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FEBRUARI 2015                 HJC NIEUWSBRIEF

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-site onder 
nieuws/barlijst  . 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' 
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.

  Programma  
7 februari Lezing zeiltocht St Petersburg

8 februari Mooie Nelloop

8 februari Boerenkoolmaaltijd

15 februari Henk Nicolai over navigatie software 
en kaarten

15 februari 3de Zondag v/d maand borrel

4, 11, 18, 25 februari Werkdagen

5, 12, 19, 26 februari Shantykoor

6, 20 februari Klaverjassen
Voor het volledige programma kijk hier.

Met de Pintail naar St. Petersburg

In 2013 zeilde een vloot van 31 schepen van de 
Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers naar Sint 
Petersburg. Tot de grens tussen Finland en Rusland trok elke
schipper zijn eigen plan, het laatste traject werd gezamenlijk 
afgelegd. Frits en Ineke Berkel namen met hun Scanner 391 
deel aan deze tocht en bezochten op hun weg daarnaar toe 
de Boddengewässer rond Rügen, de Oostkust van Zweden, 
de Ålandarchipel en de zuidkust van Finland. Via Finland, 
Estland, Gotland, Bornholm en Rügen keerden zij weer terug 
naar de thuishaven in Nederland. In hun lezing nemen zij u 
aan de hand van foto’s mee op deze prachtige reis. Zij gaan 
o.a. in op de voorbereiding, de diverse aspecten van het 
zeilen door de scheren, bezochte havens, steden en 
ankerplaatsen, en praktische zaken als boodschappen, 
internet, elektriciteit en water en wat er zoal nodig is om Sint 
Petersburg met de eigen boot te kunnen bezoeken. 
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Winter openingstijden 
haven
De openingstijden zijn van 1 
november t/m 30 maart: 
09.00 uur tot 17.00 uur
Indien u buiten genoemde 
tijden toegang wilt hebben tot
het haventerrein kunt u 
gebruik maken van een 
toegangscode om het 
loophek open te maken.

Nieuwsbrief
De maandelijkse nieuwsbrief 
wordt verzonden via het e-
captain systeem. In dit 
systeem zit de 
ledenadministratie. Mocht u 
een probleem hebben met de
ontvangst of een email 
wijziging o.i.d. dan graag een 
mail naar de 
ledenadministratie. De 
maand dat u de 
Schuimspatten ontvangt, 
ontvangt u geen Nieuwsbrief.
Oudere Schuimspatten vindt 
u hier en oudere 
nieuwsbrieven hier.

Lezing over navigatie software en kaarten
Zoals iedere zeevaarder wel zal weten is navigeren op zee 
een kwestie van levensbehoud, zonder koers geen 
bestemming. Vroeger gebruikte men daarvoor een sextant. 
Zelfs in de luchtvaart werd de sextant gebruikt en waren er 
behalve de vliegers ook een aparte navigator aan boord. 
Tegenwoordig hebben we satelliet navigatie, zelfs met onze 
I-Phone en I- Pad kunnen we navigeren. Over deze materie 
gaat Henk Nicolai ons het een en ander vertellen op zondag 
15 februari om 15.00 uur. Aansluitend 3de zondag v/d maand
borrel.

3de Zondag v/d maand borrel
Ook deze winter hebben we weer de 3e zondag van de 
maand borrel, even bijpraten onder het genot van een wijntje 
of biertje, lekker met watersporters onder elkaar. 15 februari 
van 16.00 tot 18.00 uur. 

Aanpassing agenda
De ALV wordt in 2015 gehouden op 20 maart. Het 
klaverjassen wat eerst op deze datum stond is verplaatst 
naar 27 maart.

Mooie Nelloop en boerenkoolmaaltijd
Traditie getrouw is zondag 8 februari weer de gezellige Mooie
Nelloop. De wandelaars vertrekken om 14.00 uur en de 
hardlopers starten om 14.30 uur. Na de wandeling in ons 
eigen clubhuis eerst nog even opwarmen, uitrusten en 
gezellig iets drinken en dan kunnen we rond 18.00 uur aan 
de boerenkoolstamppot (hiervoor wordt een kleine bijdrage 
gevraagd). Ook als u niet meeloopt bent u van harte welkom 
bij de boerenkoolmaaltijd.

Oproep Schuimspatten
Wie neemt het roer is een rubriek die al enige jaren met veel 
plezier wordt gemaakt door HJC leden. Men schrijft iets over 
zichzelf, het gezin of over de watersport. Degene die het 
schrijft mag dan zelf aangeven wie het roer van hem/haar 
overneemt.
De redactie doet hierbij een oproep voor een vrijwilliger die 
het roer wil nemen. Liefst iemand die nog niet aan de beurt is
geweest. Voordat u in de pen klimt graag eerst even contact 
opnemen met de redactie.

Schuimspatten
De uiterste inleverdatum van kopij voor de Schuimspatten is 
20 februari.

Notulen
De notulen van de ledenvergadering van november 2014 zijn 
geplaatst op de ledenpagina.
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Boten te water
Het nieuwe jaar is al weer begonnen dus iedereen kan zich 
opmaken voor het komende zomerseizoen. Hieronder de 
voorlopige datums.
Uiterlijk 21 maart dienen de schepen op hun aangewezen 
plek in de haven te liggen. Lijst hangt in het clubhuis. 
21 en 22 maart, hellingen van schepen van de wal in het 
water. 
28 en 29 maart loods leeg maken.  
De voorlopige indeling van de ligplaatsen hangt in ons 
clubhuis, dus kom even naar het clubhuis toe, dan kunt u 
zien wat uw plaats is. Ook de hellinglijst komt plm. 14 dagen 
voor de te water laten datum in het clubhuis te hangen. 
Let wel onder voorbehoud van het weer! Maar zorg dat uw 
schip op tijd klaar is !! Peter Vernout. 

Loods zomerseizoen 2015
Leden die het komend zomerseizoen hun (rubber)boot in de 
loods willen stallen, kunnen zich opgeven door het formulier 
op onze site in te vullen. Boten mogen niet zonder 
toestemming in de loods gezet worden. Door ruimtegebrek 
kunnen in principe wedstrijdboten die gemiddeld twee keer 
per week gebruikt worden en houten boten die regelmatig 
gebruikt worden een plaats in de loods krijgen. Ook is er 
beperkt plaats voor rubberboten die op hun achterkant tegen 
de wand worden gezet. Andere boten worden buiten 
geplaatst. Plaatsing in volgorde van aanmelding. Lees eerst 
de voorwaarden op het inschrijfformulier. 

Nieuwe opzet zeilles volwassenen
Al lange tijd wordt bij de HJC aan volwassenen de 
mogelijkheid geboden om te leren zeilen in de polyvalk. We 
hebben twee polyvalken die daarvoor zeer geschikt zijn. Ook 
hebben we een leuke club van enthousiaste HJC leden die 
hun steentje bijdragen aan de HJC door les te geven in de 
polyvalken.
Afgelopen najaar hebben we (de instructeursploeg) ons 
huidige aanbod geëvalueerd. Om beter op de vraag in te 
kunnen spelen hebben we ons aanbod gewijzigd.
In de periode eind april tot begin juli bieden we de zeilcursus 
aan. Dit zijn 8 lessen van 2½ uur, overdag of 's avonds en 
met maximaal 2 cursisten per boot. In overleg kunnen er ook 
3 cursisten tegelijk les krijgen, bijvoorbeeld een 
vriendengroepje.
Na de zomer, vanaf half/eind augustus, bieden we een 
zeilintroductie aan. Dit is bedoeld als kennismaking met het 
zeilen, bijvoorbeeld voor mensen die willen weten of ze het 
leuk vinden en zich niet direct voor een hele cursus willen 
opgeven. De zeilintroductie duurt 3 uur.
Er is het een en ander gewijzigd in de prijzen, er is nu een 
'leden' tarief en een 'niet-leden' tarief.
Voor leden zijn de tarieven aantrekkelijk: de zeilcursus kost 
voor leden € 80 en de zeilintroductie kost voor leden € 15. De
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inschrijving is vanaf heden geopend. Zie op de website onder
de knop 'zeilles volwassenen'.
Namens de instructeurs van het volwassenenzeilen, Karin 
Obbink

Zeilopleiding jeugd inschrijving geopend
Wil je graag het zeilen leren, wil je verder gaan waar je dit 
jaar gebleven bent, of lijkt het je reuze spannend om mee te 
doen in een beginnende wedstrijdzeilgroep en bij het HJC 
Zeilteam     te komen? Geef je dan snel op! Heb je zelf een
Optimist, Splash of Laser en wil je de fijne kneepjes van het 
zeilen onder de knie krijgen, ook dan ben je bij de HJC aan 
het goede adres. De opleiding begint in maart met 
theorieles(sen), waarna we in april met alle beginnende 
Optimist zeilers en ook aspirant zeilers het zwembad in gaan 
om het omslaan te oefenen. Vanaf eind april tot in september
zijn er 's avonds lessen. Je kan ook meedoen met leuke 
wedstrijden bij de club en er is de Zeilclinic, een zeilweekend 
vol fun en leren. Kijk hier     om een indruk te krijgen van de 
lessen en/of bij foto's en video's. Hier staat het 
inschrijfformulier en op de deelnemerslijst 2015     is te zien wie 
zich al heeft aangemeld.
Alle informatie is eigenlijk wel te vinden bij Zeilopleiding jeugd,
maar wie vragen heeft kan altijd een mailtje sturen naar onze 
jeugdcommissaris Henk Warnar (mail). We zien jullie graag 
(weer) komen zeilen bij de HJC!

Twitter en Facebook
Volg ons op Twitter en/of Facebook. Dan wordt u regelmatig 
op de hoogte gehouden van het actuele nieuws.

Vraag en aanbod
Op onze pagina 'vraag en aanbod' kunt u zelf uw advertentie 
plaatsen door in te loggen. Al uw watersport gerelateerde 
artikelen kunt u daar zelf plaatsen. Kijk hier.

Wintertraining voor wedstrijdzeilers - inschrijven 
voor 1 februari
Wedstrijdzeilers in de Optimist A/B, Splash en Laser kunnen 
deze winter weer Conditie- en Core stability training doen. Bij 
minder goed weer gaan zij met de coach (en fysiotherapeut) 
Bart van Buchem naar de fitnesszaal van de praktijk 'Noorder
Spaarne' aan de Spaarndamseweg.
De trainingen zijn op zondag 8 februari (’s-middags ook 
Mooie Nel loop!) en 15 februari, plus zondag 1 en 8 maart 
van 10.30 tot 12.00 uur. Toch ook nog lekker een beetje 
uitslapen dus op de zondag en genoeg tijd om de rest van de
dag nog andere dingen te doen! Kosten zijn 15 euro voor de 
4 trainingen, maar er kan ook voor 'losse' trainingen 
ingeschreven worden. Graag minstens één week van tevoren
aanmelden, maar uiterlijk op zaterdag 31 januari. Eventuele 
vragen kunnen gemaild worden naar Henk Warnar: HJC 
jeugdcommissaris. 
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Zeilers van het HJC Zeilteam 2014 en het nieuw te vormen 
team van 2015 hebben al een persoonlijke mail gekregen, 
maar ook zonder uitnodiging ben je van harte welkom! Schrijf
je in via de link: Wintertraining.

Brug sluis Spaarndam tijdelijk gestremd
Bij de Grote Sluis in Spaarndam lekt een tandwielkast van de
brug olie. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de kast 
gereviseerd moet worden. Dit is een klus die nogal strak 
gepland is. Het komt erop neer dat de tandwielkast in zijn 
geheel wordt verwijderd, vervolgens naar de fabriek gaat om 
te reviseren en gelijk weer teruggeplaatst wordt. Deze 
werkzaamheden staan gepland vanaf zaterdag 7 maart 2015.
Zaterdag 7 maart: voorbereidende werkzaamheden en aan 
het eind van de dag (na sluiting van de Grote Sluis) wordt de 
tandwielkast verwijderd en gaat de kast op transport naar de 
fabriek; 
Zondag 8 maart: voortgang werkzaamheden. Er is geen 
stremming van de Grote Sluis omdat er geen bediening is op 
zondag. 
Vanaf maandagmorgen 9 maart 05.30uur kan de brug bij de 
Grote Sluis niet meer bediend worden. Beroepsvaart kan de 
sluis niet meer in, boten die een kleinere doorvaarthoogte 
nodig hebben dan 2,40m kunnen gewoon onder de brug 
doorvaren en geschut worden.
De tandwielkast wordt gereviseerd en op woensdag 11 maart
2015 weer teruggeplaatst.
Vanaf donderdag 12 maart 2015 05.30 uur is er weer 
bediening van de brug.
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