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APRIL 2015                 HJC NIEUWSBRIEF 

 
 

 
 
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  

6 april Opening seizoen 

12 april Lezing rondje Atlantic 

12 april 2de zondag v/d maand borrel 

12 april Omslaan in de Planeet 

25, 26 april Openingswedstrijden JVW 

  

1, 8 april Werkdagen 

13, 20, 27 april Werkavonden 

Voor het volledige programma kijk hier. 
 

Opening seizoen 
Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub nodigt alle leden 
uit aanwezig te zijn bij de opening van het seizoen 2015, op 6 
april a.s om 16.00 uur. 
Dit is op 2e paasdag en er zullen dan wat activiteiten zijn op 
de Mooie Nel, met aansluitend de schippersborrel. 
 

Rondje Atlantic door Leo & Maaike Roelofs 
Al een tijdje zijn zij bezig met de voorbereidingen voor hun 
vertrek in juni. Zij vinden het leuk om te vertellen wat hun 
plannen zijn. 
Wat hebben zij aan hun 20 jaar oude Bavaria gedaan om 
haar hiervoor klaar te maken? Welke verdere 
voorbereidingen hebben zij getroffen en welke route gaan ze 
varen? Dat gaan ze vertellen op 12 april om 15.00 uur 
voorafgaande aan de 2de zondag v/d maand borrel. 
Daarna willen zij graag een glaasje met alle belangstellenden 
heffen op een goede vaart en afloop. 
 

2de Zondag v/d maand borrel 
Let op: deze keer geen 3de maar 2de zondag van de maand 
borrel, even bijpraten onder het genot van een wijntje of 
biertje, lekker met watersporters onder elkaar. 12 april van 
16.00 tot 18.00 uur. 
 

Klusdagen worden klusavonden 
Beste HJC leden en medeklussers, 
Het winterseizoen voor ons als woensdagklussers zit er weer 
bijna op. We sluiten af op woensdag 8 april als laatste 
klusdag en doen dat weer op traditionele wijze. Hierbij doe ik 
een oproep aan nieuwe- en oude leden, die overdag nooit tijd 
hebben om een bijdrage te leveren aan het in goede conditie 
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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. 

houden van onze haven. Handig of niet handig, klussen doen 
met elkaar is gezellig en je leert je medeleden bij de HJC 
beter kennen (zie de voortreffelijke foto’s van Theo van 
Meerwijk op de site). 
De eerste werkavond is maandag 13 april, we beginnen om 
19.00 uur en werken de eerste paar weken door tot het te 
donker wordt, zo ongeveer 21.00 uur. Daarna is er koffie en 
aan de bar verzorgen wij op verzoek een lekker drankje. Ik 
hoop weer op een gezellige groep, een fijne samenwerking 
en ook nieuwe mensen te kunnen begroeten. Namens de 
technische commissie, Hans Gortworst 
 

Openingswedstrijden 
Op 25 en 26 april worden de gezamenlijke 
openingswedstrijden gehouden van de JVW, HZV en HJC. 
De eerste start is zaterdag om 14.00 uur. Zaterdagavond om 
20.00 uur is er een openingsfeest. Zondag is de eerste start 
om 10.30 uur. De wedstrijden en feest worden gehouden bij 
de JVW op de locatie Penningsveer. 
 

Nieuwe opzet zeilles volwassenen 
Al lange tijd wordt bij de HJC aan volwassenen de 
mogelijkheid geboden om te leren zeilen in de polyvalk. We 
hebben twee polyvalken die daarvoor zeer geschikt zijn. Ook 
hebben we een leuke club van enthousiaste HJC leden die 
hun steentje bijdragen aan de HJC door les te geven in de 
polyvalken. 
Afgelopen najaar hebben we (de instructeursploeg) ons 
huidige aanbod geëvalueerd. Om beter op de vraag in te 
kunnen spelen hebben we ons aanbod gewijzigd. 
In de periode eind april tot begin juli bieden we de zeilcursus 
aan. Dit zijn 8 lessen van 2½ uur, overdag of 's avonds en 
met maximaal 2 cursisten per boot. In overleg kunnen er ook 
3 cursisten tegelijk les krijgen, bijvoorbeeld een 
vriendengroepje. 
Na de zomer, vanaf half/eind augustus, bieden we een 
zeilintroductie aan. Dit is bedoeld als kennismaking met het 
zeilen, bijvoorbeeld voor mensen die willen weten of ze het 
leuk vinden en zich niet direct voor een hele cursus willen 
opgeven. De zeilintroductie duurt 3 uur. 
Er is het een en ander gewijzigd in de prijzen, er is nu een 
'leden' tarief en een 'niet-leden' tarief. 
Voor leden zijn de tarieven aantrekkelijk: de zeilcursus kost 
voor leden € 80 en de zeilintroductie kost voor leden € 15. De 
inschrijving is vanaf heden geopend. Zie op de website onder 
de knop 'zeilles volwassenen'. 
Namens de instructeurs van het volwassenenzeilen, Karin 
Obbink 
 

Twitter en Facebook 
Volg ons op Twitter en/of Facebook. Dan wordt u regelmatig 
op de hoogte gehouden van het actuele nieuws. 
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Zomerzeilen - Proeflessen in juni 
Voor wie graag het zeilen eens wil proberen of te laat was 
met inschrijven voor de cursus Optimist Beginners, zijn er 
proeflessen bij de HJC in het weekend van 6 & 7 juni en 13 
& 14 juni van 10.00 tot 16.00 uur. De theorieles is vrijdag-
avond 5 juni van 18.00 tot 19.30 uur. Kosten zijn € 50,-- voor 
4 dagen zeilen, theorie en gebruik van een cluboptimist.  
 
De cursus is geheel vrijblijvend, maar er kan na de 2 week-
enden proeflessen ook aangesloten worden bij onze zeilop-
leiding ‘Optimist Beginners’ tegen gereduceerd tarief (€ 
148,75). De zeiler wordt dan ook lid van de club en mag op 
zaterdag 19 september aan het examen voor het CWO-
diploma meedoen. Meer informatie over de proeflessen staat 
hier en inschrijven kan via de link Zomerzeilen of door op 
bovenstaande afbeelding te klikken. Vragen kunnen altijd 
gesteld worden aan Murielle Holtrop (mail) of Henk Warnar 
(mail en telefoon: 023 202 1426).   
 

Blauwe golf 
De Blauwe Golf heeft tot doel een knelpunt vrije doorvaart te 
realiseren tussen het Noordzeekanaal en de Kaag. 
Uitgangspunt is het traject zo te kunnen varen dat het 
wegverkeer daar nauwelijks hinder van ondervindt. Hiervoor 
worden de bedieningstijden van vooral de rijksbruggen zo op 
elkaar af gestemd dat het traject in 4,5 tot 5 uur afgelegd kan 
worden in plaats van tot voor kort soms 9 uur. De 
bedieningstijden van de 3 rijksbruggen (brug rijksweg 44, 
brug Rijksweg 9 over zijkanaal C en de Buitenhuizerbrug) 
worden in verband hiermee danig gewijzigd. Hierdoor is een 
knelpunt vrije doorvaart op het traject twee maal per dag 
zowel van Noord naar Zuid als omgekeerd mogelijk. 
Uiteraard in konvooivaart. Na het komende vaarseizoen zal 
een uitvoerige evaluatie van de Blauwe Golf plaatsvinden. Dit 
met het oog op verder invoering op de doorgaande 
vaarwegen in Noord-Holland. 
Voor de leden van de Haarlemsche jachtclub zijn de nieuwe 
bedieningstijden voor de brug Rijksweg 9 heel belangrijk. 
Deze zijn als volgt: 

Maandag t/m vrijdag 
Zaterdag 

Zondag en feestdagen 

10.30 uur 9.30 uur 

14.15 uur 13.15 uur 

19.45 uur 19.00 uur 

Auke Bender 
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