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NOVEMBER 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  
2 november Vissen

8 november Start klaverjasseizoen

15 november Sluitingsdatum kopij Schuimspatten

15 november Najaarsvergadering

16 november Mosselvond

17 november 3de Zondag v/d maand borrel 

22 november Klaverjassen

7, 14, 21, 28 november Shantykoor

3, 10, 17, 24 november Najaarstrainingen Optimist

6, 13, 20, 27 november Werkdagen
Voor het volledige programma kijk hier.

Algemene ledenvergadering
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene
ledenvergadering op vrijdag 15 november om 20.00 uur.
Onderwerpen o.a. opvolging/vacatures bestuursleden, huldiging
vlaggendragers en de uitreiking van de Poelsnipbeker.

Vissen
Op 2 november is het zover, vissen in onze eigen haven. Er zijn 
leuke prijzen voor wie de eerste, de grootste en de meeste vissen 
vangt. Start: 13.00 uur - Eindsignaal: 16.00 uur Het riet fluistert dat 
er zelfs een snoek zwemt in de haven! Het visgebied is alleen 
vanaf de steigers bij de helling, via steiger D t/m de kopsteiger van 
E en op het dijkje. Na de prijsuitreiking wordt er door onze 
befaamde HJC kok Nico Hin, een heerlijke maaltijd geserveerd. 
Om de kosten daarvoor een beetje te drukken zal er een kleine 
bijdrage worden gevraagd.

Najaarstraining Optimist HJC Zeilteam
Voor de Optimist wedstrijdzeilers A/B en C start op zondag 3 
november a.s. de HJC Najaarstraining, gegeven door Auke 
Holtrop. De daarop volgende data zijn 10, 17 en 24 november. Het 
programma is:
09.30 uur verzamelen en boot optuigen
10.00 uur voorbespreking
10.30uur watertraining
12.30 uur lunch
13.30 uur watertraining met korte wedstrijden
circa 16.00 uur einde trainingsdag
Er is voor twee ‘trainingblokken’ gekozen om de focus en 
concentratie op het water hoog te houden en tussentijds weer 
even lekker warm te worden. Zo zal de dag dus leuker èn 
leerzamer kunnen zijn! Inschrijven kan tot 29 oktober via het 
inschrijfformulier. De kosten zijn totaal 30,00 euro voor alle vier de 
trainingen (of 8 euro per training) en de minimale deelname is 6 
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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.

personen. 

Klaverjassen
Als de herfst en de winter hun intrede doen en alle boten in de 
winterstalling staan, is het tijd om te gaan klaverjassen in ons 
gezellige clubhuis. Het is al jarenlang een gewoonte om éénmaal 
per 14 dagen op vrijdagavond een kaartje te leggen. Uiteraard 
staat gezelligheid voorop, maar toch zal geprobeerd worden om, 
op het einde van het winterseizoen, zo hoog mogelijk te eindigen. 
Vrijdagavond 8 november is de aftrap om 20.00 uur, en dan verder 
elke 14 dagen (22 november, 6 december, 20 december 2013). 
Iedereen die kan klaverjassen en van gezelligheid houdt is 
welkom. Maaike van Oosterhout  023-7430043 / 06-23736250

Inschrijving Zeilopleiding Jeugd 2014 geopend
Het zeilseizoen 2013 is nog niet eens echt helemaal afgelopen en 
we beginnen alweer met de inschrijving voor 2014. Vanaf vandaag 
kan je inschrijven voor de zeilopleiding die volgend jaar maart van 
start gaat via inschrijfformulier  .  

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 op de club en is er de Zeilclinic, een 
zeilweekend vol fun en leren. We sluiten de zeilopleiding 
traditiegetrouw af met het Rondje Mooie Nel en de BBQ. Kijk hier 
om een indruk te krijgen van de lessen en/of bij foto's en video's 
en op de deelnemerslijst 2014 om te zien wie zich al heeft 
aangemeld.

Alle informatie is eigenlijk wel te vinden bij Zeilopleiding jeugd, 
maar als je nog vragen hebt dan kan je altijd een mailtje sturen 
aan Bas van Goor, jeugd@haarlemschejachtclub.nl. We zien jullie 
graag (weer) komen zeilen bij de HJC!

Mosselen
Zo uit het hete water op het bord, mosselen zijn rijk aan eiwitten 
en zitten vol met mineralen en vitaminen. Ze zijn rijk aan ijzer, 
fosfor en vitamine B, een gezonde keus dus. Een lekker wijntje er 
bij maakt het nog gezelliger. Schrijf snel in bij Marja van Meerwijk 
023-5373667of via andrevannorden@zonnet.nl, want er kan voor 
slechts 50 mensen gekookt worden. De kosten zijn € 10,00 p.p. 
Aanvang 18.00 uur

Sinterklaas
Op zondag 1 december brengt Sinterklaas weer een bezoek aan 
de HJC. Om 14.30 uur meert de boot aan. De kinderen zijn van 
harte welkom vanaf 14.00 uur. Sinterklaas wil graag weten welke 
kinderen er komen en of de kinderen nog iets leuks hebben 
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meegemaakt. Geef dat voor 22 november door aan: 
jufwendy@upcmail.nl.

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, gezellig met een hapje en 
drankje. Zondag 17 november van 16:00 tot 18:00 uur.

Inschrijving zeilcursus volwassenen geopend
De cursussen voor volwassenen worden gegeven in de Polyvalk 
op door-de-weekse avonden om 19.00 uur, buiten de 
schoolvakanties om. Er kan ingeschreven worden voor elk 
lesniveau. Half april 2014 zullen de eerste lessen beginnen. Klik 
voor aanmelding op inschrijfformulier

Nog 'niet-leden' kunnen zich als tijdelijk lid aanmelden voor de 
duur van het eerste cursusjaar. Tweede-jaars deelnemers geven 
middels hun inschrijving ook aan voor langere tijd lid te willen 
worden van de HJC. Dit betekent dat zij uitgenodigd worden voor 
een gesprek met de ledencommissie om het reilen en zeilen bij de 
HJC verder te bespreken.
Informatie over de zeillessen staat bij Zeilcursus Volwassenen en 
voor verdere vragen kan er contact opgenomen worden met Karin 
Obbink: opleiding volwassenzeilen.

Poelsnipbeker
Elk jaar wordt tijdens de najaarsvergadering de Poelsnipbeker 
uitgereikt. De zeiler die in het seizoen (dat loopt van 1 november 
2012 t/m 31 oktober 2013) de meeste officiële starts heeft 
gemaakt mag zijn naam op deze wisselbeker laten graveren. Hoe 
kan je meedoen? Je maakt een (Excel) bestand met 3 kolommen. 
In kolom 1 staat de datum van de wedstrijd, in kolom 2 de naam 
van de wedstrijd (bijv. Combi Haarlem) en in kolom 3 het aantal 
starts dat je op die dag of in dat weekend hebt gemaakt. Alle 
wedstrijden die op de Mooie Nel (en Spaarne) zijn gevaren tellen 
dubbel. Dit geldt voor de Combi Haarlem maar ook voor de 
openings- en sluitingswedstrijden (HJC, HZV en JVW). Dit 
bestand stuur je voor 6 november op naar 
wedstrijd@haarlemschejachtclub.nl.

Stem op Bart
Bart Lambriex is genomineerd als sporttalent van Haarlem. Door 
op Bart te stemmen, kunnen de leden invloed uitoefenen op de 
uitslag van de sportverkiezingen. Doe dat hier. (Je moet op alle 
zeven categorieën stemmen)

Woensdag werkploeg
De winterwerkploeg is weer bezig. Iedere woensdag vanaf 10,00 
uur wordt er gewerkt o.l.v de tc om onze haven nog mooier en
gebruiksvriendelijker te maken. Tussen de middag wordt er 
gezellig een kop soep gegeten en na afloop staat er iets sterkers 
te wachten. Iedereen is van harte welkom.

Nieuwe barlijst
Er is weer een nieuwe barlijst geplaatst. Kijk hier of u er op staat.
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Wie wil zingen, zing dan mee
Op iedere donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur zijn we 
weer met het shantykoor in het clubhuis.  Vindt u het leuk om een 
gezellige avond te hebben, kom dan eens kijken en zing mee. 
Iedereen is welkom jong of oud, man of vrouw, misschien bespeel 
je nog wel een instrument. Probeer het eens een keer. Tot ziens 
Goke van Beijeren (de Schuimspetters)

Prikbord
Op het prikbord staan weer veel advertenties o.a. Optimisten, 
Splashes, bootonderdelen en nog veel meer.

Instructeursopleiding CWO 2 kielboot,
informatiebijeenkomst woensdag 27 november a.s. 20.00 uur

Binnen de HJC wordt elk zeilseizoen in onze twee polyvalken 
zeilles gegeven aan volwassenen. De deelnemers zijn beginners 
of licht gevorderden. De lessen worden gegeven door HJC leden.

In het komend voorjaar ga ik voor eenieder die geïnteresseerd is 
én voldoende eigen vaardigheid heeft, de opleiding CWO 
instructeur 2 kielboot organiseren. Afhankelijk van het aantal 
geïnteresseerden wordt het een zaterdag en/of zondag in het 
voorjaar. Het wordt een leuke en praktische opleiding en na 
positieve afronding ontvang je het CWO kielboot I-2 diploma. De 
HJC betaalt de kosten, mits je minimaal één seizoen les komt 
geven (10 lessen in de periode april-september).

Iedereen die hierin interesse heeft wordt hierbij uitgenodigd voor 
een informatiebijeenkomst op woensdag 27 november a.s. van 
20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in ons clubhuis.

Ik zal dan toelichten wat het een en ander inhoudt en ook kun je 
kennismaken met de huidige 'ploeg' van instructeurs.
Laat even weten als je de 27ste komt via 
obbink.karin@gmail.com.
Kun je de 27ste niet, maar heb je wel interesse in de opleiding, 
mail me dan even.
Karin Obbink
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