Haarlemsche Jachtclub
Nieuwsbrief
MEI 2017
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 HJCsite 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' van onze website
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 nieuwsbrief wordt verzonden
via het e-captain systeem. In dit
systeem zit de ledenadministratie.
Mocht u een probleem hebben met
de ontvangst of een e-mailadres
wijziging o.i.d. dan graag een mail
naar de ledenadministratie. De
maand dat u de Schuimspatten
ontvangt, ontvangt u geen
Nieuwsbrief. Oudere
Schuimspatten en Nieuwsbrieven
vindt u op onze ledenpagina.
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en 07 mei
Combi Loosdrecht
en 14 mei
United 4 – Workum
en 14 mei
Klasse-evenement Flying Junior
mei
Fortrace
mei
Bestuursvergadering
en 21 mei
Combi Vlietlanden
en 21 mei
Klasse-evenement 12-Voets Jol
t/m 28 mei
Dutch Youth Regatta (DYR) – Workum
t/m 28 mei
Voorjaarstocht
Voor het volledige programma kijk hier.

Jubileumnieuws
De kop is eraf!
Met de opening van het seizoen is het jubileumjaar
volledig in gang gezet. Op 2 april werd de speciale
jubileumversie van de clubvlag door de havenmeester
hoog in top gehesen. Het jeugdhonk is ingewijd en
wordt actief gebruikt. De jubileumloods kan tijdens
evenementen ingezet worden. De wanden zijn
aangekleed met een overzicht van 100 jaar HJC.
Inmiddels is ook de Jubileum Jeugd Krant gelanceerd.
Een kleurrijk magazine voor en door jeugdleden om
meer verbinding tussen de jeugd en 100 jaar HJC te
creëren.
Jollenweekend 20-21 mei
100 Jaar geleden was het enthousiasme van vier
wedstrijdzeilers voor het varen in de 12-Voets jol de
aanleiding, om een eigen zeilvereniging op te richten.
De HJC groeide uit tot het grootste bolwerk voor de
jollenklasse. De jeugd werd tot in de jaren ’60 in de 12voetsjol opgeleid. De band tussen de HJC en de 12voetsjol is nog steeds levend. Toen de klasse in 2014
honderd jaar bestond, heeft de HJC de Jollenclub
uitgenodigd voor een jollenweekend met als motto
„Oude tijden herleven op de HJC.” Nu wij 100 jaar
bestaan, komt de 12-Voets jol ons weer een bezoek
brengen. Dat doen ze op 20 en 21 mei met wedstrijden
op de HJC.
Een prachtig moment voor een meet & greet waar de
jeugd kan kennismaken met de Optimist van 100 jaar
geleden. We nodigen iedereen uit om de 12-Voets jol te
komen bewonderen, de klasse waar de HJC mee groot

geworden is.
Thema voor het jubileumfeest
Op de website kon je het al lezen: we hebben het
thema al gedeeld voor het jubileumfeest.
Zaterdagavond 7 oktober barst het feest los. We raden
je aan om vroegtijdig aan je outfit te beginnen. Want
het gaat er niet alleen om hoe jíj eruitziet die avond,
maar hoe je samen acte de présence geeft. Jij samen
met je partner, je gezin, met je beste HJC-vriend(in) of
samen met een groep HJC-vrienden. De opdracht luidt
dus: mix & match. Vorm een duo of richt een groep op.
Gedurende het jaar zullen we nog wel wat ideetjes
opbrengen…. Hou de website van de HJC goed in de
gaten!
Tot slot…
Het bestuur wil graag iedereen (zoals bijvoorbeeld
(oud)leden, donateurs, of andere relaties) die in het
verleden iets voor de HJC heeft betekend, uitnodigen
voor de receptie tijdens ons jubileum-weekend in
oktober.
Graag herhaal ik de oproep om diegenen waarvan u
vindt dat deze moeten worden uitgenodigd, op te
geven aan de Secretaris. Wij hebben al een aantal
namen en adressen ontvangen, maar wij willen
niemand over het hoofd zien.
Wilko Emmens, voorzitter
Een bericht van de Penningmeester
De aanleg van de ligplaats elektra bemetering is
afgerond en actief. Heel veel dank aan de vrijwilligers
die hier hard aan hebben gewerkt in soms slechte
weersomstandigheden. We gaan ongeveer een maand
testen en eventuele foutjes oplossen.
Waarna de kaarten worden uitgedeeld en het systeem
in gebruik kan worden genomen. Een instructie wordt
t.z.t. opgehangen bij de kaartlezer, bij binnenkomst
rechts om de hoek, in de hal van het clubgebouw.
Fortrace op 13 mei
Op 13 mei a.s. wordt de jaarlijkse Fortrace
georganiseerd door het CNZ. Deze is toegankelijk voor
kleine en grote zeilboten. Uiteraard zijn motorboten
ook van harte welkom als toeschouwer.
Op 12 mei ’s avonds is er om 20.30 uur palaver op de
haven van de JVW (Penningsveer). Zaterdagochtend is
er dan de gezamenlijke vaart naar de Marina IJmuiden
en op zaterdagmiddag start de wedstrijd.
Zaterdagavond is de prijsuitreiking en een
gezamenlijke maaltijd en op zondag de terugvaart naar
Haarlem.

Klasse-evenement Flying Junior op 13 en 14 mei
Na het succes van vorig jaar komt de FJ ook dit jaar
weer naar Haarlem om te strijden om de prijzen.
De organisatie hoopt op meer boten dan vorig jaar en
heeft ook een aantal Duitse teams uitgenodigd, het is
nl. vlak voor hun Duits kampioenschap en dus een
mooie training. Kijk voor het programma op de HJC site
en op Facebook.
Naast het zeilen maken we het uiteraard ook weer erg
gezellig en kan er weer gegeten worden.
Bij voldoende deelname komt onze catering weer
dus....... komt allen!
Voorjaarstocht van 25 t/m 28 mei
De gezamenlijke voorjaarstocht zal dit jaar worden
gehouden in het weekend van 25 tot 28 mei. De tocht
zal gaan naar West Knollendam en van daaruit naar
Alkmaar. Het programma ziet er als volgt uit:
Vertrek op Hemelvaartsdag 25 mei om 9:30 uur vanuit
de haven, de zeilschepen vertrekken eerder om de
brug van 9.30 uur te kunnen halen. We varen naar
Jachthaven ’t Swaentje in West-Knollendam, ongeveer
4 uur varen, daar aangekomen krijgt ieder een
gereserveerde box toegewezen. In de jachthaven ligt
een sloep klaar om, voor wie wil, een bezoek te
brengen aan de Zaanse Schans. In de avond borrelen
en eten in het gezellige Eetcafé ’t Swaentje en als het
goed weer is op het terras aan het water.
De volgende ochtend (vrijdag) vroeg op, we varen
richting Alkmaar en gaan liggen in de Gemeentehaven.
Een bezoek aan de kaas-markt staat op het
programma, de Kaasmarkt is van 9:30 tot 12:30 uur.
In de middag kunnen de dames shoppen in het altijd
gezellige Alkmaar en de heren een terrasje pakken.
Zaterdag maken we een rondvaarttocht door de
grachten van Alkmaar, de tijd wordt nog bekend
gemaakt. Als het weer het toe laat kunnen de zeilers
zich uitleven op het Alkmaardermeer. Zondag varen we
weer richting Haarlem.
Opgeven bij Marja van Meerwijk, 023-5373667.
In verband met het beperkte aantal ligplaatsen in West
Knollendam, we kunnen 20 boxen reserveren, is het
zaak om snel op te geven. Vol is vol !!!
Degenen die niet met eigen boot kunnen of willen
varen kunnen of als opstapper mee gaan (zelf regelen)
of met de auto naar de locaties gaan waar overnacht
gaat worden.
Van de Jeugdcommissie
Na een succesvolle opening van het Jeugdhonk is het
jeugdzeilen binnen de HJC weer helemaal op stoom! De
voorjaarstrainingen zijn weer volop bezig, de eerste

theorieles en kennismakingsbijeenkomst gevolgd door
de kledingbeurs, waren mede dankzij het mooie weer
een groot succes. Ook het omslaan in de planeet was
ondanks het begin van de meivakantie druk bezocht.
In het weekend van 6 en 7 mei begint het
Combiseizoen in Loosdrecht waarna we de reguliere
zeillessen en trainingen starten op donderdag 11 Mei.
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om zoveel mogelijk
te combineren op de donderdag en de vrijdag. Dit
resulteert in een groot aantal bootjes op het water en
staat garant voor een hoop gezelligheid. Volop kans
voor de kinderen om veel nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes te leren kennen en maximaal te genieten
van zeilen en watersport in het algemeen.
20 en 21 mei staat de combi Vlietlanden op het
programma. Traditioneel zijn er veel HJC kinderen
welke naar de Vlietlanden gaan en ook dit jaar hopen
we weer met een groot team aanwezig te zijn.
De Pinkstercombi!
3 t/m 5 juni is het tijd voor het leukste en grootste
jeugdevenement op de Haarlemsche Jachtclub. De
Pinkstercombi. Dit jaar in speciale 100 jaars jubileum
uitgave van 3 dagen lang zeilen, feesten en plezier.
Door het samengaan van de A en B poule van Combi
Amsterdam verwachten we een aanzienlijk groter
aantal deelnemers dan voorgaande jaren.
Vanzelfsprekend zoeken we voor dit fantastische
evenement nog heel veel enthousiaste vrijwilligers.
Meldt u aan via Jeugd@haarlemschejachtclub.nl of
schrijf u in voor een paar uurtjes achter bar. De lijst
hangt in het clubhuis.
In de week van 12 juni is er nog voor de beginnende
zeiler kans om in te schrijven voor een verkorte
beginnerscursus. Deze bestaat uit 8 lessen en loopt
verder gelijk met de overige lessen. Vertel het rond!
Binnenkort is het mogelijk om je in te schrijven voor de
Clinic. Een weekend op de haven, slapen in de loods,
veel op het water en een te gekke disco.
Op naar een fantastisch jubileumjaar voor het
Jeugdzeilen!

Onze clubwinkel
Als u via https://www.onzeclubwinkel.nl koopt levert
dat geld op voor onze vereniging. Ook het bekende
elektronica postorder bedrijf CoolBlue is daar nu bij
aangesloten. Kijk eens bij onzeclubwinkel. Het levert de
club geld op!

