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SEPTEMBER  HJC NIEUWSBRIEF 
      

Nieuwe 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 op het raam 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. 
 
 
 
 
Stelt u geen prijs meer op de HJC 
nieuwsbrief stuur dan een mail naar 
webmaster@haarlemschejachtclub.nl. 
 
De informatie in deze nieuwsbrief is met 
veel zorgvuldigheid samengesteld. 
Echter de webmaster is niet 
aansprakelijk voor onjuistheden in deze 
informatie. 
 
Als bijlage ziet u bij deze nieuwsbrief 
enkele malen een image.gif en een 
header.htm. Deze hoeft u niet te 
openen. Zij zijn slechts voor de opmaak 
van deze nieuwsbrief. 
 
Mocht u deze nieuwsbrief niet in goede 
orde ontvangen dan graag een e-mail 
naar de webmaster. 
 
 
 
 
 
 
Kijk ook eens op de site van: 
 

Programma 
 

06 september IJsselmeerwedstrijden 

11 september Uitreiking HJC-zeildiploma 

13 september  CWO examen 

13/14 september Sluitingswedstrijden HZV 

20/21 september clubkampioenschappen 

27/28 september Sluitingswedstrijden JVW 
 

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

 

Beste leden, 
Hoewel wij verwacht hadden in de loop van de zomermaanden iets 
van de gemeente over onze verplaatsing te horen is het 
oorverdovend stil gebleven. 
Wij hebben enige malen gevraagd naar de voortgang maar dat heeft 
tot nu toe geen stukken/informatie opgeleverd waar de Denktank en 
het Bestuur zich over kunnen buigen. 
Zodra er zinvolle informatie is zullen wij u infomeren. 
Met vriendelijke groet, 
Wilko Emmens 
 
Uitreiking HJC diploma - donderdag 11 september (18.00 
tot 20.00 uur)  
Als afsluiting van het zeilseizoen krijgen alle deelnemers aan de 
zeillessen (Optimist, Poly Valk en Splash) een HJC-diploma. De 
zeilers van de wedstrijdgroepen krijgen (mits goed gevaren) al 
prijzen bij de wedstrijden en dus gaat het op deze avond om de 
beginners, aspiranten en gevorderden. Ooit is Janneke Hin ook 
bij de HJC als een beginner begonnen, maar zij is nu één van de 
allerbeste zeilsters van onze vereniging. Zij zal er die avond ook 
bij zijn om over haar ervaringen te vertellen en natuurlijk wil zij 
ook graag over jullie eigen zeilavonturen horen. Het wordt dus 
een feestelijke avond, met pannenkoeken en lekkers voor 
iedereen.  
 

Examen CWO-diploma - zaterdag 13 september (start 
10.00 uur)  
Tijdens de laatste lessen hebben de instructeurs nog wat 
oefeningetjes met jullie gedaan, een extra knoop laten 
leggen of de theorie nog eens doorgenomen. Dit alles was 
om te kijken op welk officieel zeilniveau (I, II of III) van de 
Commissie Watersport Opleidingen (CWO) een diploma is 
te halen. Dus, benieuwd naar je resultaten? Laat zien wat je 
kan en kom 13 september naar de HJC! De 1e examens 
beginnen om 10.00 uur. Graag wel even inschrijven per 



De werkploeg 
 
Wat is een combi? 
 
Zeilinstructeur worden? 
 

        HJC-zeilteam 
 
 
 
 
 
 
 
HJC informatiemap 
  
In het clubhuis bevindt zich de HJC 
infomap. Hierin staat informatie over de 
haven, aanpassingen havenreglement, 
winterreglement, reglement 
clubvaartuigen en het ontruimingsplan. 
Vooral dit laatste is goed om eens door 
te lezen.  
  
Om de haven te laten functioneren 
hebben we diverse regels met elkaar 
afgesproken. Deze zijn te vinden in het 
havenreglement en onder haveninfo. 
Deze informatie kunt u ook vinden in de 
HJC infomap.  
 

mail naar M.Holtrop@KPNPlanet.nl, of je kunt je uiterlijk bij 
de diplomauitreiking aanmelden. Het examen is niet 
verplicht, daarom zijn de kosten alleen voor de deelnemers 
en bedragen Euro 15,-.  
 
Sluitingswedstrijden HZV, JVW en HJC  
Na het examen kan meteen nog meer gezeild worden als je 
meedoet aan de HZV-sluitingswedstrijden van 13 en 14 
september. In de daaropvolgende weekenden zijn er ook 
nog sluitingswedstrijden bij de JVW (27 en 28 september) 
en de HJC (11 en 12 oktober), met discofeest ter afsluiting 
van het zeilseizoen. Meer informatie over dit alles staat op 
de site bij ''andere evenementen".  
Diegenen die geen eigen Optimist hebben kunnen ook 
meedoen in een club-Optimist. De voorwaarden staan 
vermeld op de HJC-site.  
We hopen natuurlijk op zo veel mogelijk deelname van de 
zeillessers, want het gaat gezellig worden.  
Tot dan, tot ziens 
 
IJsselmeerwedstrijden  
Vanuit de nieuwe jachthaven van Volendam op 06 September 2008. 
Er is gelegenheid om in te schrijven voor een gezamenlijke maaltijd 
naar keuze, kosten €14.50 p:p excl. drank. Inschrijving wedstrijd en 
maaltijd, voor 01 september via inschrijfformulier in clubhuis of via 
internet www.hetcnz.nl.  
  

Wedstrijdregels 
Een prachtig programma om de wedstrijdzeilregels te oefenen staat op 
http://game.finckh.net. Klik op de Nederlandse vlag en geef aan of je 
eenvoudige, gevorderde of moeilijke vragen wil. 
 

Winterstalling 
Voor het opgeven voor de winterstalling seizoen 2008/2009 dient u 
een formulier in te vullen via onze website en op te sturen. Dit geldt 
voor iedereen, dus ook voor degenen die in het water blijven liggen, 
in de balken 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 uw bo(o)t(en) W.A.-
verzekeringspolis(sen) 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; 
en als in het water blijft liggen: 
- elektrische kachels te gebruiken. 



 
De uiterste inschrijfdatum is 22 september 2008. Na deze datum is 
het niet meer mogelijk om u op te geven. Op 6 oktober 2008 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. 
 
Het winterformulier kunt u vinden op onze website of kunt u hier 
invullen. Voor leden zonder computer is er een formulier verkrijgbaar 
bij de havenmeester. 
 

Club (matchrace) kampioenschappen 20 en 21 september  
Programma:  

• 20 september vanaf 13.00 uur aanmelden, 13.30 uur briefing 
en indeling poules. Voorrondes voor de haven z.s.m. na de 
briefing. 

• 21 september vanaf 11.00 uur finales  
Boten  

• Jeugd t/m 15 jaar Optimist 

• Iedereen vanaf 15 jaar Laser 

• Teams van 2 personen (1 persoon minimaal 15 jaar) Polyvalk 
Nadere informatie en inschrijven:  

• Mail bert.vanveldhuijsen@quicknet.nl bel 06-10468510 

• mail rob.spark@12move.nl bel 06-53601402 
Matchraces zijn wedstrijden van boot tegen boot waar iedereen aan 
mee kan doen. Enige wedstrijdervaring is handig maar niet 
noodzakelijk. Inschrijven kan alleen vooraf. Het minimum aantal 
deelnemers per groep is 4. 
 

Diefstal 
De afgelopen weken zijn er twee bijboten (met motor) ontvreemd. Het is 
daarom zaak dat iedereen die zijn bijboot graag wil behouden nog eens 
goed nagaat of de bijboot met toebehoren zo goed mogelijk tegen 
diefstal is beveiligd, dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Ook de 
verzekeringspapieren nakijken is ook handig.  
De havenmeester houd zo veel als mogelijk is alles wat er op de haven 
gebeurd in de gaten maar kan dit niet 24 uur per dag (hij slaapt ook wel 
eens) en is niet overal tegelijk. 
Maak het dievengilde het zo moeilijk mogelijk. 
 

O’pen Bic teamwedstrijden  
Welke HJC wedstrijdzeil(st)ers willen meedoen aan O'pen Bic 
wedstrijdjes tijdens de HISWA te water!! Tijdens de Zeil-Clinic werd 
ook met deze boten vanaf de HJC gezeild. Dit keer wordt in de 
buitenlucht en dus zonder windmachines bij de natte HISWA weer 
gezeild in de O'pen Bic. Als je interesse hebt laat dat dan wel snel 
weten want de HISWA begint al op dinsdag 2 september tot en met 
het weekeinde van zondag 7 september. Er wordt gevaren in teams 
van vier zeil(st)ers van een vereniging. Je kunt dus met drie andere 
HJC'ers meedoen. Zie ook de site van de Hiswa te 
Water:http://www.hiswatewater.nl/nieuwsbrief/bezoekers.html.   
  
In het weekend organiseert Dragon Marine i.s.m. Delta Lloyd 
wedstrijden in Open Bic boten voor kinderen in de leeftijd van 10 – 
15 jaar met enige wedstrijdervaring. Op zaterdag 6 september 



worden de voorwedstrijden gezeild, de finales zijn op zondag 7 
september. Voor bezoekers zijn de wedstrijden vanaf het terras van 
restaurant Harbour View prima te volgen. Voor meer informatie kun 
je John van der Borg van Dragon Marine mailen 
(johnvanderborg@gmail.com ) of bellen op 06-53204841. Of je kunt 
je vragen aan mij stellen Albert Jan Paauw 
(jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl of telefonisch op 023-
5472690 - liefst tussen half 8 en half 11 's-avonds) 

 
Werkavonden  
De werkavonden dit voorjaar werden druk bezocht en het was er 
bijzonder gezellig. Maandagavond 25 augustus 2008 beginnen we 
weer om het werk wat niet afgekomen is af te maken. 
Als u ook komt wordt het zeker nog gezelliger en vele handen maken 
licht werk. Zelfs voor leden met twee linkerhanden is er altijd wel wat 
te doen. 
 

Elektra 
Op de steigers staan op diverse plaatsen elektrakasten met 
stopcontacten aan de buitenkant bestemd voor diegenen die voor 
elektra-afname betalen. Deze stopcontacten kunnen een maximaal 
vermogen aan van 4 ampère. In de kast is er een mogelijkheid voor 
elektra-afname tot een maximaal vermogen van 16 ampère 
bijvoorbeeld voor elektrisch handgereedschap. Het is echter i.v.m. de 
veiligheid niet toegestaan zonder overleg met de havenmeester (ook 
niet voor diegenen die een sleutel hebben) stroom af te nemen uit de 
kast. Als te veel mensen tegelijkertijd stroom uit de kast afnemen is 
het niet uitgesloten dat de centraal zekeringen er uit springen en de 
hele haven zonder stroom komt te zitten. 
 
Wist u dat het niet toegestaan is elektrische kachels (ook niet in de 
winter) op het HJC elektranet aan te sluiten, ook niet als u voor het 
zomer- en/of de winterseizoen stroom betaalt? 
 

Storm 
Het was weer raak een dikke storm uit het Zuid-Westen (windkracht 
9-10) raasde over de haven. Hier en daar stonden steigers te 
schudden en moest er zelfs een boxpaal aan de ketting. De 
havenmeester en enkele leden zijn, terwijl de storm raasde, geruime 
tijd,  soms met gevaar voor eigen leven, bezig geweest op diverse 
schepen extra landvasten en/of springs aan te brengen om losslaan 
en daardoor schade of erger te voorkomen. Op deze plaats dank 
daarvoor. 
Een eigenaar van een schip is in eerste instantie zelf 
verantwoordelijk voor het degelijk afmeren van zijn/haar schip. Let er 
op dat het schip zodanig afgemeerd wordt dat ook bij een dikke 
storm het schip blijft liggen zoals het hoort. 
Natuurlijk zal de havenmeester bij extreme omstandigheden zijn 
rondje maken en daar waar nodig is, al of niet met beschikbare 
leden, lijnen bijzetten. In dat geval is het handig dat hij de 
beschikking heeft over extra lijnen. Leg daarom voor de 
havenmeester altijd een paar extra stevige lijnen op een plaats en in 
het zicht op het schip die voor hem makkelijk bereikbaar zijn. 
 

Super Kaagcup  
Komend weekeinde wordt de Super Kaag Cup op de Kager plassen 



gehouden. Dit is het onofficiële afsluitende combi Amsterdam 
evenement voor de Optimisten zeilers. Een aantal HJC'ers heeft zich 
ingeschreven, maar ik begreep van een aantal ouders dat zij moeite 
hadden om boot of kind bij het evenement te krijgen. Momenteel 
gaan bijna alle deelnemers op eigen gelegenheid naar evenementen. 
Maar het kan ook anders. 
 
Alhoewel ik ervan uitga dat iedereen eigenlijk wel weet dat de HJC 
een multi-trainer heeft wil ik er langs deze weg nog even op 
attenderen dat tot 8 Optimisten tegelijk op deze trailer vervoerd 
kunnen worden naar en van een evenement. Deze trailer is in 
voorgaande jaren al veel gebruikt en voldoet prima, maar het vergt 
enige organisatie vooraf die voor een aantal van de ouders en 
deelnemers heel goed uit kan komen. Als bijvoorbeeld op de 
woensdagavond of op de donderdagavond (als de zeilers van de A-
groep trainen) de boten opgebonden worden, dan kan deze trailer al 
vroegtijdig naar de Kaag gebracht worden zodat bij aankomst op 
zaterdagochtend de boot al ter plaatse is. 
 
In sommige gevallen is een ouder niet in staat om beide dagen 
aanwezig te zijn, maar ik ga ervan uit dat er genoeg HJC'ers zijn om 
een kind een dag te begeleiden. Via de Kaag-site 
(www.kwvdekaag.nl) kan gekeken worden welke zeilers al 
ingeschreven hebben. 

 
Ook kan er eventueel gebruik gemaakt worden van de HJC volgboot. 
Daar zijn wel wat voorwaarden aan verbonden (zoals bezit van 
vaarbewijs, vergoeding brandstof en schoonmaak na afloop), maar 
als hiervoor interesse is dan hoor ik dat wel.  
Diegenen die geen eigen Optimist hebben en wel eens aan een 
wedstrijdje op een kleine baan van het C-veld mee willen doen 
kunnen voor deze wedstrijden een club-Optimist huren. De 
voorwaarden hiervoor staan op de HJC-site vermeld, maar ook als 
hierover nog verdere vragen zijn dan hoor ik dat graag. 
 
Veel succes, ook bij de wedstrijden. 
Albert Jan Paauw (jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl of 
telefonisch 
op 023-5472690 - liefst tussen half 8 en half 11 's-avonds) 
 

Zeilwedstrijden op de Zaan 
100 jaar geleden zeilden onze voorgangers wedstrijden op de Zaan, 
op het Zaandijker Wijd om precies te zijn. Inmiddels zijn de 
Zaanoevers met elkaar verbonden door een groot aantal bruggen. 
Hierdoor was het niet meer mogelijk op de Zaan wedstrijd te zeilen. 
Dit jaar echter is de Juliana brug (naar de Zaanse Schans) er niet; er 
wordt een nieuwe brug gebouwd, waardoor het voor een keer 
mogelijk is deze oude zeilwedstrijd nog eenmaal te verzeilen en dat 
doen we op 30 augustus. Kijk hier. 
 

Rondje Haarlem  
Een belangrijk onderdeel van de zeilopleiding van de HJC is 
het Rondje Haarlem, dat dit keer op zondag 24 augustus werd 
gehouden. Een unieke gelegenheid om eens echt te leren 
zeilen, want iedere keer een paar uur oefenen geeft je wel een 



basis maar het echte schipperen leer je pas goed als je bij een 
smalle brug moet aanleggen om je zeil en mast te strijken, of 
als je de boot moet verhalen onder een lage brug door en aan 
de andere kant weer weg moet zien te komen, zonder dat je 
daarbij de scheepvaart hindert. En dan weer verder moet 
opkruizen op soms een smalle vaart naar de volgende brug. En 
als de wind wegvalt word je gesleept, zoals bijvoorbeeld door 
de Haarlemse binnenstad. Dan kun je opkijken naar de hoge 
gevels van de huizen aan beide kanten. En daarna gaat het 
weer door onder zeil aan de stuurboordzijde van het vaarwater 
om zo min mogelijk tegemoet varende of van achteren 
oplopende scheepvaart te hinderen. Een echte tocht over het 
Spaarne, de Mooie Nel, de Liede, de Ringvaart en de 
Molenplas. 
En een toertocht waarbij het er niet om gaat wie weer het 
eerste terug is of sneller kan zeilen, maar wel een onverwachte 
vaarroute in een overbevolkt stukje Nederland en omringd door 
snelwegen, aanvliegroutes en zelfs over een tunnel van de 
Zuid-Tangent naar Schiphol langs verrassend mooie stukjes 
natuur, die je eigenlijk alleen maar vanaf het water kunt zien. 
Langs de route staan vaak ouders te kijken en te fotograferen 
en ook totaal onbekenden vinden het maar wat stoer van al die 
zeil(st)ers in hun bootjes met fel gekleurde zeilen. Na kruizend 
en slepend door de stad te zijn gevaren konden de zeil(st)ers 
bijkomen van alle overstag manoeuvres en werd er geluncht bij 
het begin van de Ringvaart. Daarna ging het ruime winds langs 
Vijfhuizen en De Brug naar de Liede, met dikke ruizende 
rietkragen. Bij de passage onder de spoorbrug werden de 
volgboten voor anker gelegd voor alweer het strijken van mast 
en zeil. Daarna ging het verder over de Liede en langs 
Penningsveer. Op de Mooie Nel bleek de wind aangetrokken te 
zijn, maar door alle noodzakelijke zeiloefeningen van de hele 
dag was dat al lang geen probleem meer. Nog even een stukje 
opkruisen over het Spaarne en daar was de HJC al weer. Even 
na vieren legden de zeil(st)ers aan en werden de boten weer 
opgeruimd en klaargelegd voor nog een laatste zeilles van de 
komende week. Een mooie dag, ongetwijfeld afgesloten met 
mooie dromen over lange zeiltochten. (kijk voor de foto’s op de 
site) 
 

Onze wedstrijdzeilers 
Kijk op onze site voor verslagen van o.a. de Sneekweek, WK Splash, 
Alkmaar open en het British open. 
 

Waar zijn onze wedstrijdzeilers o.a. 

30-31 
augustus 

Super Kaagcup De Kaag Optimist 

6-7 sept United 4 Workum Opti, Splash, Laser, 
Europe, 470  

13-14 
september 

Splash evenement Hellevoetslui
s 

Splash, Flash 

13-14 Sluitingswedstrijden HZV Alle klassen  



september 

20-21 
september 

Clubkampioenschappe
n 

HJC  

20-21 
september 

Splash evenement Braassem Splash, Flash 

27-28 
sept 

United 4 Roompot Opti, Splash, Laser, 
Europe, 470  

29-30 
september 

Sluitingswedstrijden  JVW Alle klassen 

 
 

 


