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FEBRUARI 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 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. 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 
webmaster@haarlemschejachtc
lub.nl. 

    Programma    

1 februari Woensdag werkdag
3 februari Kaarten
4 februari Lezing Thierry Schmitter
8 februari Woensdag werkdag / Cursus vaarbewijs
12 februari Conditietraining en core-stability / Micro Magic zeilen
12 februari Mooie Nelloop / Boerenkoolmaaltijd
15 februari Woensdag werkdag / Cursus vaarbewijs
17 februari Kaarten
19 februari Conditietraining en core-stability
22 februari Woensdag werkdag
29 februari Woensdag werkdag

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

Bart zilver !!
Bart heeft de zilveren medaille gewonnen op het wereldkampioenschap 
Optimist. Bart van harte gefeliciteerd !!

Lezing gaat niet door
Door omstandigheden gaat de lezing over het Scheepvaartmuseum op 
28 januari niet door.
Henk van Beijeren, Evenementen coördinator

Wie is Thierry Schmitter?
Behalve zeiler was hij 
echter vooral 
bergbeklimmer en 
extreem skiër. In de 
Alpen heeft hij zeer 
extreme beklimmingen 
gemaakt. Op 29 
november 1998, werd hij 
tijdens ijs klimmen door 
een lawine een stukje 
meegesleurd, kwam 60 
meter ten val en brak 
daarbij zijn rug, met als gevolg een complete dwarslaesie vanaf de 12e 
thoracale wervel. In de zomer van 2001 is hij begonnen met wedstrijd 
zeilen in de 2.4mR, het eerste type boot die zowel voor Paralympics als 
voor Olympische spelen kan worden gebruikt. Lees hier verder.

Motoren gestolen
Helaas zijn van de week de motoren van rescue 2 en 3 gestolen. Kijkt u 
zelf ook nog even uw boot na of daarvan niets gestolen is. Is dat wel het 
geval, meldt dat dan de havenmeester.
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Nieuwsbrief
De maandelijkse nieuwsbrief 
wordt verzonden via het e-
captain systeem. In dit systeem 
zit de ledenlijst. 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 door de 
ledenadministratie de 
mailadressen van de andere 
familieleden laten aanpassen.

Mooie Nelloop
Op zondag 12 februari 2012 wordt traditioneel “De Mooie Nelloop” weer 
gewandeld en hardgelopen. De wandelaars zullen om 14 .00 uur 
vertrekken en de hardlopers een half uurtje later. De start zal 
plaatsvinden bij de voordeur van ons clubhuis en na 9 km zal op het 
zelfde punt weer gefinisht worden. Lees hier verder.

Definitieve openingstijden sluis en bruggen
De openingstijden van de sluis en de bruggen tussen het 
Noordzeekanaal en de Kaag zijn nu definitief vastgesteld. Je kan ze hier 
inzien.

Loods zomerseizoen 2012
Leden die het komend zomerseizoen hun (rubber)boot in de loods willen 
stallen, kunnen zich opgeven door het formulier op onze site in te vullen. 
Boten mogen niet zonder toestemming in de loods gezet worden. Door 
ruimtegebrek kunnen in principe wedstrijdboten die gemiddeld twee keer 
per week gebruikt worden en houten boten die regelmatig gebruikt 
worden een plaats in de loods krijgen. Ook is er beperkt plaats voor 
rubberboten die op hun achterkant tegen de wand worden gezet. Andere 
boten worden buiten geplaatst. Plaatsing in volgorde van aanmelding. 
Lees eerst de voorwaarden op het inschrijfformulier.

Wat is social media?
Social media is een verzamelnaam 
voor alle internet-toepassingen 
waarmee het mogelijk is om informatie 
met elkaar te delen op een 
gebruiksvriendelijke en vaak leuke 
wijze. Het betreft niet alleen informatie 
in de vorm van tekst (nieuws, 
artikelen). Ook geluid (podcasts, 
muziek) en beeld (fotografie, video) 
worden gedeeld via social media 
websites. Met andere woorden, social 
media staat voor 'Media die je laten 
socialiseren met de omgeving waarin 
je je bevindt'.
De HJC is ook begonnen informatie te delen via Twitter, Facebook en 
Hyves. Wil je dus op de hoogte gehouden worden van het actuele 
nieuws van de HJC en wil je daarop eventueel reageren, voeg ons dan 
toe op een van deze vormen van media.

Woensdag werkploeg
De winterwerkploeg is weer 
bezig. Iedere woensdag vanaf 
09.30 uur wordt er gewerkt 
o.l.v de tc om onze haven nog 
mooier en gebruiks- 
vriendelijker 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.
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Zeilcursus 2012 Optimist Beginners bijna vol
Met 79 aanmeldingen voor de verschillende groepen van de HJC 
zeillessen en trainingen 2012 zijn de drie groepen Optimist Beginners al 
weer bijna vol. De enige lesavond waar op het ogenblik nog meerdere 
zeilers kunnen worden geplaatst is de woensdag (les van 17.30 uur tot 
20.00 uur). De HJC heeft budget vrij kunnen maken voor de aanschaf 
van enkele nieuwe cluboptimisten, waardoor er ook op donderdag en 
vrijdag nog een extra zeiler kan worden geplaatst.
De inschrijving blijft natuurlijk gewoon open, maar plaatsing op 
voorkeursdagen en gebruik van cluboptimisten is onder voorbehoud. 
Voor de meer gevorderde zeilers met een eigen Optimist, Splash of 
Laser zijn er geen restricties. Wel graag binnenkort aanmelden, want de 
definitieve indeling wordt begin februari gemaakt. De cursussen 
beginnen namelijk al weer in maart met de theorieles. In de agenda 
staan al enkele (voorlopige) data.

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 door-
de-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 gedaan worden(inschrijfformulier 
volwassenen). 
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
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