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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-
website. 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.  
Oudere Schuimspatten en 
Nieuwsbrieven vindt u op Mijn HJC. 

 
20 januari Wild eten 

21 januari Lezing Ton Bennen 

21 januari 3de Zondag v/d maand borrel 

  

4, 11, 18, 25 januari Shantykoor 

10, 17 24, 31 januari Werkdag 

Voor het volledige programma kijk hier. 

 

Nieuwjaars-speech 2018 van de voorzitter 
Beste HJC-ers,  
Fijn dat u de weg naar de traditionele nieuwjaarsreceptie van 
de HJC gevonden heeft. Het is altijd een mooi moment, onze 

nieuwjaarsreceptie in een vol clubhuis op de 1e januari. 
Vorig jaar om deze tijd leefden wij toe naar ons 100 jarig 

jubileum. Zou het allemaal gaan lukken? De rode draad was 
“trots, dankbaarheid en toekomst.” Inmiddels zijn al die 
prachtige jubileumactiviteiten bijgeschreven in de 

geschiedenis van de HJC. Wij hebben er de afgelopen 
maanden met trots op terug kunnen kijken. Vandaag is het 

volgende verenigingsjaar begonnen en gaat het toch wat 
meer over de toekomst. 
In 2016 beleefden wij de afronding van de discussies met de 

gemeente Haarlem, daarna het jubileumjaar 2017, dan zou 
je de neiging kunnen krijgen om na zo’n periode voldaan 

achterover te leunen, het bestuur kiest er juist voor om door 
te pakken en gebruik te maken van wat is losgemaakt in 
2017. Want de toekomst moeten wij met en voor alle leden 

van de HJC vorm geven. 
In dat kader dacht ik bij de voorbereiding van deze speech 

aan de beroemde woorden van Kennedy, vrij vertaald “vraag 
niet wat de HJC voor jou kan doen maar wat jij voor de HJC 
kan betekenen”. Nu klinkt dit al snel dramatischer dan ik het 

bedoel, maar het bestuur wil met u aan de slag voor de 
toekomst. Zij kan dat niet alleen. Er gebeurt veel op de HJC, 

maar weet iedereen dat wel? Vandaar bijvoorbeeld de focus 
op een nieuwe communicatie opzet met een verbeterde 

samenhang in de verschillende middelen, Schuimspatten, 
Nieuwsbrief, Facebook en WhatsApp.  
 

Belangrijker nog is deze middelen te voeden met 
actualiteiten vanuit doelgroepen zoals jeugdzeilen, 

wedstrijdzeilen, toervaren etc. Wij zoeken daarvoor 
ambassadeurs uit die doelgroepen die bij willen dragen aan 
het verbinden tot een HJC. Daar worden nieuwe leden 

uitdrukkelijk bij betrokken o.a. door een 
introductiebijeenkomst en wellicht de herinvoering van het 
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buddy principe. Want het valt mij op dat nieuwe leden niet 

altijd makkelijk de weg kunnen vinden. Dat is jammer, want 
zij moeten zich meer dan welkom voelen, daar zijn wij allen 
verantwoordelijk voor.   

Soms zullen zich nieuwe activiteiten ontwikkelen en 
misschien stoppen andere, maar het resultaat moet zijn een 

springlevende HJC. Bij de laatste bestuursvergadering 
vertelde Emma van der Knaap dat het jeugdbestuur een 
clubtocht voor de jeugd naar de Kaag wil organiseren. Voor 

dat soort initiatieven kun je op alle support van het bestuur 
rekenen. 

 
Laten wij wel zijn, de HJC is kerngezond, wij hebben geen 
krimpend ledenbestand zoals veel andere verenigingen wel 

hebben. Maar het is fijn te kunnen werken vanuit zo’n positie 
in plaats vanuit verdediging want tenslotte willen wij 200 jaar 

worden, toch? 
Dus…. houd de nieuwsberichten in de gaten. 
 

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om ook een meer 
huishoudelijke, maar wel belangrijke mededeling te doen. 

Onze havenmeester Erik Keulen heeft medegedeeld dat hij 
de HJC per 1 februari gaat verlaten. Hij gaat een nieuwe 
uitdaging aan als tweede havenmeester in de Bataviahaven 

te Lelystad. Wij vinden het jammer maar begrijpen en 
respecteren zijn keuze en wensen hem straks veel succes en 

plezier in die nieuwe functie. Dat betekent helaas wel dat wij 
op zoek moeten gaan naar een nieuwe havenmeester.  

 
Samenvattend, er blijft altijd werk aan de winkel en het is 
fijn dat velen daar hun steentje al aan bijdragen.  

Ik wens u een gezond 2018 en een behouden vaart. 
Wilko Emmens, voorzitter 

 

Wild eten 20 januari 
Topkok Ton Beeren komt ons weer verblijden met zijn 

overheerlijke hazenpeper. En dit alles voor de prijs van  
€ 10,00 p.p.. Wild menu: hazenpeper, aardappelpuree, rode 

kool, cranberrysaus. 
Wees er snel bij want vol is vol, aanvang 17:00 uur borrelen 

en om 18:00 uur aan tafel. Opgeven kan via deze link, of bij 
Marja van Meerwijk 023-5373667. 
 

Vertrek Havenmeester 
Zoals tijdens de nieuwjaarsreceptie al aangekondigd en 

hieronder ook door de havenmeester zelf aangegeven 
zal hij de HJC per 1 februari gaan verlaten. 

De komende dagen zal de afronding van zijn 
werkzaamheden met hem worden afgestemd en het 

bestuur gaat aan de slag met het invullen van deze 
vacature. Zodra wij nieuws op dit front kunnen melden 

komen wij zeker in de lucht.  

Het bestuur 
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Elektriciteits bemetering 

Na de proefperiode van de afgelopen maanden zijn er 
geen obstakels meer om per 1 januari te starten met de 

bemetering van het elektriciteitsgebruik voor de 
ligplaatsen in het water. 

Voor de meeste ligplaatshouders in het water is de 
werkwijze inmiddels bekend maar een enkeling is nog 

niet in het bezit van het daarvoor benodigde pasje. Dit 
pasje kan worden opgehaald bij de havenmeester. Een 

handleiding treft u hier aan. Alle meters zijn per 1 
januari op nul gezet dus wordt begonnen met een 

“schone lei” 

Peter Unkel, penningmeester 
 

Van de havenmeester 
Beste Leden, 

Allereerst wil ik u allemaal een gelukkig en gezond 2018 
toewensen en wil ik u ook zelf het volgende mededelen: 

Per 1 februari a.s. zal ik gaan stoppen bij de 
Haarlemsche Jachtclub om per 1 maart te gaan 

beginnen als Tweede Havenmeester in de Bataviahaven 
te Lelystad. Tot deze keuze ben ik gekomen omdat 

werken in teamverband mij persoonlijk toch meer 
aanspreekt, dan het in mijn eentje moeten werken. 

Daarnaast speelt het altijd liefst 24/7 aanwezig moeten 
zijn op het haventerrein van de HJC hier ook een grote 

rol in. Graag wil ik iedereen bedanken voor de goede 

samenwerking tijdens het feestelijke jubileumjaar. Ik 
kijk met veel plezier terug op de mooie viering van 

uw honderd jarig jubileum en wens u het allerbeste 
toe. In de toekomst hoop ik nog eens op bezoek te 

mogen komen bij de HJC. 
Vriendelijke groet,  

Erik Keulen  
 

Lezing en 3de Zondag van de maandborrel  

Aansluitend aan de lezing van 21 januari is het weer tijd 

voor de inmiddels traditionele, gezellige 3de zondag van 
de maand borrel. Ton Bennen zal eerst een lezing 

houden over een primeur met betrekking tot de 
drinkwatervoorziening van Texel.  

Drinkwaterbedrijf PWN is er samen met LMR Drilling er 

in geslaagd om over een lengte van 4.600 meter en op 
een diepte van 85 meter een nieuwe waterleiding aan te 

leggen van Den Helder naar Texel. Dit gebeurde door 
horizontaal gestuurde boring.  

Nog nooit eerder op de wereld is een leiding over zo'n 
lengte door middel van deze boortechniek aangelegd, 

dus een wereldprimeur.  
Als project manager van dit project wil Ton Bennen 

uitleg geven over de aanleiding, voorbereidingen en 
uitvoering van dit project. Hij presenteert zijn 
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verhaal met behulp van een PowerPoint en een film. 

 
  

Blauwe golf 
Wil je meer weten over belangenbehartiging voor de 

toervaart onder het motto “varen doe je samen” dan zijn 
daar twee filmpjes over. Een filmpje over de Blauwe golf in 

het algemeen en een filmpje over de blauwe golf door 
Haarlem met uitleg door Auke Bender.  
 

Winterwerkploeg 
De winterwerkploeg is weer 

begonnen. Iedere woensdag 
vanaf 10.00 uur wordt er 

gewerkt o.l.v. de technische 
commissie om onze haven nog 
mooier en 

gebruiksvriendelijker te 
maken. Tussen de middag 

wordt er gezellig een kop soep 
gegeten en na afloop staat er iets sterkers te wachten. Het is 
bijzonder gezellig en iedereen (m/v) is van harte welkom. In 

ons fotoalbum komt u diverse impressies van de werkdagen 
zien. 

 
Mijn HJC en foto's 
Er zijn weer veel foto's geplaatst in het fotoalbum o.a. van 
Nieuwjaarsreceptie, Kerststukjes, Sinterklaas en de 
mosselavond. Deze zijn te vinden met de bekende 

toegangscode op Info / Mijn HJC. 
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