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JULI/AUGUSTUS 2013            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 meerdere 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 
door 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. 
Bijzonder gezellig.

  Programma  
29, 30 juni Valkenweekend

6, 7 juli Zeilclinic

17, 18 augustus NK teamzeilen Optimist

1 juli, 26 augustus Werkavond

31 augustus Sluitingswedstrijden HZV

Alle woensdagavonden Laser zeilavond

Diverse data Jeugdzeilen
Voor het volledige programma kijk hier.

Inschrijving HJC Zeilclinic geopend
Voor de elfde achtereenvolgende keer organiseert de HJC weer 
de Zeilclinic. Alles hierover staat hier vermeld en via deze pagina 
kan ook ingeschreven worden. De HJC Zeilclinic zal op 6 en 7 juli 
gehouden worden en we verwachten eigenlijk dat alle zeil(st)ers 
van de zeillessen hieraan mee gaan doen. Je kunt dan zo veel 
zeilen als je maar wilt en het is een unieke gelegenheid om in een 
weekeinde enorme vorderingen te maken. Daarnaast is het 
oergezellig en je kunt zelfs (in de loods) blijven slapen, als je dat 
wilt. Schrijf je snel in en als je verdere vragen hebt dan kun je 
mailen naar zeilclinic@live.nl of je kunt deze vragen tijdens de 
zeilles stellen aan je instructeur.

Aanpassing e-mailadressen
Enkele mailadressen @haarlemschejachtclub.nl zijn 
vereenvoudigd. Graag aanpassen in uw adresboek.

Oud Nieuw 
clubhuiscommissaris@ clubhuis@

wedstrijdcommissaris@ wedstrijd@

havencommissaris@ haven@

jeugdcommissaris@ jeugd@

ledenadministratie@  leden@

opleiding.jeugdzeilen@ opleiding.jeugd@

financien.jeugdzeilen@ financien.jeugd@

evenementencoordinator@ evenementen@

evenementen.jeugdzeilen@ evenementen.jeugd@

administratie.jeugdzeilen@ administratie.jeugd@

mailto:info@haarlemschejachtclub.nl
mailto:zeilclinic@live.nl?subject=Zeilclinic%20via%20HJC%20website
http://www.haarlemschejachtclub.nl/pages/zeilopleiding-jeugd/zeilclinic.php
http://www.haarlemschejachtclub.nl/pages/agenda.php
http://www.haarlemschejachtclub.nl/pages/agenda/hjc-zeilagenda-jeugd.php
http://www.haarlemschejachtclub.nl/pages/laser-zeilen.php
http://www.haarlemschejachtclub.nl/pages/haven-informatie/werkploegen.php
http://www.optimist.nl/Default.aspx?ID=75&M=News&PID=21&NewsID=617
http://www.haarlemschejachtclub.nl/pages/zeilopleiding-jeugd/zeilclinic.php
mailto:ledenadministratie@haarlemschejachtclub.nl
mailto:webmaster@haarlemschejachtclub.nl
http://www.haarlemschejachtclub.nl/pages/nieuws/clubkleding.php
http://www.haarlemschejachtclub.nl/pages/nieuws/barlijst.php
http://www.haarlemschejachtclub.nl/pages/nieuws/barlijst.php
http://www.haarlemschejachtclub.nl/
mailto:info@haarlemschejachtclub.nl
http://twitter.com/deHJC
http://www.facebook.com/pages/Haarlemsche-Jachtclub/198240590254925
http://dehjc.hyves.nl/


Zomer openingstijden haven
De openingstijden zijn van 1 april t/m 31 
oktober: 07.30 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.

Facultatief CWO examen volwassenenzeilen
De Stichting CWO is een samenwerkingsverband van o.a. het 
Watersportverbond, de Hiswa en de ANWB. Zij bieden hun 
diploma's als landelijk uniform systeem voor de vrijwillige 
vaaropleidingen, dus is er een diploma voor bijna elke 
watersportdiscipline. Als deelnemer van het volwassenen zeilen 
binnen de HJC kunt u examen doen voor CWO kielboot.
De HJC heeft er voor gekozen om het CWO-examen niet als 
verplicht te stellen. De kosten (€ 20) zijn daarom ook niet in het 
cursusgeld opgenomen. Een belangrijke reden hiervoor is dat wij 
de waarde van het diploma graag op niveau willen houden. Er 
kunnen wat ons betreft ook nooit garanties gegeven worden dat 
na een bepaald aantal lessen een bepaald CWO-niveau is bereikt. 
Dit heeft natuurlijk niets te maken met het niveau of intensiteit van 
de cursus, maar wel met de mogelijkheden van de deelnemers 
zelf.

Als tijdens het examen blijkt dat de zeil(st)er nog niet alle 
vaardigheden voor een bepaald CWO-niveau beheerst, dan geven 
wij een Vorderingsstaat. Hierop staat aangegeven welke 
handelingen zijn getoetst en welke voldoende zijn bevonden. Een 
volgend zeilseizoen kan de Vorderingsstaat dan aangevuld 
worden met de nieuw geleerde vaardigheden.

Het CWO examen wordt aan het eind van de cursus (in 
september) gepland. Als u examen wilt doen, dient u zich aan te 
melden via dit aanmeldformulier. De kosten voor het examen 
bedragen € 20.

Het examen wordt afgenomen door een eigen instructeur van de 
HJC, die door het Watersportverbond als 
beoordelingsgemachtigde is erkend en gediplomeerd.

Het examen duurt ongeveer 45 minuten per persoon. Bij voorkeur 
worden groepjes van 2 of 3 personen gemaakt om samen examen 
te doen (duur van het examen is dan respectievelijk 1½ uur en 2¼ 
uur). Indien u geslaagd bent voor het examen wordt het 
diploma/de vorderingenstaat naderhand per post toegezonden.

De kwalificaties voor het CWO examen staan op de site 
www.cwo.nl.

Meer informatie Algemene informatie vindt u op de site van het 
CWO     en u kunt contact opnemen worden met: Karin Obbink, 
coördinator volwassenenzeilen e-mail: obbink.karin@gmail.com

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.
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Teamzeilclinic en NK teamzeilen
Van 15 t/m 18 augustus organiseert de OCN in samenwerking met 
de Haarlemsche Jachtclub HJC op de Mooie Nel in Haarlem een 
Teamzeil Clinic en het Optiparts NK Teamzeilen. Omdat 
teamzeilen steeds hipper en hotter wordt in het wedstrijdzeilen 
organiseert de OCN voorafgaand aan het NK een 2 daagse clinic. 
Deze clinic staat onder de bezielende leiding van topcoaches Pim 
Stumpel en Bocha Pollitzer! De opzet van de clinic is dusdanig dat 
zowel de zeilers als de teamcoaches heel veel kunnen leren. De 
teamcoaches zullen zelf ook worden gecoacht in het coachen van 
hun team! Voor zeilers is teamzeilen een prachtig en intensief spel 
waarin regelkennis, tactiek, bootbeheersing en het functioneren 
als team leuk en uiterst leerzaam is. Een prachtige start van de 
tweede helft van het seizoen. Lees hier verder.

Bediening Schouwbroekerbrug
De Schouwbroekerbrug wordt op afstand bediend vanaf 
donderdag 13 juni. (onder voorbehoud) vanaf de Buitenrustbrug. 
De wachttijd aan de Buitenrustbrug en de Schouwbroekerbrug is 
één van de grote bottlenecks in Haarlem, omdat de brugwachter 
tussen deze twee brugwachter heen en weer rijdt. Hierdoor kan de 
wachttijd oplopen tot ruim een half uur. De enige wachttijd (met 
uitzondering van spertijd, zondagen en storing) is nu nog dat de 
brugwachter één brug tegelijk mag bedienen, maar dit is over het 
algemeen minuten werk.

Winterstalling
Voor het opgeven voor de winterstalling seizoen 2013/2014 dient u 
dit formulier in te vullen via onze website. Dit geldt voor iedereen, 
dus ook voor degene die in het water blijven liggen, in de loods 
gaan, op trailers buiten blijven staan, voor surfplanken, open 
boten, bijboten, trailers enz. Om de administratie voor ons 
gemakkelijker te maken, verzoeken wij u duidelijk aan te geven

om welke boot het gaat. Ook verzoeken wij u, mocht u meerdere 
(bij)boten/surfplanken hebben, hier aparte formulieren voor in te 
vullen. Tevens moet u een kopie van uw boot- en W.A. verzekering 
inleveren bij de havenmeester, wanneer het de eerste keer is, of 
als er een aanpassing is geweest. De uiterste inschrijfdatum is 24 
september. Na deze datum is het niet meer mogelijk om u op te 
geven. 8 oktober zal de indeling voor de wal en loods bekend 
worden gemaakt. Er is dan voor degene die afvallen, als er teveel 
aanbod is, nog tijd om ergens anders een ligplaats te vinden. 
Indien u nog niet eerder op de wal heeft gelegen geeft u dan s.v.p. 
ruim van te voren aan dat u op de wal wilt liggen, indien mogelijk, 
evenals maten en gewicht etc. van uw boot, dan kan de 
havenmeester vooraf bekijken of er een bok aanwezig is.
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