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HJC NIEUWSBRIEF

DECEMBER 2010

Programma

HJC-kledinglijn
De 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 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.
Nieuwsbrief
De maandelijkse nieuwsbrief wordt
verzonden via het e-captain systeem. In
dit systeem zit de ledenlijstadministratie.
Mocht u problemen hebben met de
ontvangst dan graag een mailtje naar de
webmaster. Mocht u meerder
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 de ledenadministratie de
mailadressen van de andere
familieleden laten aanpassen.

Openingstijden
haventerrein:
1 november t/m 31 maart
09.00 uur tot 18.00 uur.

10 december
11 december
18 december
31 december

Kaarten
Kienen
Kerststukjes maken
Viering Oud en Nieuw

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

OnzeClubWinkel
In de decembermaand wordt veel via internet gekocht, ook door onze
leden. Doe je dit via OnzeClubWinkel, dan betaal je nooit teveel en onze
club krijgt een bonus. Alle grote merken, zoals Bol.Com, Booking.Com,
123 Inkt, Wehkamp, KLM, etc. zijn er te vinden. Ga dus voortaan online
winkelen door op de banner van OnzeClubWinkel te klikken en verdien
zo voor onze club!

Informatie zeilles
Kijk hier http://tinyurl.com/22nkj2f voor informatie over inschrijving zeillessen
voor de jeugd, programma zeillessen jeugd, introductie voor Optimist
beginners, aspirant/gevorderd, gevorderden PLUS, conditie- en corestability training, weerpraatje van Karel Blommesteijn, Mooie Nel loop
(ook voor de jongere lopers), inschrijving zeillessen volwassenen.

Barlijst
Er is een nieuwe barlijst geplaatst. Kijk goed of u er ook bij staat. Klik
hier: http://tinyurl.com/363chec

Kienen
Kienen, bingo-en of hoe je het ook wilt noemen, dat doe je gezellig op
zaterdag 11 december om 20.00 uur op de HJC. Lees hier verder:
http://tinyurl.com/336ar3f

Kerststukjes
Kerststukjes, die koopt u niet in kersttijd, maar komt u gezellig zelf
maken! Lees hier verder: http://tinyurl.com/33kjahr
Oud en Nieuw
31 December gaan we gezellig met zijn allen 2011 in knallen op onze
nieuwe haven. Lees hier verder: http://tinyurl.com/38e2gox. Schrijf hier in:
http://tinyurl.com/36whntl

Rookhok
Het rookhok moet nog afgemaakt worden. Voor deze klus worden nog
enkele rokers gezocht. Aanmelden kan bij een lid van de tc.

Bijscholingsdag trainingskader
Op 8 januari 2011 organiseren de sectoren Jeugd & Opleiding en
Topzeilen de bijscholingsdag voor het trainingskader van het

Watersportverbond.
Wat kun je verwachten? Twee onderwerpen staan centraal op de
bijscholingsdag: fysieke training van zeilers en windsurfers en strategie
en tactiek. Zowel in de ochtend
als de middag geeft een specialist een inleiding in deze onderwerpen,
met als uitgangspunt het Meerjaren Opleidings Plan (zie:
http://www.watersportverbond.nl/Content.aspx?sid=7&cid=783&mid=&m
nu=1226) van het Watersportverbond. Aansluitend worden twee
workshoprondes gehouden, die zowel praktisch als theoretisch gericht
zijn. Voor elk niveau, van Zeiltrainer 2 tot en met Topcoach 5, is er
aanbod. Een persoonlijke uitnodiging aan alle trainers voor deze dag
volgt nog. Locatie: Huis van de Sport, Nieuwegein
Datum: Zaterdag 8 januari 2011 Tijd: 9.30-17.00 uur.
Als HJC trainers en/of instructeurs verdere vragen hebben, mail dan
naar jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl of bel naar 0235472690 (door-de-weeks liefst tussen 19:30 en 22:00 uur).

Shantykoor de Schuimspetters
Het bekende HJC shantykoor “de Schuimspetters” is weer van start
gegaan met de repetities. Tijdens het winterseizoen wordt elke
donderdagavond vanaf acht uur in het clubhuis aan de Mooie Nelweg
gezongen en gespeeld dat het een lieve lust is. Voorop staat dat naast
zingen we ook veel lol en gezelligheid met elkaar hebben. De teksten
worden gezongen ondermeer in het Nederlands en het Engels Het
repertoire is redelijk divers maar heeft altijd wel enige relatie met het
“harde” zeemansleven en is grofweg onder te verdelen is 4 groepen n.l:
1. Shanties of haalliedjes werden gezongen ter ondersteuning van het
zware werk aan boord dat in een gelijk tempo moest worden uitgevoerd,
bijvoorbeeld het hijsen van de zeilen, het lichten van het anker en het
bedienen van de pomp e.d. Het ritme werd aangegeven door een z.g.
shantyman die voorging in een solo en de bemanning viel dan in met
het refrein.
2. Forbitters zijn ballades die werden gezongen in de schaarse vrije tijd
en gaan vaak over drank en vrouwen maar ook over afscheid nemen en
heimwee naar huis. Een forbit is een bolder waarop de zanger zittend
zijn lied ten gehore kon brengen
3. Gouwe ouwe. De schuimspetters hebben ook een aantal
Nederlandstalige gouwe ouwen op het repertoire bijv. “de klok van
Arnemuiden” en “aan de oever van de IJssel”.
4. Ierse en Engelstalige ballades. Meestal z.g folksongs met mooie
harmonieën en vaak prachtige teksten
Vindt U zingen leuk en ontspannend dan kunt U altijd even binnenlopen
op de repetitieavond of contact opnemen met Herman Zonjee (0623524308) of Goke van Beijeren (023-5274958). Naast zangers en
zangeressen zijn wij natuurlijk ook blij met evt. instrumentale
ondersteuning.

Kaarten
Het vaarseizoen is weer voorbij. Dus is het tijd om te gaan klaverjassen.
De data staan in het jaarprogramma op de site. De koffie staat klaar om
19.45 uur, in het clubhuis aan de Mooie Nelweg 101. Tot ziens! Maaike

van Viersen

Boten te water met de huurkraan en de hellingkar
26 Maart vanaf 09.00 uur gaan de boten met de huurkraan weer te
water. Iets eerder dan andere jaren, maar dat is door de krappe agenda
in april. Daar de weekenden van 16/17 en 23/24 april niet gebruikt
kunnen worden voor de openingswedstrijden, worden die al op 9 en 10
april gehouden. Zorg dus dat uw boot vanaf 26 maart klaar is om te
water te gaan. Gelijk daarna gaan alle andere boten te water met de
hellingkar.

