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   SEPTEMBER 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     
 

4 september IJsselmeerwedstrijden 

5 september Rondje Haarlem 

10 september Algemene Ledenvergadering 

11/12 september Sluitingswedstrijden HZV 

18/19 september Sluitingswedstrijden JVW 

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

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

  

Geachte leden,  
Vrijdag 10 september om 20.30 uur zie ik u allen graag in ons nieuwe 
clubhuis op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering die als enig 
onderwerp heeft de stand van zaken met betrekking tot de 
contractbesprekingen met de Gemeente Haarlem. 
Er is het afgelopen half jaar erg veel werk verzet en langzamerhand 
begint de nieuwe haven een bewoonde indruk te maken. De 
vorderingen waren eigenlijk per dag te volgen. Er is nog een flinke 
puntenlijst maar successievelijk wordt die korter. 
De gesprekken over het nieuwe erfpachtcontract lopen ook door maar 
de voortgang of het gebrek daaraan zijn voor u minder inzichtelijk. De 
kwaliteit van het uiteindelijke contract is echter een belangrijke factor 
voor een gezonde toekomst van onze vereniging. De Gemeente 
Haarlem heeft aangegeven rond deze tijd verdere stappen te willen 
zetten en een formeel standpunt van het bestuur daarin is dus 
noodzakelijk. Ik zal u daarom tijdens deze ledenvergadering met behulp 
van een korte presentatie een beeld schetsen van de situatie zoals die 
er vlak voor de ledenvergadering uit ziet. 
Het bestuur zal u daarna formeel toestemming vragen voor de richting 
die zij wil gaan in het vervolg van de onderhandelingen. 
Ik reken op uw komst. 
  
Wilko Emmens 
Voorzitter 

 
Omslaan bij zeilles 9 
Het programma voor de eerstkomende zeilles bestaat uit het leren 
omslaan met de Optimist voor alle Optimist zeillesgroepen (beginners, 
aspiranten en gevorderden). Denk er dus aan om je goed aan te kleden 
en vooral ook aan droge kleding en een handdoek voor na de les. We 
hebben omslaan natuurlijk al geoefend aan het begin van dit seizoen in 
het zwembad de Planeet, maar het is altijd goed om dit nog een keer te 
oefenen in het echt. Tot de volgende week. AJ. 

 
HJC wedstrijdzeilers leveren topprestaties 
Kijk onder actueel nieuws op onze site voor o.a. Kevin Nederlands 
kampioen O'pen Bic, Janneke wereldkampioen, Bart en Rik winnen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sneekweek en Igor Europees kampioen Flash. 
 

Zwemmen  

Er wordt deze zomer veel gezwommen op de haven. Die leent zich er 
dan ook bij uitstek voor. Wel willen wij waarschuwen voor het gevaar 
van ondiep water bij het begin van de diverse steigers bijv. bij de helling. 
Duiken of springen kan daar gevaarlijk zijn. 
 

Werkavonden  
Dames en heren,  
Dit voorjaar is er door veel vrijwilligers keihard gewerkt om onze nieuwe 
haven bruikbaar te maken. Nu gaan we de 2de fase in met de inrichting. 
  
Veel moet er opgeruimd worden, maar er moet ook een fietsenstalling 
komen en een milieu station gebouwd worden. Doordat het clubhuis is 
opgeleverd kunnen veel opgeslagen spullen vanuit de berghokken en 
zolder in de loods naar hun definitieve bestemming. Het terrein kan 
geschoffeld en verder ingeveegd worden. Vingersteigers, extra ogen, 
bolders, beplanting, walbescherming, speeltuin, rookhok, verlichting 
parkeerplaats enz.  Kortom er is heel veel te doen en ik reken dan ook 
op een grote opkomst op de maandagavond werkavonden.   
Maandagavond 30 augustus beginnen we weer om 19.00 uur. Graag tot 
dan!  
Met vriendelijke groet, 
Leo Roelofs 
havencommissaris 
 

Boeitjes    
Op verzoek van verschillende leden waren er boeien neergelegd bij de 
ingang van de haven om de ondiepte aan te geven. Helaas waren die al 
na een dag gestolen. 

 
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. Na deze datum is het niet 
meer mogelijk om u op te geven. 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. Hoe de winterstalling gaat plaats vinden is op dit moment nog 
niet bekend. (Met de Roodbergkar met vaste bokken of met de 



traditionele huurkraan en eigen bokken.) 
Het winterformulier: http://fd9.formdesk.com/HJC/Winterstalling  
 

HJC zeilles programma najaar 2010  
De zomer is natuurlijk nog lang niet voorbij en ook de scholen beginnen 
pas over een paar weken, maar toch willen we jullie alvast weer even 
met de neuzen op de zeilfeiten drukken. 
 
Nog twee zeillessen: 
In de weken van maandag 30 augustus en maandag 6 september 
worden de laatste twee zeillessen gehouden. Een eventuele inhaal 
zeilles zal dan in de week van maandag 13 september zijn. Vooralsnog 
hebben we geen achterstand in het programma en hopelijk blijft dat ook 
zo. Als het je niet lukt om te komen, schrijf dan even af door middel van 
het formulier op de HJC-site. Zie www.haarlemschejachtclub.nl en klik 
op 'Zeilopleiding Jeugd' en ga dan naar 'Afmeldformulier Zeilles'. 
 
Rondje Haarlem: 
Het Rondje Haarlem zal op zondag 5 september gehouden worden. Ook 
daarover staat meer geschreven op de HJC-site bij 'Zeilopleiding Jeugd' 
en dan 'Rondje Haarlem'. Het programma is als volgt:  
- aanwezig om 09:30 uur op de HJC 
- vertrek van de HJC om uiterlijk 10:00 uur 
- terugkomst wordt verwacht tussen 16:00 en 17:00 uur 
 
Jullie moeten wel zelf eten en drinken meenemen. En natuurlijk warme 
kleding en je zwemvest of reddingsvest. Ook een goed humeur voor 
veel plezier kan enorm helpen om een mooie dag te beleven. Schrijf je 
in via een e-mail naar jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl.  
 
Sluitingswedstrijden Mooie Nel: 
Aan het eind van deze zeilcursus wil je natuurlijk alles wat je geleerd 
hebt uitproberen bij een aantal (sluitings-)wedstrijdjes op de eigen 
Mooie Nel. Dat kan ook in een club-Optimist, maar dan moet je dat wel 
even doorgeven aan jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl. De 
wedstrijden voor de club-Optimisten zijn korter dan de wedstrijden voor 
meer ervaren zeilers en er is aparte begeleiding die je ook weer even op 
weg kan helpen als het even wat minder goed gaat. Meezeilen in de 
Poly Valk kan ook, maar dan moet je op tijd reserveren en ook moet er 
dan een ervaren zeilers bij zijn. Je kunt misschien met je instructeur 
overleggen hoe dat het beste te regelen is. Omdat je misschien ook aan 
een wintersport (voetbal, hockey) meedoet is het ook mogelijk om alleen 
tijdens een dag(deel) op de zaterdag of zondag mee te varen. 
 
Dit seizoen zijn deze wedstrijdjes tijdens de volgende weekeinden: 
- 11 / 12 september: HZV 
- 18 / 19 september: JVW 
- 16 / 17 oktober: HJC 
 
Bij de HZV en JVW is de eerste start op de zaterdag om 14:00 uur. Op 
de zondag om 10:30 uur. De sluitingswedstrijden van de HJC beginnen 
al op de zaterdagochtend met sprint wedstrijdjes. Dit geldt niet voor de 
deelnemers die in een club-Optimist varen. Verder is het programma 
van de zaterdagmiddag en de zondag gelijk. Bij deze 
sluitingswedstrijden van de HJC kun je een extra grote beker winnen als 
beste zeiler bij de Optimist C-klasse. Kijk maar eens op de HJC-site bij 



Verenigingsprijzen en dan 'Wisselprijzen'. De Optimist C wisselprijs is 
soms bijna net zo groot als de winnaar. 
 
Sluitingsfeest: 
Op de zaterdagavonden van deze sluitingswedstrijden is er een feest bij 
de organiserende vereniging en eigenlijk gaat het er natuurlijk om daar 
bij te zijn. Vooral bij het feest van de HJC, dat het eerste HJC 
sluitingsfeest is op de nieuwe haven en wat daarmee de 'opening' van 
een 
nieuw tijdperk zal zijn! 
 
Super Kaag Cup: 
Overigens wordt de Super Kaag Cup voor Optimist zeilers al tijdens het 
weekeinde van 28 en 29 augustus op de Kaag gehouden. Daar kunnen 
ook de betere zeilcursisten van de HJC aan meedoen met een club-
Optimist. Hiervoor gelden wel de tarieven voor verhuur zoals die op de 
HJC-site vermeld staan. Als jullie hierover verdere vragen hebben dan 
hoor ik die graag. Inschrijven kun je via de site van KWV de Kaag 
(www.kwvdekaag.nl) 
 
Tot slot: 
Als jullie tijdens de zomer een mooie (zeil)ervaring hebben gehad en dit 
graag met anderen willen delen of je hebt een foto voor de HJC-site, 
schrijf dan naar webmaster@haarlemschejachtclub.nl en/of 
redactie@haarlemschejachtclub.nl. 
 
Maar ook als jullie nog verdere vragen of opmerkingen hebben over dit 
programma, dan hoor ik die graag zo snel mogelijk. En ik zie jullie 
natuurlijk graag op de HJC. 
 
Tot dan, 
Albert Jan Paauw, Jeugdcommissaris@haarlemscheJachtclub.nl, tel: 
023-5472690 (liefst tussen 19:30 en 22:30 uur) 
 

IJsselmeerwedstrijden 
04 september 2010 zijn vanuit de jachthaven van Volendam alweer voor 
het 35ste jaar de IJsselmeerwedstrijden. Inschrijven kan via 
http://www.hetcnz.nl.   
 

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 !! 
 

 


