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SEPTEMBER 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  
1 september IJsselmeerwedstrijden

5 september Laser zeilavond

8/9 september Sluitingswedstrijden HZV

8 september Sluitingsdatum kopij Schuimspatten

12 september Laserzeilavond

15/16 september NK teamzeilen Optimist / Valkenweekend

17 september Werkavond

19 september Laser zeilavond

22 september CWO examens Optimist

23 september Rondje Haarlem en seizoenafsluiting

24 september Werkavond

26 september Laser zeilavond

29/30 september Sluitingswedstrijden JVW

IJsselmeerwedstrijden
Beste zeilers, Langs deze weg wil ik jullie uitnodigen voor de 
IJsselmeerwedstrijden die gehouden zullen worden vanuit 
Volendam. De wedstrijden zullen worden gehouden op zaterdag 1 
september. Deze keer zal er geen gezamenlijke maaltijd worden 
georganiseerd, wij hopen dit wel weer in het voorjaar te kunnen 
realiseren. Inschrijving kan t.z.t. via de CNZ, www.hetcnz.nl/. 
Verder natuurlijk ook via de mail justin@dds.nl of 
b.wigny@online.nl. Wij hopen jullie weer in grote getale te mogen 
ontvangen. 
Tot ziens in Volendam. Mvgr Bernt Wigny

Valkenweekend
Voor iedereen in de leeftijd van 13 t/m 16 jaar die een weekendje 
‘lekker wil zeilen’ is er een Valkenweekend na de zomervakantie. 
We gaan dan met 4 of 5 personen in een valk naar de Kaag 
zeilen. Het maakt niet uit hoeveel zeilervaring je hebt, want het is 
ook geen les. Enige basiskennis is wel vereist, want je kan pas 
zeker weten dat je zeilen leuk vindt als je al op een zeilboot hebt 
(mee) gevaren. Het wordt dus gewoon leuk, gezelligheid staat 
voorop! Het weekend staat onder leiding van onze jonge ervaren 
instructeurs Wouter van Oversteeg en Stijn Takes. 
Op zaterdagochtend 15 september om 9.00 uur wordt er bij de 
Jachtwerf van Opzeeland verzameld voor vetrek naar de Kaag. 
Eten en overnachten doen we bij de zeilschool op de Kaag, om 
dan op zondag 16 september om circa 16.00 uur weer bij de HJC 
te zijn. Kosten zijn 55 euro, inclusief alles (eten, drinken, 
overnachten en gebruik van polyvalken).
Je hoeft geen lid van de HJC te zijn om mee te gaan. We zien 
gewoon graag alle jeugdzeilers eens (terug) bij de HJC en neem 
je vriend(inn)en zeker gezellig mee. Wil je meer informatie, mail 
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dan naar jeugdcommissaris Bas van Goor.
Je kan nu opgeven via de link inschrijfformulier valkenweekend. 
Wacht niet te lang, want er kunnen maximaal 18 zeilers mee en 
i.v.m. de voorbereidingen is de sluitingsdatum 6 september.

Jubileumfeest 95 jaar HJC 
Net zoals de officiële opening van de nieuwe haven en het 
clubhuis wordt dit nieuwe HJC-jubileum gevierd tijdens de 
jaarlijkse sluitingswedstrijden. Niet zo uitgebreid als voorgaande 
jubilea, want eigenlijk kijken we al vooruit naar de mijlpaal van het 
100-jarig bestaan van onze vereniging, dat in 2017 gaat 
plaatsvinden. Belangrijk is natuurlijk wel dat we in het kader van 
het jubileum met de sluitingswedstrijden laten zien dat de HJC nog 
steeds een actieve zeilvereniging is. Iedereen is daarom nog eens 
extra van harte uitgenodigd mee te varen, ofwel als schipper ofwel 
als bemanning. Lees hier verder.

U kunt hier inschrijven voor de paëllamaaltijd en u aanmelden voor 
de werkzaamheden.
U kunt hier de deelnemers zien.

Najaars programma voor jeugdzeilers
Met de start van de scholen begint ook het najaarsprogramma 
voor het zeilen. Natuurlijk zijn er nog de laatste zeillessen op de 
door-de-weekse dagen die vanaf maandag 3 september weer 
aanvangen, maar er zijn ook nog een flink aantal evenementen 
waarover op deze nieuwspagina de komende tijd alles te lezen 
staat. Kijk bijvoorbeeld naar evenementen als de 
Sluitingswedstrijden en de Seizoensafsluiting met BBQ. Wil je ook 
te weten komen hoe goed je kan zeilen? Doe dan mee aan het 
CWO-examen!
Alle data vind je in de zeilagenda. Graag tot gauw op de HJC.

Sluitingswedstrijden Mooie Nel
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.
Sluitingswedstrijden zijn bij de HZV op 7 en 8 september en bij de 
JVW op 29 en 30 september. 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.
In oktober zijn de sluitingswedstrijden bij de HJC en vieren we 
meteen het 95-jarig jubileum met ’s-avonds feest.

Even een klein stukje van de havencommissaris
De vakantie zit er voor de meesten weer op, de havenmeester 
komt ook terug van vakantie en begint weer op 01 september, ik 
denk met frisse moed. Zijn afwezigheid is door enkele leden-, 
bestuurslid-, en erelid opgevangen en ik denk door iedereen als 
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prettig ervaren, hiervoor onze dank. Zodra de havenmeester terug 
is, gaan wij met de t.c. en de mensen voor indeling van de loods, 
om de tafel zitten, om te kijken hoe en wat wij kunnen doen, i.v.m. 
de winterberging. Eindelijk is door de Gemeente Haarlem via 
recreatieschap de wegverlichting van de Mooie Nelweg in orde 
gemaakt en deze brand nu weer. Nu nog de inrit/toegang veiliger 
maken en wij zijn hopelijk op de goede weg dan. Helaas vielen de 
bezoekende passanten tegen; of wij moeten hiermee leven ? Of 
dit heeft wat oorzaken, wij gaan ook dit evalueren met de T.C. en 
de havenmeester evenals de ingevallen havenmeesters, die 
mogelijk ook hierover goede ideeën hebben. Wij hopen, dat er 
weer veel personen zich aanmelden voor werkzaamheden op de 
haven. Bij de T.C. of de Havenmeester, want er komt een aardige 
werklijst denk ik? Maar die proberen wij met zijn allen zo gezellig 
mogelijk te houden. Meldt u dus snel aan voor de leuke klussen. 
Peter Vernout

Meldpunt klachten over bediening bruggen
Ondanks de goede afspraken die met Rijkswaterstaat zijn 
gemaakt over de bedieningstijden van de brug Rijksweg 9 en de 
brug Buitenhuizen, blijken deze bedieningstijden, gezien het 
aantal klachten hierover, niet goed te voldoen. Om een gedegen 
en gefundeerde klacht in te dienen bij Rijkswaterstaat zou ik het 
volgende willen verzoeken; heeft u een slechte ervaring met de 
bediening van één of beide bruggen, meldt dit dan aan 
ondergetekende per e-mail. Het liefst voorzien van datum, tijd en 
welke brug. Aan de hand van deze te vormen klachtenlijst staan 
we een stuk sterker in het overleg dat we gaan voeren met 
Rijkswaterstaat. Dus graag uw klachten mailen naar: 
phoca@online.nl. Bij voorbaat dank.
Auke Bender, Watersportverbond - regio Haarlem

De Laser zeilavonden beginnen weer. 
Iedere woensdagavond kan er Laser gezeild worden in de eigen 
boot of in een gehuurde boot van de club. Er zijn twee Lasers 
beschikbaar. Lees hier verder.

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.

Nederlands Kampioenschap Teamzeilen op de HJC
Op 15 en 16 september wordt het Optiparts Nederlands 
Kampioenschap Teamzeilen 2012 gehouden. Ook dit jaar is het 
NK weer bij ons, de HJC. De inschrijving voor dit gave evenement 
staat nu open.
Als je nog geen team hebt, bel, mail, facebook dan nu je 
zeilvrienden en stel een team samen. Doe dit indien van 
toepassing in overleg met de trainer/coach van jouw 
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trainingsteam. Een team bestaat uit 4 of 5 zeilers van minimaal 
Optimist A niveau. Er wordt gevaren met 4 zeilers. Dus met 5 
zeilers heb je altijd een wissel/reservezeiler.
Lees hier verder.

Verslagen wedstrijdzeilers
Onze wedstrijdzeilers trekken door het hele land en soms ook 
naar het buitenland en laten daar prima 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.

Winterstalling
Er kan weer ingeschreven worden voor de winterstalling. Lees 
hierover in de Schuimspatten van juni of de website.

http://www.optimist.nl/Default.aspx?ID=75&M=News&PID=21&NewsID=627

