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   OKTOBER 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 of 
verwijderen. 
 

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

Openingstijden 
haventerrein: 
1 april t/m 31 oktober 2010  
- 08.00 uur tot 22.30 uur. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Programma     
 

9/10 oktober Terugtocht 

16/17 oktober Sluitingswedstrijden HJC 

16 oktober Opening haven (receptie, diner en feestavond) 

23/24 oktober Rondje IJmuiden 

24 oktober Boten in de loods 

29/30 oktober Boten uit het water 

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

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

  

Officiële opening clubhuis op 16 oktober 
• Vanaf 11.00 uur Jeu d’boules: http://tinyurl.com/33e7grr  

• Openingsreceptie van 16.30-18.00 uur, met muzikale 
begeleiding door Leo van Veelen: http://tinyurl.com/2wdmw6m  

• Na de receptie kunt u in de loods genieten van een Mediterraans 
buffet (http://tinyurl.com/2vdagg9) van 18.30-20.00 uur. Wilt u mee genieten 
van het buffet wacht dan niet te lang met inschrijven, want velen 
zijn u al voorgegaan. Het aantal mogelijke inschrijvingen is beperkt 
dus voorkom teleurstelling! 

• Hier (http://tinyurl.com/39jjy4a) kunt u inschrijven voor dit buffet. 

• Om 20.30 uur begint de feestavond (http://tinyurl.com/35boamm) met N-
RG Music. Kijk hier (http://tinyurl.com/372lm28) voor een video. 

• Lees hier (http://tinyurl.com/396eucn) het gehele programma.  

• Hier (http://tinyurl.com/35ok7kz) kunt u lezen over het cadeau.  

• Wilt u helpen, klik dan hier (http://tinyurl.com/38bwf5n)  
 

Terugtocht 2010  
Traditiegetrouw, sinds 1970, halen wij onze leden, welke hun boot 
hebben liggen in de havens rond het IJsselmeer in een gezamenlijke 
tocht vanuit Edam op. Helaas zijn het niet zoveel boten meer als in 
vroegere jaren maar het wordt nog met evenveel enthousiasme gedaan. 
Lees hier (http://tinyurl.com/2v2zmnv) verder.  
 

Verenigingsjaar  
Het verenigingsjaar van de HJC loopt van 1 oktober tot 30 september 
van het volgende jaar. Afmeldingen dienen voor het begin van het 
nieuwe verenigingsjaar gedaan te worden. Dit kan door middel van het 
formulier voor opzegging van het lidmaatschap op de HJC-site. Ga 
naar www.haarlemschejachtclub.nl en klik dan op de knop 
voor ‘Lidmaatschap’ en vervolgens ‘Opzegging’. 
 

HJC wedstrijdzeilers leveren topprestaties 
Kijk onder actueel nieuws op onze site hoe o.a. Janneke en Robbie 
Nederlands kampioen werden. 
 

Werkavonden 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgelopen maandag waren er 23 mensen op de werkavond. 
Maandagavond 27 september is het al weer de laatste werkavond. Het 
wordt al vroeg donker en dat is lastig werken. Maar op woensdag 6 
oktober begint de woensdagwerkploeg weer. U kunt zich dan na de 
koffie van 10.00 uur melden bij de havenmeester. 
 

Sluitingswedstrijden 16 en 17 oktober én opening nieuwe 
clubhuis 
Programma:  

• 16 oktober 10.30 uur aanmelden, 12.00 uur: 2 sprintwedstrijden 
up-down-wind  

• 16 oktober 14.00 uur 3e wedstrijd (1e wedstrijd Optimist C 
(beginners-aspirant en gevorderden)  

• 16 oktober (openings/sluitingsfeest)  
• 17 oktober 10.30 uur 4e wedstrijd,  5e wedstrijd nader te bepalen  
• 17 oktober ca. 16.00 uur prijsuitreiking  

Iedereen kan meedoen; dus ouders pak je Laser, Flash, Europe of 
andere boot en vaar gezellig mee! Ook al heb je bijvoorbeeld 
zaterdagochtend iets anders te doen (hockey, voetbal of schaatsen) 
kom dan gelijk daarna en doe mee aan de rest van de wedstrijden. 
 

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. 
 

HJC vlag of sticker 
Wij zien veel boten zonder een HJC-vlag (of in een zeer slechte staat) of 
zonder HJC-sticker achterop. Ze zijn toch echt nog steeds te verkrijgen 
bij de havenmeester !! 
 

Wie fietst er mee op zondag 3 oktober????? 
SportSupport samen met Lifefit organiseert deze dag een jaarlijkse 
fietstocht van 30 of 60 km. vanaf de Zeedistelweg 1 in Haarlem door het 
duingebied en de polders rondom Haarlem. Deze fietstocht start tussen 
9.00 en 10.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 bij voorinschrijving 
bij Lifefit of bij SportSupport aan de Generaal Spoorlaan 2 in Haarlem 
noord. Inschrijven op de dag zelf kost € 4,50. Inschrijfgeld is incl. kopje 
koffie of thee bij de start en iets te eten en drinken voor onderweg en 
een leuk aandenken. Ria Jutjens heeft zich ingeschreven voor 30 km. 
Want na de fietstocht nog even naar de HJC voor een drankje. Ga je 
mee laat dat even weten: ria@jutjens.nl.  
 
Winterstalling   
Voor het opgeven voor de winterstalling seizoen 2010/2011 dient u een 
formulier in te vullen via onze website. Dit geldt voor iedereen, dus ook 
voor degene die in het water blijven liggen, in de loods gaan, op trailers 
buiten blijven staan, voor surfplanken, open boten, bijboten, trailers enz. 
Om de administratie voor ons makkelijker te maken, verzoeken wij u 
duidelijk aan te geven om welke boot het gaat. Ook verzoeken wij u, 
mocht u meerdere (bij)boten/surfplanken hebben, hier aparte 
formulieren voor in te vullen. Tevens moet u een kopie van u boot- en 
W.A. verzekering inleveren bij de havenmeester, wanneer het de eerste 
keer is, of als er een aanpassing is geweest. 
Het is verboden bij het stallen van vaartuigen in de loods of op het 
haventerrein om: 



- gasflessen aan boord te hebben; 
- voorraden brandbare stoffen aan boord te hebben, m.u.v. 
dieselolie in vaste brandstoftanks; 
- buiten de openingstijden van de haven, het vaartuig te 
koppelen aan het elektriciteitsnet. 

De uiterste inschrijfdatum is 24 september. Wilt u zich na deze datum 
opgeven, neem dan via email contact op met de havencommissaris. 8 
oktober zal de indeling voor de wal en loods bekend worden gemaakt. 
Er is dan voor degene die afvallen, als er teveel aanbod is, nog tijd om 
ergens anders een ligplaats te vinden.  
De volgende procedure geldt voor het komende winterseizoen: 
  

-          De indeling voor op de wal, in de loods en op de zolder in de 
loods, zal op 8 oktober a.s. in het clubhuis worden opgehangen. 

-          Op zaterdagochtend 23 oktober om 10.30 uur gaan alle boten 
de zolder op. Willen alle eigenaren aanwezig zijn? 

-          Daarna kunnen de andere schepen in de loods geplaatst 
worden. Ook de kielschepen die buiten op een trailer komen te 
staan, worden dan geplaatst. 

-          Kleinere boten die op de wal blijven, dienen goed afwaterend 
afgedekt te worden. De banden van de trailers moeten goed op 
spanning zijn. Deze leden melden zich bij de havenmeester, die ze 
een plek zal aanwijzen. Er mag niet zelf naar plekjes worden 
gezocht. 

-          De meeste boten worden met de huurkraan uit het water 
gehaald en komen op hun eigen bok te staan. Boten die geen 
bok hebben komen op een HJC-bok te staan en worden er met 
onze eigen kar uitgehaald. De boten die met onze eigen kar uit 
het water worden gehaald, gaan in de weken voor 30 oktober 
eruit. De rest van de boten gaan op vrijdag 29 oktober of 
zaterdag 30 oktober met de huurkraan eruit. De tijden en 
plaatsen zullen in het clubhuis worden opgehangen. Houdt ook 
internet en de nieuwsbrieven in de gaten. 

-          De eigenaars 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. 

-          Masten en gieken die in de mastenloods worden opgeborgen 
moeten voorzien zijn van een naam. De rest van uw spullen neemt 
u mee naar huis. 

-          Boten mogen niet afgespoten worden (behalve op de helling). 
-          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.  

-          De boten die in het water liggen blijven in principe in hun eigen 
box liggen. Enkele boten zullen verplaatst worden om ruimte te 
maken voor de boten die buiten liggen en wel naar binnen gaan. 
Deze lijst zal in het clubhuis opgehangen worden. 

 


