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   NOVEMBER 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. 
 

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. 
 

Schuimspatten 
De sluitingsdatum van de kopij van de 
eerst volgende Schuimspatten is 13 
november. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Programma     
 

4 november Kaarten 

5 november Vissen 

9 november Cursus vaarbewijs 

11 november Ledenvergadering 

12 november Mosselavond 

16 november Cursus vaarbewijs 

18 november Kaarten 

23 november Cursus vaarbewijs 

27 november Sinterklaas op de HJC 

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

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

 

Vaarbewijs 
Deze winter gaan we er tegenaan, op 9 november 2011 starten we een 
cursus vaarbewijs. In 5 lessen gaan we alle facetten voor het vaarbewijs 
deel 1 behandelen. Aansluitend gaan we van start met deel 2 van het 
vaarbewijs, waarbij u een passer, gum, potlood en Bretonse plotter 
nodig heeft. Lees verder: http://tinyurl.com/6hn255t  

 
Winterstalling 
Leden die geen winterstalling hebben aangevraagd worden verzocht 
hun boot voor 1 november weg te halen. Wilt u alsnog blijven liggen mail 
dan de havencommissaris. Vanaf 1 november zijn weer stallingsgelden 
verschuldigd. 
 
Algemene ledenvergadering 
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene 
ledenvergadering op vrijdag 11 november om 20.00 uur. Onderwerpen 
o.a. huldiging vlaggendragers en de uitreiking van de Poelsnipbeker.  
 

Woensdagwerkploeg is begonnen  
Ieder woensdag is de woensdagwerkploeg weer aan de gang. Deze 
werkploeg kan nog enige versterking gebruiken. U kunt zich om 09.30 
uur melden bij de technische commissie. 
 

Inschrijving zeilles jeugd 2012  
Het seizoen 2011 is koud afgelopen of we beginnen alweer met de 
inschrijving voor 2012. Vanaf vandaag kan je inschrijven voor de 
zeilopleiding die volgend jaar maart van start gaat. 
Dit jaar hadden we bijna 100 zeilers in de opleiding, waardoor er elke 
avond verschillende groepen aan het trainen waren op de HJC en we 
hebben zelfs nog enige mensen moeten teleurstellen. Dus, wil je graag 
het zeilen leren, wil je verder gaan waar je dit jaar gebleven bent, of lijkt 
het je reuze spannend om mee te gaan doen in een beginnende 
wedstrijdzeilgroep? Geef je dan snel op. Heb je zelf een Optimist, 
Splash of Laser en wil je de fijne kneepjes van het zeilen echt goed 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

onder de knie krijgen, dan ben je ook bij de HJC aan het goede adres. 
De opleiding begint in maart met theorieles(sen) waarna we in april met 
alle beginnende Optimist zeilers en ook aspirant zeilers het zwembad in 
gaan om het omslaan te oefenen. Vanaf eind april tot in september zijn 
er 's avonds lessen. Tevens kun je meedoen met leuke wedstrijden op 
de club en is er de Zeilclinic, een zeilweekend vol fun en leren. We 
sluiten de zeilopleiding traditiegetrouw af met Rondje Haarlem en de 
BBQ. Alle informatie is te vinden bij Zeilopleiding jeugd en daar vind je 
ook het inschrijfformulier. 
Als je nog vragen hebt dan kan je altijd een mailtje sturen aan 
jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl. We zien jullie graag 
(weer) komen zeilen bij de HJC. Bas van Goor - jeugdcommissaris HJC 
 

Vissen 
Verleden jaar meldde ik dat er enorme vissen gevangen werden, maar 
helaas tijdens de viswedstrijd waren ze er niet. Misschien hebben we dit 
jaar meer geluk. De start is om 13.00 uur en om 16.00 uur is het 
eindsignaal. Kort hierna is de prijsuitreiking. Na de prijsuitreiking wordt 
door onze beroemde HJC-kok Nico Hin zijn befaamde “maaltijd” 
geserveerd. Om de kosten een beetje te dekken zal er een kleine 
bijdrage gevraagd worden. http://tinyurl.com/5szg7pk  
 

Tarieven 2011-2012 
De tarieven voor het verenigingsjaar 2011/2012 zijn gepubliceerd op 
onze website. De prijzen zijn per 1 oktober geïndexeerd met 2,50 %. 
Tevens is er een verhoging van de bondscontributie met 1,20 per 
volwassene en 60 cent per jeugdlid in het contributiegeld van de HJC. 
Over deze 2 bedragen is dit jaar geen prijsindexering van toepassing. 
Met vriendelijke groet, De Penningmeester 

 
Mosselavond 
De leden die willen mee-eten kunnen zich opgeven bij: Marja van 
Meerwijk 023-5373667. Kosten Euro 10.-. Er kan voor maximaal 50 
personen worden gekookt, dus snel opgeven! http://tinyurl.com/647qva3  
 
Poelsnipbeker 
Elk jaar wordt tijdens de najaarsvergadering de Poelsnipbeker uitgereikt. 
De zeiler die in het seizoen (dat loopt van 1 november 2010 t/m 31 
oktober 2011) de meeste officiële starts heeft gemaakt mag zijn naam 
op deze wisselbeker laten graveren. http://tinyurl.com/6yjb3kr  
Hoe kan je meedoen! 
Je maakt een (Excel) bestand met 3 kolommen. In kolom 1 staat de 
datum van de wedstrijd, in kolom 2 de naam van de wedstrijd (bijv. 
Combi Haarlem) en in kolom 3 het aantal starts dat je op die dag of in 
dat weekend hebt gemaakt. Alle wedstrijden die op de Mooie Nel (en 
Spaarne) zijn gevaren tellen dubbel. Dit geldt voor de Combi Haarlem 
maar ook voor de openings- en sluitingswedstrijden (HJC, HZV en 
JVW). 
Dit bestand stuur je voor 6 november op naar 
wedstrijdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl. 

 
Vacatures in het bestuur 
Zoals tijdens de Algemene Ledenvergadering al aangekondigd zal 
tijdens de vergadering van maart 2012 een aantal bestuursleden 
aftreden en niet herkiesbaar zijn. 



Het bestuur zoekt daarom kandidaten voor de volgende functies: 
Voorzitter, 
Penningmeester, 
Havencommissaris, 
Wedstrijdcommissaris 
Een aantal van de aftredende bestuursleden heeft er al meerdere 
termijnen op zitten en is ook langer in functie gebleven om tijdens de 
turbulente periode van onze verplaatsing zo veel als mogelijk 
continuïteit in het bestuur te houden en dat hebben zij met veel plezier 
gedaan. Inmiddels is dat achter de rug en wordt het ook tijd dat er 
nieuwe gezichten met nieuwe denkbeelden achter de bestuurstafel van 
de HJC plaats gaan nemen. 
De nieuwe locatie met de prachtige voorzieningen, de financiële 
gezondheid van onze club en de sportieve prestaties van de afgelopen 
tijd bieden volop mogelijkheden voor de HJC. 
Ik kan u uit ervaring vertellen dat het ook erg leuk is om daar met een 
team van enthousiaste bestuursleden richting aan te geven. 
Daarom doe ik hierbij een dringende oproep om deze handschoen op te 
pakken en u kandidaat te stellen voor een van deze functies. 
Mocht u zich willen oriënteren op een van deze vacatures en daar meer 
van willen weten dan kunt u altijd met het huidige bestuurslid of met mij 
contact opnemen. 
Wilko Emmens 

 
Team HJC behaalt fantastische 2e plaats bij NK teamzeilen 
voor clubteams 
Het is de HJC net niet gelukt om de NK titel van 2010 te prolongeren. Er 
stond vanaf de kwartfinales op zondag zeer lichte wind. Dat is geen 
excuus maar lichte wind brengt altijd een hogere geluksfactor in het 
spel. Op zaterdag werden alle poulewedstrijden op 1 na gewonnen. 
Alleen tegen de RZV (de latere kampioen) werd het 1-1.  
Ondanks de zeer lastige omstandigheden werd in de kwartfinales de 
Braassem verslagen en vervolgens de Kaag; beide gedoodverfde 
titelkandidaten. In de finale werd gezeild volgens het “first to score three 
points” systeem. De HJC wist geen match te winnen en het werd 3-0 
voor de RZV. Elke start lag de HJC er tot aan het voor-de-windse-rak 
goed bij, maar toch liep de RZV goed in.  
Voor het evenement is het heel goed dat er voor de 5e keer op rij een 
andere kampioen is. De verschillen zijn duidelijk kleiner geworden en de 
RZV heeft echt progressie geboekt. De RZV finishte net iets beter en 
werd hierdoor terecht kampioen, hulde. 
Dat een 2e plaats heel goed is wordt ook nog eens benadrukt doordat 
we naast de Braassem en de Kaag ook grote clubs als KWV 
Loosdrecht, KWS Sneek, KNZ & RV Muiden, WV Hoorn, KR&ZV de 
Maas etc. achter ons laten.  
Het team wil bij deze graag alle HJC-ers en het bestuur ontzettend 
bedanken voor alle steun die we in de aanloop en tijdens het evenement 
hebben gekregen, die was echt fantastisch. (Ook de Splash zeilers 
willen we bedanken voor het ter beschikking stellen van hun jassen). 
We zijn onze belofte om de HJC niet onopgemerkt te laten volledig 
nagekomen! 

 
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) 
watersport spullen kosteloos aanbieden op het prikbord. 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. 

 


