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MEI 2014                 HJC NIEUWSBRIEF

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.

HJC-kledinglijn 
De HJC kleding is te koop bij 
de havenmeester. Er zijn 
polo's, sweaters, fleece jacks, 
caps en voor de jeugd leuke 
sweaters met capuchon met 
een leuke opdruk.

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  
18 mei 3de Zondag v/d maand borrel +

kennismaking nieuwe leden

23, 24, 25 mei Excursietocht naar Spijkerboor

24 mei Fortrace

5, 12, 19, 26 mei Werkavonden
Voor het volledige programma kijk hier.

3de Zondag v/d maand borrel + kennismaking nieuwe 
leden 
Zondag 18 mei vanaf 15.00 uur is er de 3de zondag v/d 
maand borrel. Kom gezellig naar het clubhuis voor een 
gezellige borrel met borrelhap. Ook alle nieuwe leden zijn 
persoonlijk uitgenodigd, dus een mooi moment om kennis te 
maken.

Gezamenlijke tocht naar Spijkerboor 23 t/m 25 mei 
Vrijdagochtend, na de koffie vertrek vanuit de haven om 
11.00 uur naar het eiland de Woude, waar we elkaar 
ontmoeten omstreeks 15.00 uur. De motorboten gaan via 
Nauerna, de zeilboten kunnen beter door de Zaan gaan. Om 
18.00 uur heeft het restaurant “De Woude” een 3-
gangenmunu voor ons klaargemaakt.

Zaterdag kunnen de zeilboten, met eventuele opstappers, 
zich uitleven op het Alkmaardermeer. Om 14.30 uur stappen 
de zeilers bij de motorboten aan boord en varen, in ongeveer 
45 minuten, naar Fort Spijkerboor. Om 16.00 uur geeft 
Gerard een rondleiding in het fort. Om 17.00 uur borreltijd, 
daarna een BBQ verzorgd door Theo van Roode. Om 21.30 
uur varen we terug naar de Woude waar we overnachten.

Zondag is de terugtocht naar de HJC of naar je zomerplek.
Wat zijn de kosten: 
• De BBQ kost €14,--, als je liever vis dan vlees wilt eten, dit 
graag vermelden bij aanmelding. 
• Het 3-gangenmunu in het restaurant “De Woude” kost 
€25,-- Graag vermelden als je in het restaurant wilt eten.
Opgeven via evenementen@haarlemschejachtclub.nl
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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.

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

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.

Laserzeilen
Tijdens het zeilseizoen wordt er vanuit de HJC vanaf medio 
april op iedere woensdagavond gezeild door de 'Laser 
Masters', volgens een vast en beproefd concept. Het aantal 
deelnemers is ruim 30, waaronder ook leden van andere 
zeilverenigingen zijn. Doorgaans zijn er zo'n 15 tot 20 boten 
op het water. 
De kern bestaat uit Masters, maar met de ondergrens van 30 
jaar nemen we het niet al te nauw. Dus iedere Laser zeiler is 
welkom! Voor iedereen die (vroeger) wel eens Laser heeft 
gezeild is 'woensdagavond Laser zeilen' bij de HJC vast een 
goede reden om de boot weer eens van stal te halen en mee 
te doen. Je kan ook een HJC Laser huren. Lees hier verder 
en meld je aan door een mailtje te sturen aan adse-
jelles@hetnet.nl 

Inschrijving Combi Haarlem binnenkort geopend
Zeilers kunnen binnenkort inschrijven voor de 31ste Combi 
Haarlem. Houd de website in de gaten. De Pinkster Combi is 
dit jaar op 7 en 8 juni. De HJC leden die aan dit evenement 
hun medewerking verlenen kunnen zich via de pagina van de 
Combi Haarlem inschrijven voor de maaltijden. Natuurlijk 
verwachten wij alle leden van het HJC Zeilteam, maar ook 
zeilers met minder of zelfs geen wedstrijdervaring kunnen 
prima meedoen. Ook zeilers uit de eerste lesgroep Optimist 
Beginners hebben dit weekend de mogelijkheid om een paar 
eerste echte baantjes te varen. Zij zullen vlak voor het 
clubhuis zeilen met een boot die de baan ‘voorvaart’, deze 
hoeft dus alleen maar gevolgd te worden en dat gaat na een 
paar zeillessen natuurlijk al lukken. Ook worden er vanuit een 
rescue nog aanwijzingen gegeven, als dat nodig is. Lees hier 
verder hoe je kan aanmelden en hoe alles in zijn werk gaat. 
Allemaal graag tot ziens bij de Pinkstercombi
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Werkavonden
De maandagavonden waarop we gaan klussen zijn gestart. 
Wij hopen dan ook op een grote opkomst van leden die 
alleen op de avonden kunnen klussen en het leuk en gezellig 
vinden om een avondje te werken. Je leert andere leden 
kennen, helpt de HJC om een nog betere haven te krijgen en 
na afloop drinken wij een kop koffie en of een drankje. Onze 
dank bij voorbaat en tot ziens op de haven, namens de 
technische commissie, Hans Gortworst

Twitter en Facebook
Volg ons op Twitter en Facebook. Dan wordt u regelmatig op 
de hoogte gehouden van het actuele nieuws.

Wie doet mee: pilot vaarpadplan Westelijke Staande 
Mastroute
Heeft u een schip met een mast van meer dan 6 meter hoog 
die 9 km per uur kan varen dan bent u de geschikte 
kandidaat om mee te doen met de pilot vaarpadplan. Voor de 
uitvoering van de pilot zijn we op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die een (of meerdere) dag(en) de Westelijke 
Staande Mastroute tussen de A9 en de A44 willen varen. 
Tijdens de pilot willen we namelijk een nieuwe manier van 
brugbediening uitproberen.

De pilot vindt plaats in juni 2014 in de weken 25 en 26 op 
dinsdag, donderdag en zondag*. Er komt een reserveweek in 
de tweede of derde week van september zodat er een uitwijk 
mogelijkheid is mocht de pilot op een van de dagen in juni 
niet door kunnen gaan.

De pilot vaarpadplan is een onderdeel van het project Blauwe 
Golf waarin de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, 
ProRail, Waternet (gemeente Amsterdam) en de gemeente 
Zaanstad deelnemen. Het doel van het project Blauwe Golf is 
te zorgen voor een betere doorstroming op het water en de 
weg. Een vaarpadplan voor de Staande Mastschepen past 
hierin. Om te onderzoeken wat de mogelijkheden en 
consequenties zijn, heeft de provincie Noord-Holland samen 
met Rijkswaterstaat het initiatief genomen om een 
vaarpadplan voor de Westelijke Staande Mastroute tussen de 
A9 en de A44 te ontwikkelen. Dit is gebeurd in samenwerking 
met vertegenwoordigers van diverse belangengroeperingen 
zoals het Watersportverbond, de HISWA, de ANWB, de 
chartervaart en de beroepsvaart. Ook de verschillende 
beheerders zijn bij de uitwerking van het vaarpadplan 
betrokken.

Tijdens de pilot worden alle bruggen op het traject van de 
Westelijke Staande Mastroute op vaste tijden geopend. De 
tijden zijn met behulp van een vaarpadplan opgesteld voor 
een ‘ideale doorvaart’, een soort groene golf voor de 
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scheepvaart. De bedoeling is dat hierdoor de afstand 
efficiënter en sneller kan worden afgelegd.

Het doel van de pilot is om te kijken of de voorgestelde 
vaarpadplanning haalbaar is en wat de consequenties van 
deze werkwijze zijn voor de scheepvaart en het wegverkeer.

Wilt u meewerken op (een van) onderstaande pilotdagen? Of 
kent u iemand in uw omgeving die dat wellicht graag zou 
willen? Meld u dan aan via blauwegolf@noord-holland.nl.
Geef in uw mail a.u.b. aan op welke dagen u overdag 
beschikbaar bent, hoe hoog de mast van uw boot is, de 
maximumsnelheid (in km) en de lengte, breedte en diepgang 
van uw boot. Ook zouden wij graag de ligplaats van uw boot 
willen weten. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u meer 
informatie over (start)tijden en wat er van u verwacht wordt.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een mail sturen of 
bellen naar de projectleider van de pilot, Stijn Kerssens, 06-
53599824. Meer informatie over het project Blauwe Golf is te 
vinden op www.noord-holland.nl/blauwegolf

Actueel nieuws
Lees op onze website (wedstrijd)verslagen van onder andere 
Renee Groeneveld, de Easter regatta, de Paastocht, 
zeillessen enz.
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