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Mei 2015

HJC NIEUWSBRIEF
Programma
14 t/m 17 mei

Hemelvaartopeningstocht

23, 24 mei

Combi Haarlem

30 mei

Fortrace

4, 11, 18 mei

Werkavonden
Voor het volledige programma kijk hier.

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

Stremming het IJ op 5 mei 2015

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, 70 jaar geleden,
waren het centrum van Amsterdam en Noord verbonden door
een brug van ponten. Om schaarse brandstof te sparen
waren alle autoveren van de stad aan elkaar geschakeld. Op
5 mei 2015 wordt de brug opnieuw aangelegd, als tijdelijk
Barlijst
De barlijst is te vinden op de monument ter herinnering aan de oorlogstijd in Amsterdam
en ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding van Nederland.
HJC-site onder
nieuws/barlijst De meest
Om dit mogelijk te maken wordt het IJ op 5 mei gestremd
actuele lijst hangt in het
clubhuis. Hier kunt u ook uw voor alle verkeer ter hoogte van het Centraal Station
naam invullen op een datum Amsterdam tussen 14.00 en 16.00 uur. Beroepsvaart is via
dat u het schikt.
de geëigende kanalen ingelicht en zal op afstand blijven
totdat de stemming is opgeheven.
Havenmeester
Recreatievaart
Dinsdag is de vrije dag van
Voor schepen met een hoogte tot 2,58 m bij een waterstand
onze havenmeester. Wij
van 0.40m – NAP is de volgende omvaarroute via de
verzoeken u deze dag te
stadszijde van het Centraalstation beschikbaar:
respecteren. Ook staat de
· Van West naar Oost: Westertoegang-Open Havenfrontetenstijd vermeld bij de
Oosterdok en Oosterdoksdoorgang.
voordeur van de
· Van Oost naar West: Oosterdoksdoorgang-Oosterdok-Open
havenmeester. Ook dan is
het aardig om hem met rust Havenfront en Westertoegang.
te laten. De werktijden van de Het is niet mogelijk via het IJ dichtbij de pontonbrug te
havenmeester kunt u vinden komen.
op het mededelingenbord van De recreatievaart met een hogere doorvaarhoogte vragen wij
het bestuur.
de tocht over het IJ zo te plannen dat u niet voor de
stremming komt te liggen tussen 13.30 en 16.30 uur. Het is
Nieuws
absoluut verboden het schip aan de brug vast te maken en
Via Twitter en Facebook en
wij adviseren de recreatievaart niet in de nabijheid van de
onder de knop 'nieuws'
brug te blijven drijven gedurende deze periode. Vaartuigen
worden bijna dagelijks
actuele informatie, uitslagen, van Havenbedrijf Amsterdam, Rijkwaterstaat en Politie zijn
foto's e.d. geplaatst. Heeft u ter plaatse om de veiligheid te waarborgen.
actuele zaken voor deze
pagina’s dan kunt u deze
sturen naar de webmaster.

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

Zomer openingstijden
Hemelvaartopeningstocht op 14 t/m 17 mei
haven
Onze traditionele openingstocht
De openingstijden zijn van 1
zal dit jaar gehouden worden in
april t/m 30 oktober: 09.00
het weekend van
uur tot 22.30 uur
Hemelvaartsdag.
Indien u buiten genoemde
We vertrekken donderdag 14 mei
tijden toegang wilt hebben tot
om 11.00 uur vanaf de haven
het haventerrein kunt u
richting Leiden, naar jachthaven
gebruik maken van een
Zijlzicht, waar we ook
toegangscode om het
overnachten.
Die
avond
met
z’n allen eten, restaurant wordt
loophek open te maken.

nog bekend gemaakt. Vrijdag 15 mei is vrij te besteden,

Nieuwsbrief
lekker shoppen of naar een museum.
De maandelijkse nieuwsbrief
Zaterdag in de ochtend
wordt verzonden via het evertrekken we richting de Kaag
captain systeem. In dit
waar we overnachten op
systeem zit de
jachthaven Kaagdorp. De
ledenadministratie. Mocht u
bedoeling is dat we ‘s avonds
een probleem hebben met de
daar gaan barbecueën, meer
ontvangst of een email
informatie volgt op de site.
wijziging o.i.d. dan graag een
mail naar de
ledenadministratie. De maand
dat u de Schuimspatten
Zondagochtend varen we weer terug naar onze haven in
ontvangt, ontvangt u geen
Haarlem. Laten we hopen dat het weer ons gunstig gezind is.
Nieuwsbrief.
Je kunt je opgeven bij Marja van Meerwijk 023-5373667
Oudere Schuimspatten vindt
u hier en oudere
Combi Haarlem op 23 en 24 mei
nieuwsbrieven hier.

Als vast onderdeel van de Combi
Amsterdam, verzorgt de HJC dit jaar
wederom de Pinkstercombi op 23 en
24 mei voor de 32e keer.
Deze wedstrijden zijn onderdeel van
de Combi Amsterdam (zie ook ‘Wat is
een combi?’op de site van Combi
Amsterdam). Er worden wedstrijden
gezeild in de Splash A en B, Laser 4.7
(bij minimaal 5 inschrijvingen),
Optimist A,B en C en RS Feva (bij minimaal 5 inschrijvingen).
De deelnemers zullen twee dagen lang strijden om prachtige
prijzen. De wedstrijden worden gehouden op de Mooie Nel
en het Spaarne. Het unieke van dit Pinksterevenement is dat
de start en de finish van de meeste klassen vanaf het
haventerrein en terras van de HJC te zien zijn. Alle informatie
over de Pinkstercombi (programma, contactgegevens,
inschrijfformulier, deelnemerslijst, routebeschrijving, etc.) is
op onze website te vinden. Dit jaarlijks terugkerend event kan
alleen slagen door de tomeloze inzet van onze vrijwilligers.
Wederom zijn wij op zoek naar mensen die ons cateringteam
willen versterken voor de bardiensten (reeds vanaf
vrijdagavond, als de inschrijving begint), in de keuken en bij
de BBQ op zaterdagavond. We vragen leden en ouders van
jeugdleden om zich aan te melden via: sachavanraalte of 0651747938. S&C

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
inschrijving is vanaf heden geopend. Zie op de website onder
de knop 'zeilles volwassenen'.
Namens de instructeurs van het volwassenenzeilen, Karin
Obbink

Zomerzeilen - Proeflessen in juni
Voor wie graag het zeilen eens wil proberen of te laat was
met inschrijven voor de cursus Optimist Beginners, zijn er
proeflessen bij de HJC in het weekend van 6 & 7 juni en 13 &
14 juni van 10.00 tot 16.00 uur. De theorieles is vrijdagavond
5 juni van 18.00 tot 19.30 uur. Kosten zijn € 50,-- voor 4
dagen zeilen, theorie en gebruik van een cluboptimist.
De cursus is geheel vrijblijvend, maar er kan na de 2
weekenden proeflessen ook aangesloten worden bij onze
zeilopleiding ‘Optimist Beginners’ tegen gereduceerd tarief (€
148,75). De zeiler wordt dan ook lid van de club en mag op
zaterdag 19 september aan het examen voor het CWOdiploma meedoen.
Meer informatie over de proeflessen staat hier en inschrijven
kan via de link Zomerzeilen of door op bovenstaande
afbeelding te klikken. Vragen kunnen altijd gesteld worden
aan Murielle Holtrop (mail) of Henk Warnar (mail en telefoon:
023 202 1426).

Laserzeilen
Iedere woensdagavond wedstrijden vanuit de HJC
georganiseerd (uitzondering de zomervakantie, afstemming
over lengte v.d. zomerraces maken we met elkaar)
– Start seizoen woensdag 22 april
– Start om 18.30 (we starten direct door nadat de laatste is
gefinished, dus sluit zo snel mogelijk aan als je laat
bent)
– Victor van der Laan is onze betrouwbare en bekende
wedstrijdleider
– Laser huren kan ook! Boek deze via de HJC site
(http://www.haarlemschejachtclub.nl/pages/botenhuren/verhuur-lasers.php)
– Zit je wat minder strak in de wedstrijdregels meldt dit dan
even van te voren en neem geen onnodige risico’s.
We zullen je dan tijdens de borrel bijspijkeren op de
wedstrijdregels (zie ook de app van de ISAF “sailing
rules guide” in de play-app store). Adse Jelles

