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SEPTEMBER 2009  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. 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Programma     
 

05 september IJsselmeerwedstrijden 

06 september Rondje Haarlem 

13 september O'pen Bic Sailing 

11 t/m 13 september Haarlemse vaardagen 

19 / 20 september Sluitingswedstrijden HZV 

26 / 27 september Sluitingswedstrijden JVW 

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

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

  

Bestuursmededeling 28 augustus 2009  
In overleg met de voorzitter heeft de havencommissaris met 
onmiddellijke ingang bedankt voor het verder uitoefenen van zijn functie. 
Het bestuur heeft dit verzoek aanvaard. 
Ik wil Wouter Boender namens het bestuur bedanken voor de vele 
werkzaamheden die hij gedurende zijn bestuurslidmaatschap voor de 
HJC heeft verricht en voor de toezegging om wanneer daartoe 
aanleiding is voor de club beschikbaar te zijn. 
  
Op grond van artikel 11.5 van de statuten is het bestuur gemachtigd 
voor tijdelijke vervanging zorg te dragen. Het bestuur heeft Leo Roelofs 
bereid gevonden om ad-interim de taken van de havencommissaris met 
ingang van 1 september in ieder geval tot de algemene 
ledenvergadering in maart 2010  waar te nemen. 
  
Met vriendelijke groet, 
Wilko Emmens 
Voorzitter 
 
Van de penningmeester 
Geachte Leden, 
Mocht u van plan zijn het lidmaatschap het komend seizoen te willen 
beëindigen wilt u dat dan voor 05 september per email bekend maken 
aan de leden-administratie en de secretaris van het bestuur. 
ledenadministratie@haarlemschejachtclub.nl en 
secretaris@haarlemschejachtclub.nl. 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 05 september, anders bent u nog een jaar 
lidmaatschap verschuldigd. 
Met vriendelijke groet, 
Peter Unkel 
Penningmeester 
 
Van de technischcommissaris 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Winterstalling: 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. 
- De werkavond op maandagavond is tijdelijk stilgelegd, tenzij er zich 
grote klussen aandienen. Dan hoop ik dat we een beroep op een aantal 
mensen kunnen doen. 
- De start van de winterwerkploeg op de woensdag wordt later bekend 
gemaakt. 

 
Zeil-Clinic  
Afgelopen weekeinde van 22 en 23 augustus is alweer de 8e Zeil-Clinic 
van de HJC gehouden. Dit keer aan het begin van het najaar, in plaats 
van het einde van het voorjaar. Daar moesten sommigen wellicht nog 
aan wennen waardoor een deel van de verwachte deelname mogelijk 
nog in de zomerslaap lag en niet werd gezien. Maar, er was een goede 
inschrijving en ook al omdat het weer fantastisch was werd het een 
prima zeilweekeinde waarbij veel gevaren kon worden. Het doel van de 
Zeil-Clinic is om veel zeiluren te maken en dat is dus ook goed gelukt 
omdat er voldoende wind was. De organisatie was in handen van Danny 
en Jelle die dit soepel hebben geregeld en de trainers/instructeurs 
waren ook van de HJC, terwijl de Splash wedstrijdgroep op de zaterdag 
naast topzeiler Stan Hart ook Matthieu de By als trainer erbij had. Ook 
Fleur Finnema, Jens Roelofs, Jesper Hoogland, Jouri Beeren en Arne 
Paauw gaven zeiltraining aan zeil(st)ers in de Optimist en Poly Valk. 
Allemaal enorm bedankt en graag tot de volgende zeilles of zeiltraining. 
En natuurlijk de volgende Zeil-Clinic. Veel foto’s kan je vinden op de site 
onder nieuws. 

 
IJsselmeerwedstrijden  
Op 5 september zijn er weer de gezellige IJsselmeerwedstrijden te 
Volendam. Ook deze keer is er weer de mogelijkheid om deel te nemen 
aan de gezamenlijke maaltijd in het Fokkie. Indien u mee wil eten, 
gaarne dit voor 30 augustus opgeven. Inschrijfformulieren liggen op de 
leestafel. 
 

Inkomsten genereren  
Zoals aangegeven in de bijzondere algemene ledenvergadering van 3 
juli j.l. zijn wij op zoek naar ideeën en mogelijkheden om ook na de 
verhuizing naar Schoteroog onze begroting sluitend te houden. Door de 
verhoging van de erfpacht, die onafwendbaar lijkt, zullen het verhogen 
van contributie en liggelden nodig zijn. Om dit voor onze leden met een 
smalle beurs acceptabel te houden zijn wij op zoek naar ideeën en 
mogelijkheden om inkomsten te genereren en/of te besparen op de 
uitgaven. Heeft u ideeën mail ze dan naar Henk Hoogland  
h.j.hoogland@wolmail.nl. Vermeld daarbij hoe u aan het idee komt en of 
u mee wilt werken aan het uitwerken van het idee binnen een kleine 
werkgroep geleid door Henk. 
 
Rondje Haarlem - zondag 6 september: 
En op zondag 6 september gaan we rondje Haarlem varen! Het doen 
van een puzzel- of toertocht is onderdeel van het CWO III-examen, 
daarom is deze dag in het lesprogramma van de beginners, aspiranten 
en gevorderden opgenomen. Je kunt zelf kiezen wanneer je mee wilt 
doen, maar je mag natuurlijk ook elk jaar meedoen omdat het gewoon 
heel leuk is. De 10 cluboptimisten kunnen worden besproken, maar er 
mag ook in de eigen optimist gevaren worden. Met het toewijzen van de 



cluboptimisten zal er gekeken worden wie zich het eerst meldt, maar 
ook of je al een keer hebt meegedaan. Binnenkort zal het 
inschrijfformulier op de site worden geplaatst onder 'Zeilopleiding jeugd - 
Rondje Haarlem'. De les is natuurlijk niet verplicht, maar als je nou echt 
wilt leren 'schipperen' en dus onder alle omstandigheden met een boot 
wilt kunnen omgaan, dan is dit de beste manier om het te leren. Je vaart 
over de Mooie Nel en het Spaarne, maar ook over de Ringvaart, de 
Molenplas en de Liede en als er een brug is dan leg je aan om de mast 
en het zeil van de boot af te nemen. Even later vaar je weer verder aan 
de andere kant van de brug. Door de stad wordt je meestal gesleept en 
dan heb je volop tijd om rond te kijken hoe Haarlem er vanaf het water 
uitziet. We lunchen meestal op de Molenplas, dus neem wat te eten en 
te drinken mee. Je wordt om 9.00 uur op de HJC verwacht en aan het 
einde van de middag zijn we tussen 16.00 en 17.00 uur weer terug. 
  
O'pen Bic Sailing - zondag 13 september: 
Misschien herinner je je het nog dat bij de HISWA een aantal HJC-
zeilers een prijs hebben gewonnen voor de club. Daarbij kunnen de 
jeugdzeilers van de HJC een dag (van half 10 tot ongeveer 4 uur) met 
O'pen Bic's zeilen onder leiding van een ervaren instructeur. De O'pen 
Bic is een spectaculaire zeilboot waarmee je snel kunt varen en die iets 
meer zeil heeft dan een Optimist. Vooral voor de aspiranten en 
gevorderden is dit een prachtige ervaring om eens met een andere 
zeilboot te varen, maar waarschijnlijk moet je je wel snel inschrijven, 
want ook wedstrijdzeilers vinden de O'pen Bic een prima bootje om 
eens een dag in te raggen! Geef je dus zo snel mogelijk op bij 
M.Holtrop@KPNPlanet.nl. 
  
Als je vragen hebt, dan kun je bellen met 023-5472690 (liefst tussen 
19:30 en 22:30 uur) of een e-mail sturen aan 
jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl. 
Veel zeilplezier, deze zomer en graag tot gauw op de HJC. 
Albert Jan Paauw. 
 

Winterstalling  
Voor het opgeven van de winterstalling seizoen 2009/2010 dient u het 
formulier in te vullen dat te vinden is op de website. Dit geldt voor 
iedereen, dus ook voor degenen die in het water blijven liggen, op 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: 
- uw lidnummer; 
- om welke boot het gaat naam/type; 
- diepgang van uw schip; 
- indien u meerdere (bij)boten/surfplanken heeft, 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. 
De uiterste inschrijfdatum is 22 september 2009. Na deze datum is het 



niet meer mogelijk om u op te geven. 6 oktober 2009 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. 
 

Terugtocht IJsselmeervloot HJC 
In verband met de vervroeging van onze sluitingswedstrijden van 17 
naar 10 oktober, is de terugtocht ook een weekend naar voren 
geschoven en wel op 2, 3 en 4 oktober. Deze verschuiving heeft tot 
gevolg, dat we in “ons “ restaurant De Zuiderzee dit keer niet kunnen 
eten, daar deze datum al bezet was. 
 
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.  
Kunnen de motorboten bij slecht weer of veel wind 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 vereniging om te kijken of in 
hun clubhuis een Chinese maaltijd is te houden. Voor verdere informatie 
verwijs ik u naar de komende Schuimspatten. 
 
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. 
 

Waar zijn onze wedstrijdzeilers o.a.? 

29 en 30 augustus Super Kaagcup 
  

De Kaag 

5 en 6 september  
 

United 4 Workum 

12 en 13 september Splash evenement  
 

Roermond  
 

13 september  
 

Slotcombi Hoorn 

19 en 20 september  
 

Splash evenement  
 

Brouwershaven 

19 en 20 september Sluitingswedstrijden 
 

HZV 

26 en 27 september  
 

United 4 Roompot 

26 en 27 septemebr Sluitingswedstrijden 
 

JVW 

 

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.   
 

 


