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HJC NIEUWSBRIEF

DECEMBER
Nieuwe HJC-kledinglijn
De nieuwe HJC kleding is te koop bij
Marja van Meerwijk of de havenmeester.
Er zijn polo's, sweaters, fleece jacks,
caps en voor de jeugd leuke sweaters
met capuchon met een leuke opdruk.
Nieuws op onze internetsite
Onder de knop 'nieuws' wordt wekelijks
actuele informatie, uitslagen, foto's e.d.
op onze internetsite geplaatst. Heeft u
actuele zaken voor deze pagina dan
kunt u deze sturen naar
webmaster@haarlemschejachtclub.nl.
Havenmeester
Dinsdag is de vrije dag van onze
havenmeester. Wij verzoeken u deze
dag te respecteren. Ook staan er
etenstijden vermeld op het raam 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.
Opzeggen nieuwsbrief
Stelt u geen prijs meer op de HJC
nieuwsbrief stuur dan een mail naar
webmaster@haarlemschejachtclub.nl.
De informatie in deze nieuwsbrief is met
veel zorgvuldigheid samengesteld.
Echter de webmaster is niet
aansprakelijk voor onjuistheden in deze
informatie. Als bijlage ziet u bij deze
nieuwsbrief enkele malen een image.gif
en een header.htm. Deze hoeft u niet te
openen. Zij zijn slechts voor de opmaak
van deze nieuwsbrief. Mocht u deze
nieuwsbrief niet in goede orde
ontvangen dan graag een e-mail naar de
webmaster@haarlemschejachtclub.nl.
HJC informatiemap
In het clubhuis bevindt zich de HJC
infomap. Hierin staat informatie over de
haven, aanpassingen havenreglement,
winterreglement, reglement
clubvaartuigen en het ontruimingsplan.
Vooral dit laatste is goed om eens door
te lezen.
Om de haven te laten functioneren
hebben we diverse regels met elkaar
afgesproken. Deze zijn te vinden in het
havenreglement en onder haveninfo op
onze website.

Programma
30 november
12 december
13 december
20 december
01 januari

Sinterklaas
Kaarten
Kienen
Kerststukjes maken
Nieuwjaarsreceptie

Informatie over bovenstaande evenement kunt u hieronder vinden, in de
Schuimspatten, in het clubhuis of op onze internetsite
www.haarlemschejachtclub.nl

Sinterklaas op de HJC
Gelukkig heeft de Sint ook dit jaar weer tijd gevonden om de HJC te
bezoeken. Op 30 november wordt de boot verwacht om 13.30 uur.
Vanaf 13.00 uur kunnen de kinderen in het clubhuis tekeningen
maken en liedjes zingen in afwachting van Sinterklaas. De Sint wil
graag weten welke kinderen er komen. Dus ouders als u de naam
van het kind, de leeftijd en opmerkingen van het kind op zou willen
sturen naar: Josette van der Knaap. E-mail:
josette@jemdekker.demon.nl

Kienen
Kienen op 13 december om 20.00 uur. Als de kerstboom weer is
opgetuigd en het buiten koud en guur is, wordt het tijd om een
gezellige kienavond te organiseren, met tafels vol met mooie prijzen,
zoals u dat zo zoetjes aan wel van ons gewend bent. Met als
HOOFDPRIJS ?????????, dat moet u komen zien en daar zult u
geen spijt van krijgen. Ook voor kinderen hebben we mooie prijzen.
Als u zelf nog prijsjes beschikbaar wilt stellen, neem dan contact op
met Marja van Meerwijk 023-5373667, of neem ze mee.

Kerststukjes maken
Je eigen kerststukje maken en dan hier mee te pronken tijdens de
Kerstdagen. Vrienden en familie verbaast te laten staan van jouw
creatieve prestaties. Onder leiding van de twee Nico’s wordt u
geleerd hoe u dit moet doen. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd
voor de aanschaf van de materialen e.d. Kom dus op 20 december
om 14.00 uur naar het clubhuis.

Inschrijving zeillessen geopend
Al voordat het HJC seizoen van 2007/2008 op 30 september werd
afgesloten kon door diegenen die tijdens het afgelopen seizoen
meegedaan hebben al weer ingeschreven worden voor de zeillessen
van 2009. Dat heeft dan ook al weer geresulteerd in 45
aanmeldingen. Nu is deze inschrijving via de HJC-site voor iedereen
geopend. Let wel; er is een limiet aan het aantal aanmeldingen dat
wij kunnen plaatsen. Dit wordt bepaald door het aantal clubboten en

volgboten dat wij hebben en natuurlijk ook door het aantal
beschikbare instructeurs en trainers. Als je dus te lang wacht met
inschrijven dan kan het zijn dat je de lessen of trainingen mis loopt!
De sluitingsdatum is 1 JANUARI 2009.
Programma:
Het programma zal in 2009 in grote lijnen overeenkomen met dat van
2008. Net als het afgelopen seizoen is er weer een introductie met
spellenmiddag voor de beginners op zondag 15 maart 2009, om 11
uur. Daarnaast zal er een theorieles voor de beginners zijn op
zondag 29 maart, eveneens om 11 uur. Meteen daarna is er dan ook
een 2e-hands zeilkledingbeurs. Het omslaan in zwembad 'de
Planeet' is op zondag 5 april vanaf 15:30 uur. De eerste zeilles voor
de beginners is in de week van 20 april.
De aspiranten en gevorderden krijgen twee theorielessen op de
zondagen van 8 en 22 maart vanaf 11 uur, terwijl de zeillessen te
water ook in de week van 20 april beginnen.
Naast de beginners, aspiranten en gevorderden in de (club-)Optimist
kan er ook ingeschreven worden voor lessen in de Poly Valk van de
HJC, of in een eigen Splash, Flash of Laser.
Binnen het lesprogramma valt ook de HJC Zeil-Clinic, dat tijdens een
weekeinde in juni zal plaatsvinden en waar wij iedereen verwachten!
Eind augustus of begin september zal weer het Rondje Haarlem
gevaren worden. De uiteindelijke datum is nog enigszins afhankelijk
van andere evenementen. Wil je echt leren schipperen en een goed
gevoel krijgen voor het zeilen met een boot, dan is het van belang
dat je vooral ook bij deze twee evenementen aanwezig bent.
De trainingen voor wedstrijdzeil(st)ers zullen in de week direct na
Pasen (week van 13 april) beginnen, maar in overleg met de trainers
zal ook voor deze zeilers begin april al een openingsbijeenkomst zijn.
Verder staat de meeste informatie over de zeillessen op de HJC-site
bij 'Zeilopleiding Jeugd', maar als er nog vragen zijn, dan kunnen die
telefonisch gesteld worden aan de jeugdcommissaris (023-5472690,
liefst tussen half 8 en half 11 's-avonds) of per e-mail naar
jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl.

Winterwerkploeg
Na boten uit het water (vanaf 5 november 2008) start de
winterwerkploeg iedere woensdag overdag weer met de
werkzaamheden. Vele handen maken licht werk en is noodzakelijk
voor het op orde houden van onze gebouwen en installaties: kom
gezellig klussen. U hoeft niet handig te zijn, wel gezellig. Werkt u
liever alleen of heeft u speciale vaardigheden meldt dit dan bij de
technischcommissaris of de havenmeester. Werkploegen staan
onder leiding van de havenmeester. Deze wordt bijgestaan door de
technischcommissaris John Bal en de havencommissaris Wouter
Boender. De verzorging van de winterwerkploeg is uitstekend. Er
wordt voor gezorgd dat tussen de middag de koffie en thee klaarstaat
en worden de heren en dames verwend met een heerlijke kop
erwtensoep. Na afloop staat de berenburg klaar om de inwendige
mens weer op te warmen. Voor alle informatie de havenmeester,
Wouter Klaassen of de technischcommissaris, John Bal.

Presentatie: Pionieren op het Kanaal
Driemaal recht is scheepsrecht luidt een bekend spreekwoord. Dit
geldt zeker voor Olav Cox. Gelukkig zijn we weer in staat hem aar
ons clubhuis te halen. Deze keer met de presentatie ondersteund met

beelden over: Pionieren op het kanaal
Pionieren op het Kanaal is een avontuurlijke presentatie over het
realiseren van een jongensdroom. De droom om met behulp van een
kompas en een zeekaart Engeland te zien opdoemen, naar de
Kanaaleilanden te zeilen en de Atlantische deining te voelen. Aan
boord van de Regatta, een oud hechthouten zeilbootje van krap
zeven meter ervaart Olav als ondernemende twintiger hoe het is om
zeegrenzen te ontdekken en te verleggen, op basis van een forse
dosis jeugdige onbezonnenheid en een portie gezond verstand. Het
is een presentatie over beginnersfouten, navigatie, stranding,
voorbereiding, spanningen tussen bemanning, prachtige eilanden,
leerervaringen en telkens weer de drang naar meer. Een boeiend
verhaal, met humor verteld, vol informatie over het zeilen naar en op
het Engelse Kanaal waaraan zowel beginnend als ervaren zeilers
veel kunnen hebben. Dus reden genoeg om alvast de datum in uw
agenda te noteren 10 januari 2009 om 20.00 uur.

Slijpen
Er mag uitsluitend onder bepaalde voorwaarden en na overleg met
de havenmeester geslepen of gebruik gemaakt worden van een
comborstel. Ook wordt er in de container soms geslepen met de deur
open. De havenmeester, technisch commissaris of
havencommissaris hebben in een aantal voorkomende gevallen de
betreffende leden aangesproken. Zij zien echter niet alles en het is
ook niet de bedoeling dat zij rond moeten lopen om de naleving van
de regels te controleren.
We doen dan ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van
de leden om de regels, normen en waarden van onze vereniging te
respecteren. Het bestuur kan niet accepteren dat leden bewust de
regels overtreden met mogelijk schade aan bezittingen van anderen
als gevolg. Hebt u twijfels over of iets wel of niet is toegestaan of
over de voorwaarden, overleg met de havenmeester om problemen
te voorkomen.

Werkzaamheden haven
De winterwerkploeg is ‘s woensdags weer aan het werk. Het is reuze
gezellig en u bent van harte welkom. De werkploeg begint ’s
ochtends direct na de koffie. Ook als u liever alleen werkt, of op
andere tijden (bijvoorbeeld in het weekend) bent u van harte welkom.
Er zijn genoeg kleinere of grotere karweien voor iemand alleen. Voor
informatie kunt u terecht bij de havenmeester en
technischcommissaris.

Zomerligplaats
Regel is dat u voor 1 januari een zomerligplaats moet opzeggen anders
bent u verplicht zomerliggeld te betalen. Denkt u daaraan?

Vrijdagavond HJC kaartavond
Als de boten weer op de wal of in de loods staan, is het weer tijd om
een kaartje te leggen. Dit is al jaren lang een gewoonte om, om de
veertien dagen, op vrijdagavond de kaarten te schudden.
Uiteraard staat gezelligheid voorop, maar toch zal geprobeerd
worden om, op het einde van het winterseizoen, zo hoog mogelijk te
eindigen.
Maar zover is het gelukkig nog niet, we moeten nog beginnen en wel
op vrijdagavond 7 november. Dus iedereen die van gezelligheid

houdt en een kaartje wil leggen, is vanaf die datum van harte
uitgenodigd.
Jan en Nel de Gelder

Buitenboordmotoren
In het motorenhok zijn een aantal buitenboordmotoren geplaatst
waarvan niemand weet van wie die zijn. Op alle motoren die in het
motorenhok geplaatst worden dient een label of iets dergelijks
bevestigd te zijn met daarop vermeld naam en/of lidnummer.
Motoren waar op 1 januari 2009 niet een dergelijk label is
aangebracht vervallen aan de vereniging en worden verwijderd uit
het motorenhok.
Een dringend verzoek aan iedereen die een buitenboordmotor in het
motorenhok heeft geplaatst om te controleren of er een label of iets
dergelijks aan is bevestigd met naam en/of lidnummer.

Verhuizing naar Schoteroog?
Tijdens de ledenvergadering op 14 november j.l. hebben de
voorzitter en de technischcommissaris verslag gedaan over de stand
van zaken m.b.t. de besprekingen met de gemeente Haarlem over
de eventuele verhuizing van de HJC naar Schoteroog.
Hoewel nog niets zeker is en er nog veel water door het Spaarne
moet stromen voor een dergelijke verhuizing werkelijkheid wordt,
hanteert de gemeente een streefdatum van 1 april 2009.
Besturen is vooruitzien, vandaar dat het bestuur, ondanks alle
onzekerheden, zich al aan het voorbereiden is op een mogelijke
verhuizing op 1 april a.s., dat is immers geen sinecure.
Als een verhuizing op 1 april a.s. werkelijkheid wordt is het niet
uitgesloten dat het traditionele moment van boten te water (4 april
2009) één of twee weekenden moet worden vervroegd. Natuurlijk zal
het bestuur u in dat geval vroegtijdig informeren maar…………. een
gewaarschuwd mens telt voor twee. Wacht dus niet tot het
allerlaatste moment om noodzakelijke klussen aan uw boot te
verrichten.
Verhuizen is veel werk verzetten, in een vereniging als de HJC doen
we dat samen. Zonder vooruit te lopen op een verhuisdatum of het
hoe, is wel duidelijk dat er veel leden nodig zijn om te helpen met de
verhuizing. Leden die willen helpen kunnen zich nu al melden bij de
havencommissaris. Voor iedereen is er straks wel wat te doen.
Een email of een briefje in de brievenbus in het clubhuis met
vermelding van naam (lidnummer?) en adres en beschikbaarheid in
het weekend of doordeweekse dagen is voorlopig voldoende.

Training Yngling met HJC'ers
Afgelopen zondag 16 november hebben Fleur Finnema en Wouter
van Oversteeg aan de trainingen van de Yngling club op de
Loosdrechtse Plannen meegedaan in de boot van Peter Struik. Het
was een mooie zeildag met een oplopende wind van 3 tot 5 beaufort.
Alhoewel het team voor de eerste keer samen voer werden flinke
vorderingen gemaakt en in enkele van de middagwedstrijden werd
dan ook een steile leercurve aangetoond toen ze al aardig bij de
langer samen varende teams konden blijven, wat natuurlijk erg
motiverend werkt!
Andere jeugdleden van de HJC die ook eens een dag of weekeinde
mee willen doen met een training van de Yngling klasse kunnen

informatie krijgen bij jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl of
telefonisch via 023-5472690 (liefst tussen half 8 en half 11 ‘s avonds).

