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   SEPTEMBER 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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Programma     
 

3 september IJsselmeerwedstrijden 

10/11 september Sluitingswedstrijden HZV 

17 september CWO examens 

18 september Rondje Haarlem 

18 september Seizoensafsluiting jeugdzeilen 

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

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

  

Beste HJC’ers, 
Winterstalling op de wal 2011-2012: 
Het weer van de laatste weken maakt het mij wat makkelijker om de 
komende winterstallingsperiode aan de orde te stellen. Zoals u weet 
heeft de HJC bij de verhuizing geïnvesteerd in een Roodbergkar en het 
afgelopen jaar hebben wij kans gezien het voor de winterstalling 
benodigde aantal bokken aan te schaffen. Dat stelt ons in staat om dit 
jaar alle voor de winterstalling aangemelde schepen op deze bokken te 
stallen. 
Het gebruik van deze bokken biedt een aantal belangrijke voordelen: 
Ten eerste bespaart de HJC de kosten voor het gebruik van een 
mobiele kraan. Deze kosten belopen inmiddels enige duizenden euro's 
per jaar en stijgen ieder jaar. 
Ten tweede staan de schepen nu op gloednieuwe stevige bokken 
afgestemd op gebruik van de Roodbergkar. 
Ten derde, de HJC kan de winterstalling nu geheel in eigen beheer 
zonder afhankelijkheid van derden plannen. (Ondanks het huidige 
herfstweer begint het winterseizoen echter niet eerder) 
De kosten voor het gebruik van deze bokken heeft het bestuur beperkt 
kunnen houden. Deze zijn afhankelijk van de grootte van de bok. De 
tarieven kunt u terug vinden op de site. 
Dit betekent wel dat dit jaar geen gebruik meer gemaakt kan worden 
van andere dan deze "Roodberg" bokken. 
We hebben op dit moment nog geen 100 % inzicht wie er op de kant wil 
(de toeloop lijkt iets groter dan voorgaande jaren) en of we daarom 
precies genoeg bokken hebben. Enkele bokken van leden kunnen ook 
gebruikt worden samen met de Roodbergkar. Dus voordat u uw bok 
weg doet, neem eerst contact op met Goos Finnema of deze nog te 
gebruiken is. 
 
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 
 

CWO examens, Rondje Haarlem en Seizoensafsluiting - 17/18 
september 

Het weekend van 17 en 18 september belooft een druk maar prachtig 
weekende te worden voor het HJC jeugdzeilen. 
 
Op zaterdag 17 september is er de mogelijkheid je CWO diploma te 
halen. Afhankelijk van het aantal deelnemers varen we van 11.00 tot 
13.00 uur en/of van 14.00 tot 16.00 uur. Onder leiding van een CWO 
examinator en drie examinatoren in opleiding van de HJC moeten er 
verschillende opdrachten worden uitgevoerd waarbij zeilstanden, 
overstag en gijpen en dergelijke worden getest. Overigens is niet alleen 
het examen moment van belang maar ook de vorderingen gedurende 
het hele seizoen. De examinatoren hebben dan ook van te voren 
overleg met de vaste instructeurs over het niveau van de cursisten. Lijkt 
het je leuk het enige erkende zeildiploma van Nederland te halen op je 
eigen club, schrijf je dan in. De kosten voor het examen zijn euro 20. 
Inschrijven kan binnenkort via de site en alle deelnemers aan de 
zeilopleiding krijgen bericht per e-mail. Oh ja, de diploma's worden 
officieel uitgereikt op zondag 18 september tijdens de 
seizoensafsluiting.... 
 
Op zondag 18 september wordt het zo mogelijk nog drukker. Om 09.00 
uur beginnen we met het oude vertrouwde, maar o zo leuke, Rondje 
Haarlem. Met een optimist op onbekend vaarwater, smalle kanaaltjes en 
zelfs een andere plas ontdekken....en zeilend/slepend door de grachten 
van Haarlem waarbij alle mensen op de terrassen jullie jaloers 
nakijken.....Onder begeleiding van een aantal boten en eventueel een 
polyvalk gaat de groep 's ochtends op pad. Lunch moet je zelf 
meenemen, de HJC zorgt voor wat drinken en nog wat lekkers 
onderweg. We lunchen tussen 12.00-13.00 uur ergens op de Molenplas 
en verwachten terug te zijn rond 16.00 uur bij de HJC, net op de tijd 
voor de seizoensafsluiting..... Inschrijving kan binnenkort via de site, 
deelname is gratis. 
 
Op zondag 18 september vanaf 16.30 uur begint de seizoensafsluiting. 
Als alle deelnemers van Rondje Haarlem er zijn, en als onze 
wedstrijdzeilers die meedoen aan de landelijk combi finale in Hoorn en 
de SKON in Zeeland ook langzaamaan binnendruppelen, gaan we 



gezellig napraten over het zeilseizoen onder genot van een borrel met 
aansluitend een barbecue voor het hele gezin. Arne Paauw maakt een 
spetterend overzicht van het seizoen in beeld en geluid, de 
jeugdcommissie is aanwezig om te horen wat er anders en beter moet 
voor het volgend jaar en alle aanwezigen hebben de mogelijkheid als 
eersten in te schrijven voor de zeilopleiding 2012 onder het motto 'wie 
het eerst komt, die het eerst maalt'. Ook worden de behaalde CWO 
diploma's officieel uitgereikt die middag. We hopen niet alleen de 
huidige deelnemers met hun ouders en broertjes/broers/zusjes/zussen 
te verwelkomen maar ook andere ouders met jonge kinderen op de HJC 
en ouders/kinderen die geïnteresseerd zijn om volgend jaar bij de HJC 
te komen zeilen. De kosten van de barbecue zijn €6,50 voor kinderen 
t/m 12 jaar en €12,- voor oudere kinderen en volwassenen. Inschrijven 
kan wederom binnenkort via de site van de HJC. 
 
We hopen jullie allemaal te zien op het bruisende jeugdzeilweekend van 
17 en 18 september op de HJC! 
 
Tot dan. 
Namens de jeugdcommissie  
 
Bas van Goor 
Jeugdcommissaris HJC 
 

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  
 
IJsselmeerwedstrijden 
Langs deze weg wil ik u allen uitnodigen voor de Najaars 
IJsselmeerwedstrijden die gehouden worden vanuit de Marina in 
Volendam op zaterdag 03-Sep- 2011. Inschrijven is mogelijk via ons E-
mail adres (b.wigny@wanadoo.nl) of de CNZ site ( http://hetcnz.nl/ ) en 
verder is het eventueel ook mogelijk je aan te melden bij Stefan Wigny 
(Facebook) 
Ook deze keer is het mogelijkheid om mee te doen aan de gezamenlijke 
maaltijd in het Fokkie die bestaat uit een buffet met o.a huisgemaakte 
kipsaté, zalmfilet in bearnaisse saus, kip blokjes in pittige saus, nasi, 
patat frites en sauzen en als nagerechten; vers fruit, vanille ijs en 
slagroom ook het nagerecht is in buffet vorm. kosten 20 euro pp. Wij 
zullen proberen ook weer net zoals andere jaren een paar dagen van te 
voren de box nummers door te geven via de mail. Probeer je tijdig op te 
geven voor deelname (voor maandag 29 aug), dan is het voor de 



wedstrijdcommissie ook eenvoudiger om alles goede banen te regelen. 
Wij hopen jullie weer in grote getale te ontmoeten in Volendam. Bernt 
Wigny (wedstr comm JVW) 

 
Fietsen voor passanten 
Op dit moment hebben wij veel passanten op bezoek. Zij maken graag 
gebruik van onze fietsen om naar de binnenstad te gaan. Regelmatig 
komt het voor dat wij niet genoeg fietsen hebben. Vandaar het verzoek 
om extra fietsen. Dus heeft u in uw schuur nog een goede fiets staan die 
u niet gebruikt, schenk hem dan aan de HJC. Ook kunnen wij enkele 
kinderzitjes voor achterop een fiets gebruiken. Graag afgeven bij de 
havenmeester. 

 
Werkavonden beginnen weer 
Maandag 29 augustus beginnen de werkavonden weer. Om 19.00 uur 
wordt er weer begonnen met het verder opknappen van het terrein. 
Iedereen is van harte welkom op deze nuttige en gezellige avonden. 

 
Steun nu je club zonder veel te hoeven doen! 
Inkopen doen we allemaal wel eens online. Als je iets gaat kopen op 
internet, doe dat dan even via de link rechts op onze site en onze club 
ontvangt een commissie hiervoor! Via www.onzeclubwinkel.nl kun je 
dan naar verschillende online winkels. Het kost jou niets extra en je 
komt op dezelfde site als wanneer je er direct naar toe zou gaan. 
Probeer het uit en help gelijk je club! 
 

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. 

 


