen op een p
staan.
• Dit ligt klaar in de loods.
• De lengte van het zeil moet minimaal uw bootleng
• Na het werken onder uw boot, dient u dit iedere ke
rollen en met bijv. een autoband vast te leggen. H
blijven liggen.
• Gebruikt u nieuw zeil dan graag het aantal meters
havenmeester.
• Bij meer dan windkracht 3 mag er niet geschuurd
• Slijpen en gebruik maken van een komborstel mag
• De eigenaren van de boten in het water kunnen hu
opzoeken.
• De aangewezen plaats is te vinden op de indeling
bij de havenmeester na te vragen.
•
•

25 okt.
30 okt.
en
31 okt.

1 nov.

13.00
07.30

