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HJC NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2011

Programma

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
webmaster@haarlemschejachtclub.nl.

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. 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.

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.

1/2 oktober
7/8/9 oktober
15/16 oktober
15 oktober
16 oktober
17 t/m 30 oktober
22 oktober

Sluitingswedstrijden JVW
Terugtocht
Sluitingswedstrijden HJC
Sluitingsfeest
Sluitingseizoen
Boten op de wal
Boten in de loods

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

Terugtocht 2011
Traditiegetrouw, sinds 1970, halen wij onze leden, welke hun boot
hebben liggen in de havens rond het IJsselmeer in een gezamenlijke
tocht vanuit Edam op. Zaterdagavond wordt er gezamelijk gegeten in
Edam en zondagavond in het clubhuis. Lees verder:
http://tinyurl.com/62zmmps

Sluiting seizoen
Direct na de prijsuitreiking van de sluitingswedstrijden, rond 16.00 uur,
wordt het seizoen afgesloten door onze voorzitter door het laten zakken
van de clubwimpel. Alle leden worden daarvoor en voor de gezellige
sluitingsborrel uitgenodigd.

Sluitingswedstrijden HJC
En als klap op het zeilseizoen zijn er binnenkort weer de
sluitingswedstrijden van de HJC. Alhoewel het zeilseizoen voor
sommige echte wedstrijdzeilers nog lang niet voorbij is -omdat zij
doorgaan tot het echt niet meer kan- is het altijd goed om stil te staan bij
het einde van het seizoen. Daarvoor gebruiken wij op de HJC meestal
een weekeinde ergens midden in oktober. En zodoende: Op zaterdag
15 oktober beginnen we al rond half 11 met sprintwedstrijden. Alleen de
Optimist C-klasse start pas zaterdagmiddag rond 2 uur de eerste
wedstrijd (denk aan tijd voor optuigen, verkleden en naar de start
varen). En 's-avonds zal er weer een 'entertainment' programma zijn,
waarbij ook de resultaten van de gevaren wedstrijden nog eens tegen
het (schaarse) licht gehouden kunnen worden en plannen gemaakt
kunnen worden voor een nog beter resultaat op de zondag. Die dag zal
de eerste start ook rond half elf zijn, maar dan ook voor de Optimist Cklasse, terwijl er 's-middags ook een wedstrijd is. Daarna sluiten wij
plechtig het seizoen af met het strijken van de vlag van de grote mast
voor het clubhuis. Het clublied over water en wind en de Mooie Nel kan
dan uit volle borst meegezongen worden.
Beginnende wedstrijdzeilers zonder eigen boot kunnen gebruik maken
van een club-Optimist als zij dit seizoen aan de zeillessen hebben
meegedaan. Het is wel raadzaam om van tevoren te melden dat je mee
wilt doen, zodat een boot voor je vastgehouden kan worden. Stuur

daarvoor een mail aan jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl.
Voor cursisten aan de zeilles is geen huur verschuldigd voor een clubOptimist. Ook als je op zaterdagmiddag moet hockeyen of voetballen,
dan kun je toch meedoen aan de wedstrijden als er geen andere
'verplichtingen' zijn, maar we gaan ervan uit dat je graag zo veel
mogelijk meevaart. Laat even weten of je aan welke wedstrijden je mee
kunt doen.
Inschrijving voor de wedstrijden kan op de zaterdagochtend tot een half
uur voor de eerste start. Hoe meer inschrijvingen, hoe gezelliger het
wordt. We zien jullie graag.
Als er nog vragen zijn, laat ons dat dan even weten.
Tot bij de sluitingswedstrijden op 15 en 16 oktober. Albert Jan

Inschrijving zeilles jeugd 2012 geopend
Het seizoen 2011 is koud afgelopen of we beginnen alweer met de
inschrijving voor 2012. Vanaf vandaag kan je inschrijven voor de
zeilopleiding die volgend jaar maart van start gaat.
Dit jaar hadden we bijna 100 zeilers in de opleiding, waardoor er elke
avond verschillende groepen aan het trainen waren op de HJC en we
hebben zelfs nog enige mensen moeten teleurstellen. Dus, 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 gaan doen in een beginnende
wedstrijdzeilgroep? Geef je dan snel op. Heb je zelf een Optimist,
Splash of Laser en wil je de fijne kneepjes van het zeilen echt goed
onder de knie krijgen, dan ben je ook 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. Tevens kun je 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 Rondje Haarlem en de
BBQ. Alle informatie is te vinden bij Zeilopleiding jeugd op de website en
daar vind je ook het inschrijfformulier.
Als je nog vragen hebt dan kan je altijd een mailtje sturen aan
jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl.
We zien jullie graag (weer) komen zeilen bij de HJC.
Bas van Goor - jeugdcommissaris HJC

Winterstalling 2011/2012
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Het boten uit het water gaan begint na de sluitingswedstrijden,
tussen maandag 17 oktober en zondag 30 oktober.
Eerder kan niet. Later kan in overleg met de havenmeester.
Heeft u zich ingeschreven voor winterstalling op de wal dan kunt
u een afspraak maken om uit het water te gaan met de
hellingkar. Dit doet u door de lijst in te vullen die in de
informatiemap zit.
Kleinere schepen die met de kraan er uit gaan, maken een
afspraak met de havenmeester.
Masten kunnen gestreken worden met de kraan. Alleen leden
die instructie hebben gehad mogen de kraan gebruiken. Benader
deze leden om u te helpen. In het kraanreglement op de site of
in de informatiemap staan de namen.
Masten en gieken die in de mastenloods worden opgeborgen
moeten voorzien zijn van een naam. De rest van uw spullen
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neemt u mee naar huis.
De boten die in het water liggen blijven in principe in hun eigen
box liggen. Enkele boten zullen verplaatst worden om ruimte te
maken voor de boten die buiten liggen (E-steiger) en wel naar
binnen gaan. Deze lijst zal eind oktober in het clubhuis
opgehangen worden.
De boten in de loods worden op zaterdag 22 oktober in de loods
gezet. Eerst de boten op de zolder en die in de touwen hangen.
Aanvang 09.00 uur. Wilt u uw boot eerder op de zolder hebben
neem dan tijdig contact op met de havenmeester.
De indeling op de half verharding wordt tijdens het hellingen
bepaald.
Boten op trailers of karren worden zoveel mogelijk opzij van het
clubhuis gezet.
Kleinere boten die op de wal blijven, dienen goed afwaterend
afgedekt te worden. De banden van de trailers moeten goed op
spanning zijn. Deze leden melden zich bij de havenmeester, die
ze een plek zal aanwijzen. Er mag niet zelf naar plekjes worden
gezocht.
Boten mogen niet afgespoten worden (behalve op de helling).
Alle schepen die niet zijn afgespoten, ook die in de loods, dienen
op een plastic zeil te staan. Dit ligt klaar in de loods. De lengte
van het zeil moet minimaal uw bootlengte zijn. Na het werken
onder uw boot, dient u dit iedere keer aan 4 zijden op te rollen en
met bijv. een autoband vast te leggen. Het mag niet open blijven
liggen. Gebruikt u nieuw zeil dan graag het aantal meters
doorgeven aan de havenmeester.
Boten die niet van plan zijn hun onderwaterschip schoon te
maken of boten die afgespoten zijn hoeven geen zeil onder de
bok te leggen. Gaat u schilderen of andere werkzaamheden aan
uw onderwaterschip doen, dan moet u een tijdelijk zeil onder uw
boot te leggen.
Bij meer dan windkracht 3 mag er niet geschuurd worden.
Slijpen en gebruik maken van een komborstel mag helemaal
niet.
Dit is de eerste keer dat wij alle schepen er zelf uit gaan halen.
Graag uw begrip als het allemaal nog niet soepel loopt. Houdt de
website en nieuwsbrief in de gaten. Bovenstaande afspraken,
data en tijden kunnen opeens aangepast worden.

Woensdagwerkdagen beginnen weer
Woensdag 29 augustus beginnen de werkdagen weer. Om 09.00 uur
wordt er weer begonnen met het verder afmaken van het terrein en
gebouwen. Iedereen is van harte welkom op deze nuttige en gezellige
dagen.

Beperkte bediening brug A-9
Door problemen met de software van de wisselstrook wordt de brug in
de A-9 maar incidenteel geopend. Voor de actuele stand van zaken:
www.infocentrum-binnenwateren.nl

Vacatures in het bestuur:
Zoals tijdens de Algemene Ledenvergadering al aangekondigd zal
tijdens de vergadering van maart 2012 een aantal bestuursleden
aftreden en niet herkiesbaar zijn.
Het bestuur zoekt daarom kandidaten voor de volgende functies:

Voorzitter,
Penningmeester,
Havencommissaris,
Wedstrijdcommissaris
Een aantal van de aftredende bestuursleden heeft er al meerdere
termijnen op zitten en is ook langer in functie gebleven om tijdens de
turbulente periode van onze verplaatsing zo veel als mogelijk
continuïteit in het bestuur te houden en dat hebben zij met veel plezier
gedaan. Inmiddels is dat achter de rug en wordt het ook tijd dat er
nieuwe gezichten met nieuwe denkbeelden achter de bestuurstafel van
de HJC plaats gaan nemen.
De nieuwe locatie met de prachtige voorzieningen, de financiële
gezondheid van onze club en de sportieve prestaties van de afgelopen
tijd bieden volop mogelijkheden voor de HJC.
Ik kan u uit ervaring vertellen dat het ook erg leuk is om daar met een
team van enthousiaste bestuursleden richting aan te geven.
Daarom doe ik hierbij een dringende oproep om deze handschoen op te
pakken en u kandidaat te stellen voor een van deze functies.
Mocht u zich willen oriënteren op een van deze vacatures en daar meer
van willen weten dan kunt u altijd met het huidige bestuurslid of met mij
contact opnemen.
Wilko Emmens

JVW sluitingswedstrijden
De JVW organiseert hun sluitingswedstrijden in het weekend van 1 en 2
oktober. Dit jaar zal er vanaf de Mooie Nel en dus vlak bij de haven van
de HJC met een startschip worden gestart, ivm met de
bouwwerkzaamheden op het Spaarne. Inschrijven kun je zaterdag doen
vanaf een uur of 12. Na de wedstrijd op zaterdag is er de mogelijkheid
om gezellig mee te doen aan de BBQ op de haven van Penningsveer.
's-Avonds is er uiteraard ook weer een
gezellig sluitingsfeest! De prijsuitreiking zal zo spoedig na de laatste
wedstrijd op zondagmiddag plaatsvinden.
Bij de HZV-wedstrijden was er een leuk Laser veld van maar liefst 8
Lasers en dus is het ook voor de HJC zeilers met een Laser een prima
gelegenheid om op eigen water te varen!
En daarnaast kunnen alle Optimisten ook meedoen. Er zal een Optimist
C-veld starten waar ook (beginnende) zeilers in club-Optimisten aan
mee kunnen doen. Reserveer dus een club-boot en hou dit weekeinde
vrij in je agenda. De eerste start op zaterdag is om 14:00 uur (neem tijd
voor verkleden en optuigen). Op zondag is de eerste start rond half 11.
Graag tot het eerste weekeinde van oktober! AJ

Steun nu je club zonder veel te hoeven doen!
Inkopen doen we allemaal wel eens online. Als je iets gaat kopen op
internet, doe dat dan even via de link rechts op onze site en onze club
ontvangt een commissie hiervoor! Via www.onzeclubwinkel.nl kun je
dan naar verschillende online winkels. Het kost jou niets extra en je
komt op dezelfde site als wanneer je er direct naar toe zou gaan.
Probeer het uit en help gelijk je club!

Havenzaken
Op de site onder ‘Haven informatie’ staan veel zaken over het reilen en
zeilen op de haven. Handig om door te lezen zeker voor leden die nog
niet zo lang lid zijn.

Prikbord
Op het prikbord staan verschillende artikelen van leden te koop. Kijk op
de site onder diversen/prikbord. Leden mogen (tweedehands) spullen
kosteloos aanbieden op het prikbord. Ga echter geen vissenkommen of
voetbalkaartjes aanbieden: er moet wel enige relatie bestaan met de
watersport. Stuur je advertentie naar
webmaster@haarlemschejachtclub.nl.

Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar van de HJC loopt van 1 oktober tot 30 september
van het volgende jaar. Afmeldingen dienen voor het begin van het
nieuwe verenigingsjaar gedaan te worden. Dit kan door middel van het
formulier voor opzegging van het lidmaatschap op de HJC-site. Ga
naar www.haarlemschejachtclub.nl en klik dan op de knop
voor ‘Lidmaatschap’ en vervolgens ‘Opzegging’.

HJC zeilteam
Onze wedstrijdzeilers hebben weer diverse mooie resultaten geboekt.
Verslagen van deze prestaties worden iedere week op onze site
geplaatst onder nieuws.

Informatiemap
Op de leestafel ligt een rode informatiemap. Hierin vindt u de
hellingkalender, ledenlijst, kraanreglement, haveninformatie,
ontruimingsplan, statuten, huishoudelijkreglement, havenreglement,
enz. Leest u vooral het ontruimingsplan eens na.

