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OKTOBER 2012            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 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
Via Twitter, Facebook, Hyves 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.

Nieuwsbrief
De maandelijkse nieuwsbrief wordt 
verzonden via het e-captain systeem. In  
dit systeem zit de ledenadministratie. 
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 het 
mailadres van de andere familieleden 
laten aanpassen.

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

  Programma  
29/30 september Sluitingswedstrijden JVW

3 oktober Werkdag

5/6/7 oktober Terugtocht

7 oktober Lasermiddag

10 oktober Werkdag

13 oktober 95 jaar jubileum 

13 en 14 oktober Sluitingswedstrijden

14 oktober Sluitingseizoen

17 oktober Werkdag

20 oktober Start boten op de wal

21 oktober Derde zondag v/d maand borrel

21 oktober Lasermiddag

24 oktober Werkdag

27 oktober Start boten in de loods

31 oktober Werkdag

Jubileum !
Zaterdag 13 oktober vieren wij het 95-jarig jubileum van de 
Haarlemsche Jachtclub. Dat gaan we toch met elkaar vieren? De 
loods wordt leuk versierd, we toosten met elkaar, genieten van de 
muzikale begeleiding van Leo van Veelen. We nuttigen de ter 
plekke bereide paëlla maaltijd met kip of vis en feesten mee op de 
muzikale klanken van N-rg music. Dat wordt reuze gezellig! De 
jubileumcommissie heet u graag welkom. Het is erg belangrijk 
tijdig te weten of u erbij bent.  Woensdag 3 oktober is de laatste 
dag dat u kunt inschrijven voor de paëllamaaltijd. Laat deze datum 
dus niet voorbijgaan en schrijf nu gelijk in…..
Lees hier verder of u kunt hier gelijk inschrijven voor de 
paëllamaaltijd en u aanmelden voor de werkzaamheden.
U kunt hier de deelnemers zien.

Sluitingswedstrijden HJC
Op 13 en 14 oktober zijn de sluitingswedstrijden bij de HJC en 
vieren we meteen het 95-jarig jubileum met ’s-avonds feest. Alle 
Mooie Nel-zeilers kunnen aan de sluitingswedstrijden meedoen, 
dus ook de HJC jeugdzeilers. Heb je zelf geen Optimist, maar heb 
je je wel ingeschreven voor de zeillessen, dan kan je gratis een 
clubboot gebruiken. Wees er op tijd bij om er één te reserveren 
(mail opleiding.jeugdzeilen@haarlemschejachtclub.nl), want het 
aantal cluboptimisten is gelimiteerd. Natuurlijk verwachten we ook 
alle zeilers die al wel een eigen bootje hebben. De eerste start is 
op zaterdag om 14:00 uur (dus je kunt in de ochtend nog 
voetballen of hockeyen) en op zondag wordt 's-ochtends gestart 
rond half elf en na de lunch weer om 14:00 uur. Inschrijven voor 
de wedstrijden is in het clubhuis ter plaatse, voor aanvang. 
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Sluiting seizoen 14 oktober
Direct na de prijsuitreiking van de sluitingswedstrijden, rond 16.00 
uur, wordt het seizoen afgesloten door onze voorzitter door het 
laten zakken van de clubwimpel. Alle leden worden daarvoor en 
voor de gezellige sluitingsborrel uitgenodigd. 

Oproep!!
Wij hebben een gezellig shantykoor, waar de mensen ook goed 
willen zingen. Het ontbreekt ons alleen nog aan een goede 
begeleider(dirigent). Is er in onze club van ongeveer 500 leden 
niet iemand die dat voor ons wil zijn? Wij oefenen op 
donderdagavond in het clubhuis. Laat van u horen! U kunt contact 
opnemen met Goke van Beijeren tel: 023 5274958 of met Maaike 
van Oosterhout tel: 023 7430043.

Terugtocht 2012
In verband met de sluiting van restaurant “De Zuiderzee” kunnen 
we daar niet meer eten. Gelukkig heeft watersportvereniging “De 
Zeevang” haar haven en clubhuis ter beschikking gesteld om toch 
nog in Edam onze pleisterplaats te kunnen behouden.
Vrijdag 5 oktober vertrekken we om ± 18.30 uur van de HJC en 
overnachten in Schellingwoude of Durgerdam. De volgende 
morgen varen we dan naar Edam. Mochten de 
weersvoorspellingen slecht weer of veel wind voorspellen, dan 
kunnen de motorboten binnendoor gaan. De zeilers zullen weer en 
wind moeten trotseren om zaterdag op tijd de haven van Edam te 
bereiken. Het is ook een leuke tocht om vrijdagochtend via de 
Woude naar Purmerend te varen. Daar te overnachten en dan 
over de Purmerringvaart, dwars door Edam, naar de haven te 
varen. Lees verder

Woensdagwerkdagen beginnen weer
Vanaf woensdag 3 oktober beginnen de gezellige klusdagen weer. 
Iedere woensdag beginnen we op 10.00 uur met een kop koffie en 
daarna gelijk aan de slag. Tussen de middag nuttigen we een kop 
soep en we sluiten af met een borrel. Er is weer veel werk te 
verzetten om onze haven nog mooier te maken. Twee rechter 
handen zijn niet nodig, wel een goed humeur! Speciaal een 
oproep voor onze nieuwe leden. Kom langs, het is bijzonder 
gezellig.

Groot onderhoud Prinsenbrug
De Prinsenbrug, tussen de Oudeweg en het Prinsen Bolwerk, 
verkeert in slechte staat. Groot onderhoud op korte termijn is 
noodzakelijk. In 2012 krijgt de brug daarom een nieuw brugdek. In 
het water worden de remmingswerken, de wachtplaatsen voor de 
boten en de steigers vervangen. De werkzaamheden maken de 
brug veiliger en stiller en maken een einde aan het ongeplande 
noodonderhoud dat de afgelopen jaren plaats moest vinden. 
Haarlem wordt hierdoor beter bereikbaar. Lees hier verder.

Dirk en Bart Nederlands Kampioen
Dirk Bennen in de 470 en Bart Lambriex in de Optimist tijdens het 
NK teamzeilen. Beide zijn Nederlands Kampioen geworden en de 
HJC feliciteert ze van harte. Onze wedstrijdzeilers trekken door 
het hele land en soms ook naar het buitenland en laten daar prima 
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resultaten zien. Iedere week worden er verslagen gezet op de 
website met foto's. Ook op Twitter, Facebook en Hyves staan veel 
foto's en actuele verslagen en nieuwtjes.

Laser Masters halen nog volop door in het seizoen
De derde week op een rij met meer dan 10 bootje in het Laserveld 
op de woensdagavond! Het record tot nu toe was twee weken 
achter elkaar 15 bootjes. Fantastisch om met een veld van 15 
bootjes de inmiddels bekende sprintwedstrijdjes te varen. Er is 
dan ook een groot enthousiasme en er wordt hard gezeild.
De verhuur van de clublasers verloopt prima, ze zijn elke keer 
verhuurd en zelfs buiten de woensdagavond worden ze regelmatig 
geboekt!
Na de wedstrijden is het bovendien erg gezellig in het clubhuis 
met de dames en heren Masters. Het wordt echter vroeg donker. 
Maar er is ook voldoende animo om nog even door te halen en 
daarom is het plan om op de zondagmiddag van 15.00 tot ca. 
17.00 te varen. Zodoende zal het vanaf 7 oktober Laser Masters 
middag zijn op de zondag bij de HJC. Uiteraard niet in het 
weekend van 13 en 14 oktober want dan zijn er de 
sluitingswedstrijden met een eigen start en een speciale baan. 
Schrijf dus allemaal in zodat we met elkaar dit mooie seizoen met 
een groot veld kunnen afsluiten. Uiteraard zijn zeilers van andere 
verenigingen van harte welkom om aan alle wedstrijden bij de HJC 
deel te nemen!
Namens de Laser Masters, Adse Jelles
29/30 september sluitingswedstrijden JVW
7 oktober Laser middag 1e start om 15.00 uur
13/14 oktober sluitings wedstrijden HJC (aparte Laserbaan)
21 oktober Laser middag 1e start om 15.00 uur

Derde zondag van de maand borrel gaan weer beginnen
Het is zondag 21 oktober (de derde zondag van de maand) weer 
gezellig in het clubhuis! We praten wat, we vertellen wat, we 
drinken wat en natuurlijk wordt er voor een klein borrelhapje 
gezorgd. Aanvang: 16.00 uur. 

Even een berichtje van de havencommissaris
Werkavonden stoppen laatste maandag van september 2012. 
Woensdag werkdagen beginnen 1e woensdag van oktober 2012. 
Algehele werkbeurten coördinatie wordt uitgevoerd door de 
Technische Commissie aanspreker en indeler van deze commissie 
is Hans Gortworst.
Na sluitingsdatum voor inschrijven winter stalling wordt in overleg 
met de havenmeester en T.C. de buitenplekken ingedeeld. De 
boten die vorig jaar ook buiten hebben gelegen zowel in het water 
als op de kant wordt zoveel mogelijk wederom van een plek 
voorzien. De nieuwe aanmeldingen proberen wij op de kant te 
plaatsen indien er genoeg bokken zijn. Z.s.m. krijgt iedereen 
bericht of wordt even gebeld.
De loods wordt ingedeeld met Nico Hin, Auke Bender en de 
havenmeester. Direct na de sluiting termijn van inschrijving, wordt 
geprobeerd z.s.m. een indeling te maken. Ook wordt iedereen 
gemaild of gebeld.
De mastenloods wordt veranderd. Iedereen die daar wil liggen, ligt 
er op eigen risico en zal zijn of haar mast moeten beschermen 



tegen vuil etc. H.J.C. is niet aansprakelijk voor beschadigingen of 
wat dan ook.
De bokken/steunen of ander oud materiaal die nu nog op de 
haven liggen moeten binnen 7 dagen na plaatsing op de website 
worden weggehaald of aan de H.J.C. overgedragen worden, zodat 
de T.C. en de havenmeester de oude rommel kan laten afvoeren 
of mogelijk gedeeltelijk gebruiken. Hopende op veel werkhulp 
wensen wij iedereen een goed winterseizoen toe. Peter Vernout
Havencommissaris

Stremming Noordzeekanaal voor project Noord-Zuidlijn
Het IJ (Noordzeekanaal) wordt 3x 24 uur afgesloten voor het 
afzinken van de tunnelelementen ten behoeve van de Noord-
Zuidlijn. Bij slechte weersomstandigheden worden de 
werkzaamheden verschoven naar een reservedatum. De data zijn: 
Di 25 sept 7.00 uur t/m 26 sept 7:00 uur - Di 02 okt 7.00 uur t/m 03 
okt 7:00 uur - Wo 09 okt 7.00 uur t/m 10 okt 7:00 uur. Lees hier 
over meer stremmingen in Haarlem.

Verenigingsjaar 
Het verenigingsjaar van de HJC loopt van 1 oktober tot 30 
september van het volgende jaar. Afmeldingen dienen voor het 
begin van het nieuwe verenigingsjaar gedaan te worden. Dit kan 
door middel van het formulier voor opzegging van het 
lidmaatschap op de HJC-site. Ga naar 
www.haarlemschejachtclub.nl en klik dan op de knop 
voor ‘Lidmaatschap’ en vervolgens ‘Opzegging’. 
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