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HJC NIEUWSBRIEF

JUNI 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.

5/6 juni
12 juni
3 / 4 juli

IJsselmeerwedstrijden
Fortrace
Zeilclinic

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 of
verwijderen.

Barlijst
De barlijst is te vinden op de HJC-site
onder nieuws/barlijst.

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

Hellingkar
De hellingkar wordt maandag 31 mei afgeleverd. Echter de riolering is
nog steeds niet aangelegd. Dat betekent dat er binnenkort wel boten uit
het water gehaald kunnen worden, maar er nog niet afgespoten kan
worden. Na aflevering gaan de havenmeester en enkele leden eerst
oefenen met het uit het water halen van boten. Nadat zij genoeg
ervaring hebben opgedaan, zal er een datum bekend worden gemaakt
dat de hellingkar in gebruik wordt genomen en zal de hellingkalender
weer worden opgehangen.

Combi Haarlem
Na zo'n prachtig weekeinde als de afgelopen drie dagen tijdens
Pinksteren zal niemand verbaasd opkijken dat ook dit keer het Pinkster
Combi evenement weer heel goed verlopen is. Het weer is nou eenmaal
zeer bepalend voor een buitenevenement. Maar, toch is het wel juist om
nog eens aan te geven dat dit een paar weken voor Pinksteren nog
helemaal niet zo vanzelf sprekend was. Amper 5 weken geleden, op 17
april verhuisde de HJC naar de nieuwe haven en voor, tijdens en na dat
weekeinde is door een heleboel HJC-leden heel veel werk verzet wat
ook het slagen van het Pinkster evenement op de nieuwe haven
mogelijk heeft gemaakt. En natuurlijk is er ook nog in de week voor het
evenement enorm veel werk verricht met het gereed maken van het
terrein en de loods, het opzetten van de tenten om ook onder minder
goede omstandigheden met regen en wind een goede organisatie te
hebben voor het grootste en belangrijkste jeugdevenement van de HJC.
Als dan tijdens het weekeinde het weer zo enorm goed meewerkt, dan
is dat eigenlijk ook een beloning voor deze vrijwilligers, die zich
daarvoor hebben ingezet. Ook degenen die dit deden, maar zelf niet bij
het evenement waren of konden zijn. Heel erg bedankt!
Met 163 meezeilende deelnemers waren er weer meer zeil(st)ers dan
vorig seizoen. Ook waren er weer mooie resultaten van de HJC-zeilers.
De verenigingsprijs in de Optimist A-klasse ging alweer naar de
HJC met een geheel HJC podium. Een clean-sweep van Kevin Bergers,
Bart Lambriex en Auke Holtrop op de eerste drie plaatsen.
Charlotte Sikking zeilde zes keer een eerste plaats en werd daarmee
natuurlijk heel duidelijk eerste bij de Splash-B.
Voor het eerst sinds jaren werd de hoofdprijs van de Splash niet door
een HJC'er gewonnen, maar waren de plaatsen 3 t/m 6 weer wel voor
HJC'ers.
Bij de Optimist C-klasse voeren een zeven-tal club-Optimisten mee en

Emma van der Knaap eindigde daarbij het hoogst en kreeg daarmee de
Optimist-C wisselprijs.
Daarnaast waren er natuurlijk ook andere zeilsters en zeilers die heel
goed gepresteerd hebben en waarvan een aantal een prijs kregen of
zelfs op het podium stonden, maar geen hoofdprijs wonnen. Ook voor
deze zeil(st)ers zetten alle vrijwilligers zich in en we gaan ervan uit dat
dit ook op deze nieuwe locatie nog minstens 27 jaar zo zal zijn.
NB.: Over een week zijn de combi wedstrijden op de Vinkeveense
Plassen. Schrijf je tijdig in! AJ

Voor alle HJC jeugdzeilers: HJC Zeil-Clinic - 3 en 4 juli
Binnenkort kun je je weer inschrijven voor de HJC Zeil-Clinic. Hou de
HJC-site daarvoor dus goed in de gaten. Een heel weekeinde varen
vanaf de nieuwe haven van de HJC aan de Mooie Nel, met natuurlijk
geweldig veel lol !! En ... veel varen, dus ook veel leren, van 's-ochtends
vroeg tot 's-avonds. Voor eten en drinken wordt gezorgd en je kunt
slapen in de loods. Hou dus allemaal het weekeinde van 3 en 4 juli vrij,
want iedereen wordt verwacht. Dit zeil weekeinde is dus ook vooral
geschikt voor de beginners, aspiranten en gevorderden van de Optimist,
maar ook voor Splash-zeilers en natuurlijk de zeilers in de Poly Valk. De
HJC instructeurs geven jullie les en training. En ook de wedstrijdzeilers
in de Optimist en Splash zullen aan hun (zeil)trekken komen.
Als je al vragen hebt, stuur die dan naar zeilclinic@live.nl.
Tot bij de Zeil-Clinic,
de Zeilclinic Organisatie

Oproep maandagavond werkavonden
Iedere maandagavond is de zomerwerkploeg weer op de nieuwe haven
bezig. In de maanden april, mei en juni wordt er iedere maandagavond
vanaf 19.00 uur weer opgeruimd, geschilderd, getimmerd enz. Er is veel
werk te verzetten, vandaar dat wij iedereen m/v oproepen naar deze
avonden te komen. Speciaal hier ook een oproep aan de leden die de
afgelopen jaren lid zijn geworden, maar nog niet in de gelegenheid zijn
geweest iets voor hun club te doen. Het is bijzonder gezellig en de koffie
staat klaar.

IJsselmeerwedstrijden
Om in te schrijven voor de IJsselmeerwedstrijden klik
http://www.hetcnz.nl/.

Fortrace 12 juni 2010
Sinds begin jaren 80 van de vorige eeuw organiseert het CNZ (Comité
Nationaal Zeilen) de Fortrace voor de kust van IJmuiden. Dit evenement
vond altijd in de maand mei plaats. De afgelopen jaren heeft het weer
een grote impact gehad op het evenement met als gevolg dat de
wedstrijden van 2006, 2007 & 2008 niet doorgingen vanwege te harde
wind.
http://www.hjc.sohosted.com/diversen/Fortrace%20clubbladen%202010
%20_1_.pdf

Rondje Haarlem week vroeger
Het seizoen moet nog beginnen, maar toch is er al een evenementen
datum veranderd. Het Rondje Haarlem wordt een week eerder en dus al
op zondag 5 september gehouden. Omdat de sluitingswedstrijden van
de HZV vervroegd zijn en we ervan uitgaan dat veel HJC zeilers
daaraan mee willen doen hebben we besloten om het Rondje Haarlem

daarvoor te laten wijken. Noteer dit dus alvast in je agenda of verander
de datum die je daarvoor oorspronkelijk had staan in zondag 5
september.
Voor vragen: jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl

