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Spaarndamseweg 15
2022 EG Haarlem
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HJC NIEUWSBRIEF

MAART 2010

Programma

Openingstijden haven
De haven openingstijden:
- 3 februari t/m 26 maart 09.00 uur tot
18.00 uur
- 27 maart t/m 31 oktober 08.00 uur tot
22.30 uur
Indien u buiten genoemde tijden
toegang wilt hebben tot het haventerrein
en/of het clubgebouw, neem dan tijdig
contact op met de havenmeester of zijn
fungerende vervanger.

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@haarlemschejachtclub.nl.
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.

05 maart
07 maart
07 maart
12 maart
14 maart
14 maart
19 maart
21 maart
26 maart
27 maart
27 maart
28 maart t/m 2 april
28 maart

Kaarten
Theorieles 1 aspirant/gevorderd
Soosmiddag
Jaarvergadering
Theorieles 1 (introductie) beginners
Spellenmiddag
Kaarten
Theorieles 2 aspirant/gevorderd
Henk Plaatje: lezing over de wedstrijdregels
Boten te water
Opening seizoen / borrel
Boten uit de loods (vloer)
Theorieles 2 beginners

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

Last minute inschrijven voor zeilcursus Optimist Beginners
Aangezien er na sluiting van de inschrijvingen voor het jeugdzeilen nog
verzoeken binnenkwamen is er een extra zeilgroep Optimist Beginners
gestart. Hierdoor zijn er weer plaatsen beschikbaar voor beginnende
zeillers op vrijdagen. Het inschrijfformulier is via de site niet meer actief,
maar er kan contact opgenomen worden met onze jeugdcommissaris
Albert Jan Paauw, jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl of tel.
023-5472690 tussen 19.30 en 22.30 uur.

Demonstratie en Workshop van de Feel Free Countrydancers
Zondag 7 maart om 15.00 uur tijdens de SOOSMIDDAG in het clubhuis:
Demonstratie en Workshop van de Feel Free Countrydancers. Vindt u
het leuk om te kijken naar dansen, of nog liever om het ook zelf uit te
proberen, kom dan gezellig naar het clubhuis. mvg, Ria Jutjens Tel.
0615051908

Nieuwe havenindeling
Dit is een voorlopige indeling van de nieuwe haven gepubliceerd door het
bestuur in het clubhuis en hier op de website. Na publicatie heeft u twee
weken de tijd om uw bezwaren tegen de toegewezen ligplaats te sturen
naar ligplaats@haarlemschejachtclub.nl. Het bestuur zal dan kijken of aan
die bezwaren voldaan kan worden. Nogmaals, dit is pas een voorlopige
indeling. Het bestuur heeft altijd het recht om de havenindeling te wijzigen.
Dit betekent dat u geen recht heeft op een vaste ligplaats. De 'definitieve'
indeling wordt in maart gepubliceerd.
Voor een plattegrond met boxnummering klik hier:
http://www.hjc.sohosted.com/diversen/boxnummers.pdf

Voor een lijst van de indeling klik hier:

http://www.hjc.sohosted.com/diversen/Zomer%20water%202010%20pu
blicatie.pdf
Lezing: regels van het wedstrijdzeilen
Welke wedstrijdzeiler kent het boekje “Het regelschrift” niet? De
schrijver van dit boekje, Henk Plaatje, komt op vrijdagavond 26 maart
om 19.30 uur uitleg geven over de wedstrijdregels. Een avond die
iedere (beginnende)wedstrijdzeiler niet mag missen. Ben je gevorderde, combi B-, combi A-zeiler of doe je alleen maar mee aan
clubwedstrijden, dan is deze avond aan te raden. Voor sommige
misschien een eerste kennismaking, voor anderen een opfrisser. Lees
verder hier: http://www.hjc.sohosted.com/diversen/Henk%20Plaatje.pdf

Extra training op zondag 7, 14 en 21 maart
Dit jaar kunnen in maart alle wedstrijdzeilers uit de combi A en B-groep
aan 3 extra trainingen meedoen. Zo heb je de mogelijkheid om al een
aantal zeiluren te maken voor het wedstrijdseizoen begint. In verband met
de voorbereidingen graag voor 19 februari inschrijven per mail met
vermelding welke dagen je komt trainen aan m.holtrop@kpnplanet.nl .
Over de invulling van de dagen worden de deelnemers later verder
geïnformeerd.

Jeugd en de HISWA
Behalve de volwassen botenkopers is de jeugd dit jaar ook weer van
harte welkom op de HISWA Amsterdam Boat Show, de grootste
watersportbeurs van de Benelux, welke gehouden wordt van 2 t/m 7
maart 2010. Zo is de beurs dit jaar weer gratis toegankelijk voor
jongeren tot en met 16 jaar en is de Water Fun Zone opnieuw gevuld
met een spetterend activiteitenprogramma voor de jeugd.
Voor meer informatie over de gereduceerde toegangsprijzen voor leden
van het Watersportverbond, de 2e klas NS-dagretour voor maar 10 euro
voor jeugd onder 16 jaar en andere acties, kijk op:
www.watersportverbond.nl/hiswa2010.

Boten te water en uit de loods
Zaterdag 20 of zondag 21 maart worden de schippers van de boten die in
het water overwinterd hebben, verzocht hun eigen box weer op te zoeken.
Uw ligplaats kunt u vinden op de lijst op het mededelingenbord. Schepen
die alleen een winterligplaats hebben, worden verzocht hun schip te
verhalen naar een plaats die door de havenmeester wordt aangewezen.
Op zaterdag 27 maart vanaf 07.30 uur gaan de boten weer te water
volgens de lijst die in het clubhuis zal worden opgehangen en op de
internetsite staat. Zorgt u ervoor dat u ruim op tijd bent? Gelijk daarna of op
zondag 28 maart kunt u uw bok opruimen. Deze gaat naar een plaats die
zal worden aangewezen door de havenmeester.
Vanaf zondag 28 maart gaan ook de boten te water die in de loods en op
het terrein staan. Maak hiervoor een afspraak met de havenmeester. Op
zaterdag 3 april gaan alle boten de balken af. Alle eigenaren worden
verzocht om 10.15 uur aanwezig te zijn.
Zeilen die onder de bokken hebben gelegen en nog in goede staat zijn,
kunnen opgevouwen en met naam gemerkt worden gelegd op een plaats
die zal worden aangewezen door de havenmeester. Zeilen die niet meer

bruikbaar zijn dienen zo klein mogelijk opgevouwen naast de vuilcontainer
geplaatst te worden.
Winterdektenten gaan niet meer naar de zolder, maar gaan naar een
plaats die zal worden aangewezen door de havenmeester.
Zet vervolgens uw mast zo snel mogelijk op uw boot. 17 April gaan alle
boten naar de nieuwe haven en het is nog niet mogelijk gelijk de nieuwe
kraan te gebruiken.

Beste Leden,
Wij verzoeken U om mutaties aan het KNWV te zenden aan onze
Ledenadministrateur, die dan zorgt dat deze aanmeldingen en
wijzigingen worden verwerkt. Het Verbond neemt alleen mutaties aan
van de Ledenadministrateur, dus het bespaart U een langere wachttijd.
Vriendelijke groeten,
Joop Lippus
Ledenadministrateur
e-mail adres: ledenadministratie@haarlemschejachtclub.nl

Verhuizing en nieuwe haven
Houdt vooral de komende weken de informatie in de gaten over de
voortgang van de nieuwe haven en de actuele verhuisplannen. U kunt
dit vinden op onze site onder actueel nieuws en/of onder Nieuwe haven.

