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   JUNI 2011  HJC NIEUWSBRIEF 
      

HJC-kledinglijn  
De HJC kleding is te koop bij Marja van. 
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. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Programma     
 

28 mei IJsselmeerwedstrijden 

11, 12, 13 juni Combi Haarlem 

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

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

  

Beste HJCers, 
Met ingang van 1 juni zal Peter Jansen starten als havenmeester op de 
HJC. Samen met zijn vrouw Coby zal hij van de komende dagen gebruik 
maken om zijn intrek te nemen in de havenmeesterswoning. 
Peter en Coby hebben een schat aan ervaring opgedaan in 
vergelijkbare functies en het bestuur is er daarom van overtuigd dat zij 
prima in deze functie passen. In verband met de afwezigheid van onze 
havencommissaris zal Peter de eerste weken met beperkte 
werkzaamheden beginnen en zullen Hans Gortworst en John van Zijl 
het aanspreekpunt voor de havenmeester zijn. 
Het bestuur wenst Peter en Coby veel succes en plezier in de nieuwe 
functie. 
De afgelopen periode zonder havenmeester hebben een aantal 
vrijwilligers een flink aantal taken waargenomen en dat heeft er zeer toe 
bijgedragen dat het ongemak tot een minimum beperkt is gebleven. 
Ik wil daar in ieder geval, zonder anderen te kort te willen doen, bij 
noemen Cees van Beijeren en Oebele Dijk. Hartelijk dank. 
Met vriendelijke groet, 
Wilko Emmens 

 
Pinkster Combi Haarlem - 11, 12 en 13 juni 
Tijdens Pinksteren wordt het leukste en grootste Pinkster zeilevenement 
weer op de Mooie Nel gehouden. Daaraan doen natuurlijk al onze 
wedstrijdzeilers in de Optimist, Splash en RS-Feva aan mee, maar ook 
veel deelnemers van andere verenigingen. Nieuw dit jaar is dat de Laser 
4.7 ook kan meedoen. Deze wedstrijd is onderdeel van de zeilopleiding 
van de combi-C groep voor de optimisten. maar we verwachten 
natuurlijk ook al onze andere HJC wedstrijdzeilers op het 'thuis' water. 
 
De Pinkster combi is het ideale evenement om eens een zeil-wedstrijd 
te proberen, of je nu veel of juist heel weinig ervaring hebt je bent altijd 
welkom! En als je zelf geen boot hebt, dan kun je meedoen in een club-
Optimist. Je kunt over de Pinkster combi lezen in de Schuimspatten die 
je eerder al gekregen moet hebben, maar je kunt ook naar de HJC site 
gaan (www.haarlemschejachtclub.nl) en klikken op Combi Haarlem. 
Daar staat alles beschreven wat je maar over een combi-evenement of 
jouw deelname aan de wedstrijden wilt weten. We zien graag dat je 
meedoet en als je toch nog vragen hebt, dan kun je mailen naar 
jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl. 
 
De afgelopen jaren was het altijd prachtig weer tijdens Pinksteren, dus 
kom in ieder geval langs want vanaf de waterkant heb je een schitterend 
uitzicht over de verrichtingen van alle zeilers.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Tot dan! 
 

Meewerken aan de Pinkstercombi 
Vanaf nu hangen er lijsten in het clubhuis waarop je weer kan 
inschrijven voor bardiensten, bemannen informatiepunt, verkopen van 
muntjes en het bemannen van de EHBO post. 
 

Informatie over het terrein en loods tijdens Pinksteren 
Tijdens Pinksteren worden alle boten en trailers naar achteren op de 
half verharding gebracht. Zij kunnen tijdens het evenement niet gebruikt 
worden. Wil je met je eigen boot kunnen zeilen mail dit dan naar Rob 
Hoogland. Volg de actuele berichtgeving op de site of in de 
nieuwsbrieven over wat er voor verdere tijdelijke maatregelen er zijn 
tijdens Pinksteren.  

 
Haven 

• Wil iedereen zijn steiger bij zijn ligplaats met de bezem en water 
schoonhouden?  

• Gebruikt u regelmatig elektriciteit wil u dat dan doorgeven aan de 
havencommissaris.  

• Een boot maak je vast door een landvast van de boot om de 
bolder op de steiger (of met een lus) terug te brengen aan boord. 
Het restant van het landvast ligt dan aan boord. Hij wordt niet 
meerdere keren om de bolder gedraaid, zodat uw buurman deze 
niet meer kan gebruiken. Restanten landvasten liggen niet op de 
steiger, maar aan boord. Ook restanten landvast worden niet 
aan de meerpalen gehangen, maar aan boord.  

• Boten mogen alleen op de haven worden gezet als er een 
lidmaatschapnummer of naam op staat en u de 
havencommissaris hierover mailt.  

• Op warme dagen gaan zo nu en dan spontaan waterkranen 
open onder de steigers. Dit is een automatische doorstroming 
van de waterslangen om legionella vorming tegen te gaan.  

• Wij hebben wifi op de haven.  

 
12 Uurs race 
Op 2 juli is het zover! Er zal een 12-uursrace gehouden worden op de 
Mooie Nel. De start zal zijn om 12.00 uur 's middags en de finish dan 
natuurlijk om 00.00 uur (voor kinderen om 22.00 uur). Tijdens de 
wedstrijd zal er chinees worden besteld, waarvoor eenieder zich 's 
ochtends voor de start kan inschrijven. Vanaf 20.00 uur begint het feest 
in het clubhuis van de HJC, wat na de finish zeker nog even door zal 
gaan! Tijdens dit feest worden zo snel mogelijk na de finish ook de 
prijzen uitgereikt, dus zorg dat je er bij bent! 
Iedereen met een zwaardboot, kielboot of kajuitboot tot 8 meter is 
welkom. Graag weten we van tevoren wie er allemaal meedoen, dus 
meld je s.v.p. alvast aan via 12uursrace@hotmail.com.  
Groetjes Fleur 
 
Toegangshek en code 
Het loophek is ’s avonds en ’s nachts afgesloten. Hij kan geopend 
worden met een code. Deze code is het oprichtingsjaartal van de club. 
Geef deze code niet aan anderen, anders heeft de beveiliging van de 
haven totaal geen zin. Voor buitenstaanders en passanten hebben wij 
een passantencode die wij regelmatig zullen aanpassen.  



  
Vlag of sticker 
Wij zien nog heel veel boten zonder een HJC vlag in de mast of een 
sticker op de boot. Ze zijn te verkrijgen bij Marja van Meerwijk. 

 
Herhaalde oproep: Vuilniscontainer 
Onze vuilniscontainers zijn er om ons boordafval in te gooien. Helaas 
worden ze ook gebruikt door leden om hun grofvuil van boord te 
verwijderen. De kosten van het legen van deze containers zijn bijzonder 
hoog en soms is de havencommissaris zelfs genoodzaakt ze extra te 
laten legen, wat weer extra kosten met zich mee brengt. (Over de 100 
euro)  Kortom heeft u afval van boord dat meer is dan uw gewone afval 
door bijv. een verbouwing, neem dit dan mee naar huis en verwijder het 
zelf. Wij zullen het doorberekenen als we toch een lid aantreffen die zich 
hier niet aanhoudt. 
 

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

Oproep maandagavond werkavonden 
Iedere maandagavond is de zomerwerkploeg weer aan het werk. In de 
maanden april, mei en juni wordt er iedere maandagavond vanaf 19.00 
uur weer opgeruimd, geschilderd, getimmerd enz. Er is veel werk te 
verzetten, vandaar dat wij iedereen m/v oproepen naar deze avonden te 
komen. Speciaal hier ook een oproep aan de leden die de afgelopen 
jaren lid zijn geworden, maar nog niet in de gelegenheid zijn geweest 
iets voor hun club te doen. Het is bijzonder gezellig en de koffie staat 
klaar. 
 

Vanaf 11 mei Laserzeilen op woensdagavond 
Vorig jaar hebben we een start gemaakt om op de maandag avonden 
met een groepje te gaan laser zeilen. Zeker door het mooie weer en ook 
door het groeiend aantal lasers op de haven denken we het de moeite 
waard is om verder te gaan. Omdat de maandag een wat ongelukkige 
dag was (viel samen met de werkavond) willen we een vernieuwde start 
maken op de woensdag avond. Omdat dan ook een aantal groepen 
trainen Optimist en Splash is ook het clubhuis open en kunnen we het 
zeilen afsluiten met een drankje. We gaan om ca. 19.00 uur het water 
op en afhankelijk van het weer zullen we een uur of langer gaan varen. 
Gezien het mooie weer willen we a.s. woensdag 11 mei starten. 
Tot volgende week op het water. Groet Rob 
 

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. 

 

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. 
 



Op reis, maar niet met de boot?  
OnzeClubWinkel wenst je mooie dagen en helpt je graag via de goede 
aanbiedingen van booking.com. Inktcartridges: Speciaal voor onze 
leden 10% extra korting op de toch al scherpe prijzen van 123Inkt. Klik 
eerst op de banner van OnzeClubWinkel zodat de commissie voor onze 
club geregistreerd wordt.  
 

Vrijwilligers nodig 
Er zijn vrijwilligers nodig voor onderstaande zaken: 

• Het schoonhouden van het clubhuis. 
• Het afmaken van het rookhok  
• Zeilinstructeurs voor polyvalk  

 

Waar zijn onze wedstrijdzeilers o.a.? 
2 t/m 5 juni      DYR Workum 
10 t/m 13 juni  North Sea Regatta Scheveningen 
11,12,13 juni   Combi Haarlem 
25,26 juni        Combi Braassem 
 

 


