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Koffie 

Zeven dagen in de week is er 
van 10.00 tot 10.30 uur koffie 
in het clubhuis. Bijzonder 
gezellig. 
 
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 staat de 
etenstijd 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. 
 
Nieuws 

Via Twitter en Facebook en 
onder de knop 'nieuws' 
worden bijna dagelijks 
actuele informatie, uitslagen, 
foto's e.d. geplaatst. Heeft u 
actuele zaken voor deze 
pagina’s dan kunt u deze 
sturen naar de webmaster. 
 
 
 
 

Programma  

2 juli Huwelijksreceptie Arie van de Koppel 

13, 14 augustus OCN Teamzeil Clinic 

15,16 augustus NK Teamzeilen Optimist 

22, 23 augustus  HZV Sluitingswedstrijden 

29 augustus 6-Uurs race 

Voor het volledige programma kijk hier. 
 

OCN Teamzeil Clinic 
In ons eigen land organiseren we ieder jaar het Nederlands 
kampioenschap teamzeilen. Het winnende team mag naar 
Berlijn. 
Tijdens het teamzeilen gaat alles anders. Je vaart in een 
team van vier tegen een ander team van vier. Slechts acht 
Optimisten starten op een hele korte startlijn. De baan is 
heel kort (ca. 5-8 minuten) en het team dat de minste punten 
scoort wint. De winnaar krijgt 1 punt, de nr 2 enz. Omdat alle 
teams tegen elkaar varen en er winnaars- en 
verliezersrondes zijn, worden er tijdens een NK wel meer 
dan 50 wedstrijdjes gevaren! 

 

Om te winnen moet je vaak proberen om je directe 
tegenstander achter je te houden of hem of haar zover te 
laten omzeilen of af te remmen dat je teamgenoten er 
tussendoor kunnen ‘glippen’.  Dit betekent dus dat je jouw 
directe tegenstander juist opzoekt in plaats van bij hem of 
haar weg te varen.  Vaak begint het ‘kat-en-muis-spel’ al 
enkele minuten voor het startschot. Soms achter elkaar aan 
om het startschip heen jagen of soms een heel eind bij het 
startschip vandaan. Als je dicht in de buurt van je 
tegenstander komt, moet je jouw Opti goed onder controle 
hebben en de regels heel goed kennen. Anders ontsnapt ie! 
In het heetst van de strijd moet er wel eerlijk worden gezeild. 
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Zomer openingstijden 
haven 

De openingstijden zijn van 1 
april t/m 30 oktober: 09.00 
uur tot 22.30 uur 
Indien u buiten genoemde 
tijden toegang wilt hebben tot 
het haventerrein kunt u 
gebruik maken van een 
toegangscode om het 
loophek open te maken. 
 
Nieuwsbrief 

De maandelijkse nieuwsbrief 
wordt verzonden via het e-
captain systeem. In dit 
systeem zit de 
ledenadministratie. Mocht u 
een probleem hebben met de 
ontvangst of een email 
wijziging o.i.d. dan graag een 
mail naar de 
ledenadministratie. De maand 
dat u de Schuimspatten 
ontvangt, ontvangt u geen 
Nieuwsbrief. 
Oudere Schuimspatten vindt 
u hier en oudere 
nieuwsbrieven hier. 

En omdat er in zo’n korte wedstrijd toch veel protesten 
kunnen zijn, zijn er scheidsrechters op het water.  
Zo’n scheidsrechter wordt ‘umpire’ genoemd. Als je een fout 
maakt, moet je een strafrondje draaien. Als je dat niet uit 
jezelf doet en de umpire vindt dat jij wel een fout maakt, dan 
wijst hij je aan met een rode vlag en moet je 2 strafrondjes 
draaien. Zo werkt het: duidelijk en snel!  
Voordat de wedstrijd begint, bepaal je met jouw team de 
tactiek. Een goede samenwerking is heel belangrijk. Maar je 
zal zien dat het toch vaak net even anders uitpakt. Je moet 
dan tijdens de wedstrijd de tactiek aanpassen en die aan 
elkaar duidelijk maken. Fluisteren werkt dan niet, hard praten 
soms wel. Gebaren maken werkt vaak het best. 
Kortom, teamzeilen is eigenlijk een groot wedstrijdzeilfeest 
waarop jij en je team al jullie zeilkennis en -kunsten mogen 
laten zien.  Je leert er enorm veel van. De baan licht vaak 
dicht bij de wal dus de toeschouwers kunnen volop 
meegenieten! 

OPROEP 

Per november zullen de functies van penningmeester, 
secretaris en jeugdcommissaris vacant zijn. Het bestuur is 
op zoek naar een geschikte kandidaten om de huidige 
bestuursleden op te volgen. Indien u interesse heeft voor 
één van deze vacatures of iets wilt weten over de 
werkzaamheden, neem dan contact op met de betreffende 
persoon.  
Rix de Roo: penningmeester@haarlemschejachtclub.nl  
Ans Persoon: secretaris@haarlemschejachtclub.nl  
Henk Warnar: jeugd@haarlemschejachtclub.nl 
 
Onze Clubwinkel.nl 

We doen tegenwoordig veel van onze inkopen via het 
Internet. Op de HJC website staat een logo van 
onzeclubwinkel.nl. Als u dat aanklikt komt u op een website 
waar u allerlei postorderbedrijven zoals bol.com, HEMA, 
booking.com, Zalando, V&D, enz. kunt vinden. Als u zich 
eenmalig registreert en de Haarlemsche Jachtclub aanvinkt, 
dan krijgt de vereniging een percentage van uw 
aankoopbedrag gestort. Het is een kleine moeite en het 
levert de club geld op. Dus doe voortaan uw 
internetaankopen via onzeclubwinkel.nl en u steunt de HJC 
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Zeilintroductie volwassenen 

Heeft u ooit al eens willen proberen of zeilen wat voor u is? 
In de periode eind augustus tot en met september geven wij 
zeilintroductie ochtenden en middagen. Op deze ochtend of 
middag, die 3 uur duurt, krijgt u de kans om kennis te maken 
met het zeilen. We zeilen dan in de polyvalk met maximaal 3 
cursisten en één instructeur. 
U kunt zich voor een zeilintroductie ochtend of middag 
aanmelden door middel van het inschrijfformulier 
zeilintroductie volwassenen. De exacte planning van de 
ochtend of middag gaat in overleg. Geef uw mogelijkheden 
aan op het inschrijfformulier zeilintroductie volwassenen. 
 
Voor de zeilcursus en de zeilintroductie hanteren wij twee 
tarieven: één tarief voor leden van de HJC en één tarief voor 
niet leden. De prijzen vindt u in de prijslijst. 
Voorwaarden deelname zeilcursus en zeilintroductie: 
• U dient te beschikken over tenminste één zwemdiploma; 
• Het dragen van een zwem- of reddingsvest is verplicht. 
Indien gewenst kunt u dit kosteloos van de HJC lenen. 
• Aanwijzingen van de havenmeester dienen opgevolgd te 
worden. 
 
6 UURS RACE OP 29 AUGUSTUS  

In samenwerking met de Haarlemse Zeilvereniging (HZV) en 
de Jachtvereniging Watervrienden (JVW) organiseert de 
Haarlemsche Jachtclub de 6-uurs zeilrace op de Mooie Nel. 
  
Het principe van een 6-uurs race is heel eenvoudig: het 
schip dat in 6 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 ook over dit evenement op facebook:   6 uurs 
eventpagina! 

 
Voor wie 

De race is voor iedereen met een zeilboot, groot (tot max. 8 
meter of een Soling) of klein, kajuit of open. Zowel de 
toerzeiler als de wedstrijdzeiler zal aan zijn trekken kunnen 
komen. Voor de jonge zeilers t/m 14 jaar zal de wedstrijd om 
22.00 uur ’s-avonds beëindigd worden. 
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De wedstrijdregels 
Tijdens de race is men vrij om van bemanning te wisselen, 
zoveel als men denkt dat goed is. Dit wisselen dient wel op 
het HJC terrein plaats te vinden, zodat de vermoeide 
bemanningsleden onmiddellijk naar het clubhuis kunnen 
gaan voor koek, zopie en sociale verplichtingen. Het is niet 
toegestaan zonder overleg met de wedstrijdleiding de 
wedstrijd 'tijdelijk' te onderbreken. 
 

Maaltijd en borrel 

Zaterdagavond wordt er zeilersmaaltijd geregeld. Hiervoor 
kan worden opgegeven bij de aanmelding in het clubhuis op 
de dag van de race. Aan deze maaltijd kunnen ook niet 
zeilers meedoen.  
 

Inschrijven en kosten 

Klik op de volgende link om in te schrijven. De namen van de 
zeilers die meedoen staan hier:  deelnemerslijst 6 uurs.  
Last-minute inschrijvingen zijn eventueel nog mogelijk op de 
dag zelf tussen 12.00 en 13.00 uur in het HJC clubhuis.  
Het inschrijfgeld bedraagt € 5 voor een zwaardboot en € 10 
voor een kielboot, te voldoen 's ochtends bij het 
informatiebureau. 
De inschrijving geldt voor een schip. Samenstelling van het 
team is de verantwoordelijkheid van de schipper. Bij de 
samenstelling moet rekening worden gehouden met 
voldoende wissels. 6 Uur zeilen gaat niet in je koude kleren 
zitten..... 

Als bewijs van inschrijving zullen de deelnemers een 
stempelkaart ontvangen. 

 

Bardienst en rescue varen 

Tijdens het evenement is er assistentie nodig voor de 
bardienst en het rescue varen. Je kunt je daarvoor opgeven 
per mail met naam, leeftijd en telefoonnummer aan  Fleur 
Finnema. Hartelijk dank! 

 

 

Veilig varen tijdens de SAIL Amsterdam 2015 

SAIL Amsterdam 2015 vindt plaats van woensdag 19 tot en 

met zondag 23 augustus. SAIL werd voor het eerst georga-

niseerd in 1975 en is uitgegroeid tot het grootste gratis toe-

gankelijke evenement van Nederland. Het hart van SAIL 

wordt altijd gevormd door de indrukwekkende vloot van Tall 

Ships, varend erfgoed, moderne schepen, marineschepen 

en replica’s.  
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Daarnaast vindt er tijdens het evenement een dagelijks wis-

selend programma plaats van allerlei culturele en sportieve 

activiteiten. SAIL Amsterdam is het grootste, gratis toegan-

kelijke publieksevenement van Nederland. 

Vanwege extreme drukte op het water tijdens de vorige edi-

tie van SAIL, gelden er ook dit keer ten behoeve van de vei-

ligheid op het water strenge regels. De vaarregels zijn gepu-

bliceerd via de website van SAIL.  

Lees alle vaarregels tijdens de Sail. 

Recreatievaart 

Wil je met de boot naar SAIL Amsterdam 2015? Let dan op, 

de vaarregels zijn aangepast. Vanwege extreme drukte op 

het water en gevaarlijke situaties die tijdens de vorige editie 

van SAIL zijn ontstaan, gelden er dit keer ten behoeve van 

de veiligheid op het water strenge regels voor toegang tot de 

Oranjehaven (IJ-haven). Uitgangspunt is dat het hart van 

SAIL Amsterdam 2015 gratis toegankelijk is voor kleine par-

ticuliere boten zonder commercieel oogmerk. 

 

 
 

 


