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JANUARI 2014

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 NIEUWSBRIEF
1 januari

Programma
Nieuwjaarsreceptie

11 januari

Knopen en splitsen

19 januari

Lezing bouw schip

19 januari

3de Zondag v/d maand borrel

25 januari

Lezing schoenerbrik de Tres Hombres

2, 9, 16, 23, 30
januari

Shantykoor

3, 17, 31 januari

Klaverjassen

8, 15, 22, 29 januari Werkdagen
Voor het volledige programma kijk hier.

Nieuwjaarswens van de voorzitter
Ik hoop dat jullie een fijne kerst hebben gehad en ik wens
jullie een 2014 vol goede gezondheid op de eerste, tweede
en derde plaats en een jaar zonder verdriet of tegenslag.
Een jaar met veel plezier en dat de weergoden ons maar net
zo gezind mogen zijn als afgelopen jaar.
Rob van Zalingen

Nieuwjaarsreceptie

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 Het bestuur nodigt u van harte uit voor de traditionele
gezellige nieuwjaarsreceptie op 1 januari van 16.00 tot 18.00
een leuke opdruk.
Nieuws
Via Twitter en Facebook 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.

uur. U bent dan in de gelegenheid om het bestuur en uw
medeleden het beste voor het nieuwe jaar te wensen en het
glas te heffen op het komende vaarseizoen.

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.
Peter Vernout

Nieuwsbrief
Knopen en splitsen
De maandelijkse nieuwsbrief
wordt verzonden via het ecaptain systeem. In dit
systeem zit de
ledenadministratie. Mocht u
een probleem hebben met de
ontvangst of een email
wijziging o.i.d. dan graag een
mail naar de
ledenadministratie.

Knopen en splitsen horen
onlosmakelijk bij het varen
met een boot. Velen onder
u zullen geen moeite
hebben met het maken
van de meest gebruikte
knopen, maar voor
diegenen die hier nog wat
moeite mee hebben of ze
nog niet allemaal vlot
Koffie
kunnen maken, gaan we
Zeven dagen in de week is er
de knopen nog een keer oefenen. Ook bespreken we het hoe
van 10.00 tot 10.30 uur koffie
en waarom van bepaalde knopen en gebruik van lijnen, bv
in het clubhuis. Bijzonder
landvasten. Voor het splitsen werd tot nu toe meestal
gezellig.
geslagen touw gebruikt. Bij de opkomst van gevlochten lijn is
hiervoor een hele nieuwe techniek ontwikkeld. Ewout
Winter openingstijden
Lubberink heeft daarin veel ervaring opgedaan. Hij gaat ons
haven
De openingstijden zijn van 1 voordoen hoe je deze splitsen moet maken. Wilt U deze
november t/m 30 maart:
techniek van splitsen en knopen goed onder de knie krijgen
09.00 uur tot 17.00 uur
dan bent U van harte welkom op: zaterdag 11 januari om
Indien u buiten genoemde
15.00 uur in ons clubhuis. Ewout Lubberink en Nico Hin
tijden toegang wilt hebben tot
het haventerrein kunt u
Lezing en aansluitend 3de zondag v/d maand borrel
gebruik maken van een
toegangscode om het
loophek open te maken.

Een droom werd werkelijkheid: Robert Bouman vertelt ons
over de bouw van zijn 13 meter zeiljacht. Aan de hand van
foto’s en een film neemt hij ons mee naar het proces van zelf
een jacht bouwen. En maakt hij ons ook deelgenoot van de
onvermijdelijke fouten. Hij deed daarover, met 4 kornuiten,
zo’n 5 jaar. Nu is het schip zeilklaar om naar de Zweedse en
Finse kust te gaan.
Aansluitend aan de lezing is er de '3de zondag v/d maand
borrel'.

Oproep en verzoek aan alle leden
De evenementencommissie plant naast de borrel, ieder 3de
zondag van de maand, ook een lezing van een half uurtje. De
uitvoering daarvan wil zij graag laten uitvoeren door eigen
leden.
Heb je een goed verhaal over een reis, navigatietechnieken,
onderhoud, communicatie, tips om je zeilen goed te trimmen
etc., mail dan even kort naam en telefoonnummer naar
eventementen@haarlemschejachtclub.nl. Vast bedankt!

Lezing schoenerbrik de Tres Hombres
25 januari om 20.00 uur.
Ga vanavond mee op avontuur met de schoenerbrik de “Tres
Hombres”. Het enige zeilende schip wat, zonder motor,
vracht vervoert over de wereldzeeën. Zelf kun je ook
meevaren komend voorjaar als bemanning of als passagier.
Jong, oud, man of vrouw, als je uit het goede hout bent
gesneden kan je altijd mee.
De schipper van de “Tres Hombres” heeft uit de Cariben 4
soorten originele rum meegenomen en echte chocolade.
Tegen betaling van € 10, - per persoon kan je dit, na afloop
van de wervelende lezing, proeven.

Oud- en Nieuwfeest HZV
Nadat we twee jaar een heel gezellig Oud- en Nieuwfeest bij
de HJC hebben gevierd en vorig jaar bij de JVW, hebben we
van het bestuur van de HZV toestemming gekregen dit jaar
het clubhuis van de HZV te mogen gebruiken. Behalve leden
van de HZV zijn leden van de HJC en JVW welkom. Hierbij
vind je onze uitnodiging voor het Oud- en Nieuwfeest.
Met vriendelijke groeten, Brigitte Sikking

Bart in Haarlems Dagblad
Bart Lambriex stond zaterdag 14
december in het Haarlems Dagblad.
Klik hier.

Wintertraining voor wedstrijdzeilers
Wedstrijdzeilers in de Optimist
A/B, Splash en Laser kunnen
deze winter weer Conditie- en
Core stability training doen, o.l.v.
Henk Warnar en Bart van
Buchem. Neem een matje mee
en als je deze hebt, ook een
'Exercise Ball'.
De trainingen zijn op zondag 2, 9 en 16 februari van 10.30 tot
12.00 uur. Toch ook nog lekker een beetje uitslapen dus op
de zondag en genoeg tijd om de rest van de dag nog andere
dingen te doen! Kosten zijn 12 euro voor de 3 trainingen,
maar er kan ook voor 'losse' trainingen ingeschreven worden.
Graag aanmelden vòòr 20 januari. Eventuele vragen kunnen
gemaild worden naar: HJC jeugdcommissaris.
Zeilers van het HJC Zeilteam 2013 en het nieuw te vormen
team van 2014 hebben al persoonlijk bericht ontvangen,
maar ook zonder uitnodiging ben je van harte welkom! Schrijf
je in via de link: Wintertraining.

Dirk in nieuw zeilteam
Team Heiner richt zich op de jeugd en gaat een
jeugdzeilteam klaarstomen voor het wedstrijdvaren op
kielboten. De tien geselecteerde ‘Team Heiner Pups’, zijn
afgelopen weekend bekendgemaakt. Het doel is om de tien
jeugdzeilers te trainen om in 2014 zelfstandig op een Max
Fun 35 aan het Nederlandse grote botencircuit mee te gaan
doen. Lees hier verder.

Enquête motorbootvaren
Net zoals vorig jaar is er weer de Nationaal Motorboot
Onderzoek 2013. Deze keer een kort marktonderzoek naar
nut en noodzaak van het Vaarbewijs en praktijkopleidingen.
Neem 8 minuten de tijd om deze enquête in te vullen, de
uitkomsten worden te zijner tijd gepubliceerd. De gegeven
antwoorden blijven anoniem en er wordt geen commercieel
gebruik van gemaakt. Klik hier.

Evenementencommissie
De evenementencommissie heeft weer vele plannen. In de
agenda kunt u zien wat er in de maanden januari, februari,
maart en april georganiseerd wordt.

Laatste werkdag 2013

De laatste werkdag van 2013 was een bijzonder gezellige.
De viskar is ingewijd en de leden hebben veel werk verzet.
De werkploeg wenst een ieder fijne feestdagen toe. De
volgende werkdag is op 8 januari 2014. Veel foto's hier.

