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   JULI / AUGUSTUS 2011  HJC NIEUWSBRIEF 
      

HJC-kledinglijn  
De HJC kleding is te koop bij de 
havenmeester of bij Marja van Meerwijk. 
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.  
 

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. 
 

Barlijst 
De barlijst is te vinden op de HJC-site 
onder nieuws/barlijst. De meest actuele 
lijst hangt in het clubhuis. Hier kunt u 
ook uw naam invullen op een datum dat 
u het schikt. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Programma     
 

2 / 3 juli 12 Uursrace 

9 / 10 juli Zeilclinic 

20 / 21 augustus Teamzeilen Optimist 

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

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

  

12 Uursrace 
In samenwerking met de Haarlemse Zeilvereniging (HZV) en de 
Jachtvereniging Watervrienden (JVW) organiseert de Haarlemsche 
Jachtclub de 12-uurs zeilrace op de Mooie Nel. Het principe van een 12-
uurs race is heel eenvoudig: het schip dat in 12 uur tijd de grootste 
afstand heeft afgelegd is de winnaar van de race. Uiteraard wordt de 
gezeilde afstand gecorrigeerd met een handicapfactor die per type schip 
wordt vastgesteld. Tijdens de race is het toegestaan om van bemanning 
te wisselen, zodat er altijd een frisse bemanning aan boord kan zijn. 
Lees verder: http://tinyurl.com/6y6sqcz  
 

Zeilclinic 
Elk jaar organiseren wij bij de HJC een zeilclinic voor alle jeugdzeilers in 
de Optimist, Splash, de Polyvalk en de RS Feva. Je kan nu inschrijven. 
Lees verder: http://tinyurl.com/6b4mkyy  
 

NK teamzeilen Optimist op HJC 
In het weekend van 20 & 21 augustus organiseert de OCN samen met 
de Haarlemsche Jacht Club het Nederlands Kampioenschap 
Teamzeilen Optimist 2011. Lees verder: http://tinyurl.com/667g7pu  
 

Winterstalling  
Voor het opgeven voor de winterstalling seizoen 2011/2012 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. 
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. Het inschrijfformulier: http://tinyurl.com/69yep55  
 
Havenmeester 
Per 1 juni is met veel enthousiasme Peter Jansen begonnen als 
havenmeester. Ook zijn vrouw Coby helpt veel mee. Ze vielen gelijk met 
hun neus in de boter tijdens Pinksteren en konden zien wat een 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geweldige vereniging de HJC is.  
U kunt nu weer alle ‘gewone’ havenzaken regelen met de 
havenmeester. Hij is telefonisch bereikbaar via 023-5379408 of via 
havenmeester@haarlemschejachtclub.nl. Houdt u ook weer rekening 
met de werktijden van de havenmeester? Ze hangen op het 
bestuursbord. Het belangrijkste is dat hij op dinsdag zijn vrije dag heeft 
en de andere dagen tussen 12.00 tot 13.00 uur van 18.00 tot 19.00 uur 
zijn pauze heeft. Dat betekent dat hij in die tijd niet gestoord wordt 
(behalve bij calamiteiten). 
 

Vlag of sticker 
Heeft u al een ‘verse’ HJC vlag in de mast of sticker op de boot? Ze zijn 
te verkrijgen bij de havenmeester of Marja van Meerwijk. 
 

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. 
 

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.  
 

HJC zeilteam 
Onze wedstrijdzeilers hebben weer diverse mooie resultaten geboekt. 
Verslagen van deze prestaties worden iedere week op onze site 
geplaatst onder nieuws. 
 

Informatiemap 
Op de leestafel ligt een rode informatiemap. Hierin vindt u de 
hellingkalender, ledenlijst, kraanreglement, haveninformatie, 
ontruimingsplan, statuten, huishoudelijkreglement, havenreglement, 
enz. Leest u vooral het ontruimingsplan eens na. 
 

Waar zijn onze wedstrijdzeilers o.a.? 
2 t/m 7 juli Nieuwpoortweek 
6 t/m 14 juli EK Laser 4.7 Workum 
9 t/m 13 juli Kaagweek 
6 t/m 11 augustus Sneekweek 
13 t/m 19 augustus WK Splash / EK Flash Tjechie  
27/28 augustus Super Kaagcup Optimist 

 


