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MEI 2013            HJC NIEUWSBRIEF

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.

HJC-kledinglijn 
De HJC kleding is te koop bij de 
havenmeester of bij Marja van Meerwijk. 
Er zijn polo's, sweaters, fleece jacks, 
caps en voor de jeugd leuke sweaters 
met capuchon met een leuke opdruk.

Nieuws
Via Twitter, Facebook, Hyves 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.

Nieuwsbrief
De maandelijkse nieuwsbrief wordt 
verzonden via het e-captain systeem. In 
dit systeem zit de ledenadministratie. 
Mocht u meerdere 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 
door de ledenadministratie het mailadres 
van de andere familieleden laten 
aanpassen.

Koffie
Zeven dagen in de week is er van 10.00 
tot 10.30 uur koffie in het clubhuis. 
Bijzonder gezellig.

  Programma  
18, 19, 20 mei 30ste Combi Haarlem

25, 26 mei NK Flash

1, 8, 15, 22, 29 mei Laser zeilavonden

Diverse data Jeugdzeilen

6, 13, 21, 27 mei Werkavonden
Voor het volledige programma kijk hier.

Marina Seaport IJmuiden start samenwerking HJC
Er is een proef met de Marina Seaport voor 2013:

HJC-leden die op de voorintekenlijst van de HJC staan hebben 
recht op:

• 7 dagen naar keuze liggen in 2013 en 5 dagen betalen (Eb 
en Vloed kaart)

• en 50% korting op het parkeertarief (van 8 naar 4 euro)
En/of:

• 1 maand liggen met 30% korting en indien gewenst een 
hotelparkeerkaart voor 30 dagen tegen gereduceerd tarief 
van 20 euro.

Voor de tarieven zie www.marinaseaport.nl. Als je mee wilt doen 
mail dan even naar secretaris@haarlemschejachtclub.nl onder 
vermelding van uw naam, naam schip, lengte schip, eb en 
vloedkaart en/of maandkaart. Tot op de Noordzee !!

Laserzeilen
Tijdens het zeilseizoen wordt er vanuit de HJC vanaf medio april 
op iedere woensdagavond gezeild door de 'Laser Masters', 
volgens een vast en beproefd concept.

Het aantal deelnemers is ruim 30, waaronder ook leden van 
andere zeilverenigingen zijn. Doorgaans zijn er zo'n 15 tot 20 
boten op het water. Klik hier voor de deelnemerslijst.

De kern bestaat uit Masters, maar met de ondergrens van 30 jaar 
nemen we het niet al te nauw. Dus iedere Laser zeiler is welkom!

Voor iedereen die (vroeger) wel eens Laser heeft gezeild is 
'woensdagavond Laser zeilen' bij de HJC vast een goede reden 
om de boot weer eens van stal te halen en mee te doen.

Lees hier verder en meld je aan door een mailtje te sturen aan 
adse-jelles@hetnet.nl.

Twitter, Facebook en Hyves
Volg ons op Twitter, Facebook of Hyves. Dan wordt u regelmatig
op de hoogte gehouden van het actuele nieuws.
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Zomer openingstijden haven
De openingstijden zijn van 1 april t/m 30 
oktober: 09.00 uur tot 22.30 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.

Inschrijving Combi Haarlem is geopend
Zeilers kunnen gaan inschrijven 
voor de 30e Combi Haarlem. De 
Pinkster Combi is dit jaar op 18, 19 
en 20 mei. De HJC leden die aan 
dit evenement hun medewerking 
verlenen kunnen zich via de pagina 
van de Combi Haarlem inschrijven 
voor de maaltijden. Dit kan tot en 
met zondag 12 mei.

Natuurlijk verwachten wij alle leden 
van het HJC Zeilteam, maar ook 
zeilers met minder of zelfs geen 
wedstrijdervaring kunnen prima 
meedoen. Ook zeilers uit de eerste 

lesgroep Optimist Beginners hebben dit weekend de mogelijkheid 
om een paar eerste echte baantjes te varen. Zij zullen vlak voor 
het clubhuis zeilen met een boot die de baan ‘voorvaart’, deze 
hoeft dus alleen maar gevolgd te worden en dat gaat na een paar 
zeillessen natuurlijk al lukken. Ook worden er vanuit een rescue 
nog aanwijzingen gegeven, als dat nodig is. Lees hier verder hoe 
je kan aanmelden en hoe alles in zijn werk gaat.
Allemaal graag tot ziens bij de Pinkstercombi!

Pinksterevenement
Op 18 t/m 20 mei is op de HJC de 30ste Combi Haarlem. De 
eigenaren van de boten die op het terrein tussen het clubhuis en 
de loods en in de loods staan, worden verzocht hun boot zelf 
achter op het onverharde terrein te zetten, wanneer hun boot deze 
dagen niet gebruikt wordt. Een vriendelijk verzoek dit te doen voor 
vrijdag 17 mei.

Oproep maandagavond werkavonden
Iedere maandagavond is de zomerwerkploeg weer aan het werk. 
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.

Waar zijn onze wedstrijdzeilers o.a.?
9 t/m 12 mei Dutch Youth Regatta
18 t/m 20 mei Combi Haarlem 
25 en 26 mei Combi Loosdrecht
25 en 26 mei NK Flash
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Nog 1 cluboptimist te koop
Er is nog maar één cluboptimist 
te koop, de X7.
Vanwege de grote 
belangstelling in onze oude club 
optimisten, heeft het bestuur 
besloten versneld de nieuwe 
bootjes van Far-East af te 
nemen. Nog dit jaar komen er 
vier extra nieuwe bootjes bij, 
waarmee de gehele vloot dan is 
vernieuwd en de jeugdopleiding 
over 12 prachtige optimisten 

beschikt. De eenheid van bootjes en kleur maakt het onderhoud 
makkelijker en goedkoper en Far-East sponsort dit jaar ook de 
Pinkstercombi als extra tegenprestatie. De verkoop van de oude 
bootjes loopt beter dan gedacht, waardoor het bestuur het nu 
wenselijk vindt tot algehele vervanging over te gaan. Er zijn 
inmiddels negen van de oude bootjes verkocht. Alleen de rode X7 
is nog beschikbaar. Wacht niet te lang, want het duurt 4 tot 5 jaar 
voordat de vereniging opnieuw de vloot gaat vervangen.....
Hartelijke groet,
Bas van Goor, Jeugdcommissaris
Voor details van de X7 kijk hier.
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