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• HJC NIEUWSBRIEF

JANUARI 2012
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 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.

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 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 de webmaster.

Programma
1 januari

Nieuwjaarsreceptie

6 januari

Kaarten

11 januari

Woensdag werkdag

11 januari

Cursus Vaarbewijs

15 januari

Bijeenkomst Laser zeilers

15 januari

Conditietraining en core-stability

18 januari

Woensdag werkdag

18 januari

Cursus Vaarbewijs

20 januari

Kaarten

21 januari

Wild eten

22 januari

Conditietraining en core-stability

25 januari

Woensdag werkdag

29 januari

Conditietraining en core-stability

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

Beste HJCers,
De dagen vliegen voorbij en wij naderen met rasse schreden de
overstap naar 2012. Op 1 januari houden wij onze nieuwjaarsreceptie
waar ik u graag persoonlijk een gelukkig nieuwjaar toe wil wensen.
Met name voor diegenen die het afgelopen jaar lid zijn geworden en
voor anderen die de vereniging nog niet zo goed kennen is het een
mooie gelegenheid tot nadere kennismaking met de club.
Voordat het zover is wens ik u namens het bestuur fijne feestdagen en
een goed begin van 2012.
Wilko Emmens
Voorzitter

HJC op de wilde tour
Zaterdag 21 januari onbeperkt hazepeper met aardappelpuree, rode
kool en cranberrycompote voor slechts 10 euro p.p. Lees hier verder.

Conditietraining en core-stability
Voor de wedstrijd A en B zeilers uit de Optimist, Laser, Splash en RS
Feva start op 15 januari weer de wintertrainingen. Lees hier verder.

Bericht voor Laser zeilers of toekomstige Laser zeilers
Het aantal Lasers bij de HJC neemt gestaag toe. Steeds vaker horen we
de wens of de behoefte om gezamenlijk te gaan trainen en/of
wedstrijdjes te varen. Hier zijn wat initiatieven voor ondernomen vorig
jaar op de maandagavond en dit jaar op de woensdag avond. Helaas
niet altijd met het gewenste resultaat. Daarom zijn er nog wel wat
vragen die we graag beantwoord zien.
Is de woensdag avond het meest geschikt;
Willen we ook trainen of alleen wedstrijdjes varen;
Tijdstip op de avond;
Gaan we iedere week varen;
Gaan we de andere verenigingen op de Mooie Nel ook betrekken;
Wanneer is de eerste avond en wanneer de laatste;
Gaan we er een competitie element inbrengen, da avond winnaar, de
seizoen winnaar;
Werkt het om bij toerbeurt de avond te organiseren, boeien, starten etc.
Adse zal vanuit zijn jarenlange ervaring in Muiderberg een opzet maken
en daar willen we graag begin volgend jaar met jullie over van
gedachten wisselen. We hebben hier 15 Januari voor gepland om 15.00
uur in het clubhuis op de HJC. We willen er geen formele bijeenkomst
van maken dus als je gezellig je partner en kids wil meenemen is dat
uiteraard prima.
Zet 15 Januari 15.00 uur 2012 vast in je agenda.
AJ, Adse en Rob

‘Steekt u mee de Noordzee over?!’
Renee Groeneveld, Annemieke Bes en Marcelien Bos- de Koning leven
op topniveau. Ze zijn 200% bezig om in 2012 als winnaar op het bordes
bij de Koningin te staan. Stap mee aan board naar Londen door u aan te
melden voor de Medal Club. Uw steun is belangrijk. Lees hier verder.

Verplaatsing Jaarvergadering
Voor uw agenda: De jaarlijkse jaarvergadering is verplaatst van 9 maart
naar vrijdagavond 23 maart.

Cluboptimist bij zeilles Gevorderden onder voorbehoud
Gebruik van een cluboptimist bij zeilles in groep 3 Optimist Gevorderden
is momenteel onder voorbehoud. De HJC heeft 10 cluboptimisten
beschikbaar en voor allen zijn op beide lesdagen (maandag en dinsdag)
inmiddels al zeilers. Bij het toewijzen van een cluboptimist krijgen zeilers
in groep 2 Optimist Aspiranten in principe voorrang boven de groep 3zeilers, maar ook hier geldt vol=vol. Het kan dus zijn dat je
voorkeursdag niet mogelijk is vanwege het aantal inschrijvingen op
diezelfde dag.
Nieuwe inschrijvers kunnen nog wel aangeven dat zij een cluboptimist
willen, want de HJC overweegt een budget voor een aantal nieuwe
cluboptimisten vrij te maken. Maar, schrijf dus wel snel in!
(Inschrijfformulier)
Zeilers in groep 3 worden in ieder
geval gevraagd om de aanschaf van
een eigen (wedstrijd) optimist te
overwegen. Deelnemers met een
eigen bootje plaatsen we altijd en ook
op de opgegeven voorkeursdag, want
het is mogelijk om de groepen verder
te splitsen en extra trainers in te
zetten.
Voor wie overweegt om een Optimist
te kopen is het misschien goed om te
weten dat een complete 2de hands
Optimist vanaf Euro +/- 750,-- kost.
Ze zijn op die prijs ook behoorlijk
waardevast. Het voordeel van
‘wedstrijdoptimisten’ t.o.v. ‘cluboptimisten’ is o.a. dat het zeil beter te
trimmen is en de boot veel lichter is. Hierdoor reageert de
wedstrijdoptimist beter op de handelingen, waardoor het zeilen dus
technisch interessanter wordt en natuurlijk kan je er ook harder in gaan.
Kijk naast b.v. de Marktplaats ook zeker even op het HJC prikbord (er
staan er nu 2 voor Euro 700,--/stuk en 1 voor Euro 1500,--) en de OCNsite (vaak nieuwere bootjes).Je kunt altijd iemand van de
jeugdcommissie of de jeugdcommissaris vragen voor advies.

Zomerligplaats
Gaat u komende zomer geen gebruik meer maken van uw zomerligplaats
dan deze graag voor 1 januari opzeggen anders bent u verplicht
zomerliggeld te betalen.

HJC jeugdzeilen krijgt wedstrijdoptimist
De optimist van
Daan Lenterman, exHJC jeugdzeiler, is
aan de vereniging
geschonken ten
behoeve van het
jeugdzeilen. Een
bijzonder leuk en
gewaardeerd
initiatief, wat prima
past in deze kersttijd.
Hartelijk dank van de
HJC
jeugdcommissie!

Inschrijving zeilles volwassenen 2012
Tijdens het afgelopen seizoen was er een grote belangstelling voor de
zeillessen voor volwassenen in de Poly Valk, bij de HJC. Iedere doorde-weekse lesavond voer ten minste 1 Poly Valk uit met een groepje
aspirant zeilers. Op sommige avonden voeren beide Poly Valken uit
voor de zeillessen voor volwassenen. Aan het eind van het seizoen
hebben we ook -bij wijze van proef- een aantal CWO examens kunnen
afnemen door de inzet van Karin Obbink. Voor komend seizoen willen
we dat verder uitbouwen en kunnen in principe alle deelnemers aan de
zeillessen zich ook aanmelden voor het CWO. Dit kan ook al via het
inschrijf formulier op de HJC-site www.haarlemschejachtclub.nl, klik op
'zeilcursus volwassenen' en dan 'inschrijfformulier') gedaan worden.
Nog 'niet-leden' kunnen zich als tijdelijk lid aanmelden voor de duur van
het eerste cursusjaar. Tweede-jaars deelnemers aan de zeillessen
geven middels hun inschrijving ook aan voor langere tijd lid te willen
worden van de HJC. Dit betekent ook dat zij uitgenodigd zullen worden
voor een gesprek met de ledencommissie om het reilen en zeilen bij de
HJC verder te bespreken.
De lessen beginnen half april 2012 op door-de-weekse avonden buiten
de schoolvakanties om en de aanvang zal om 19:00 uur zijn. Voor
verdere vragen:
- per email naar opleiding.jeugdzeilen@haarlemschejachtclub.nl
- per telefoon naar 023-5472690 (liefst tussen 19:30 en 22:00 uur)
Met vriendelijke groeten,
Albert Jan Paauw

Woensdag werkploeg
De winterwerkploeg is lekker bezig. Iedere woensdag vanaf 09.30 uur
wordt er gewerkt o.l.v de tc om onze haven nog mooier en
gebruikersvriendelijker te maken. Tussen de middag wordt er gezellig
een kop soep gegeten en na afloop staat er iets sterkers te wachten. Er
is veel werk te verzetten, dus extra man/vrouw kracht kan goed gebruikt
worden. Iedereen is van harte welkom.

