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JULI / AUGUSTUS 2014

HJC NIEUWSBRIEF

11, 12 augustus

Programma
Zeilclinic

16, 17 augustus

NK teamzeilen Optimist

23, 24 augustus

Jollenweekend

30, 31 augustus

Sluitingswedstrijden HZV

18, 25 augustus
Werkavonden
Barlijst
De barlijst is te vinden op de
Voor het volledige programma kijk hier.
HJC-site onder
nieuws/barlijst. De meest
actuele lijst hangt in het
Aan alle leden
clubhuis. Hier kunt u ook uw
naam invullen op een datum Omdat wij als commissie 'restylen HJC-clubhuis' ten doel
hebben alle wensen van alle leden zoveel mogelijk in kaart te
dat u het schikt.
brengen en ons ten gehore is gekomen dat de uiterste

inleverdatum wat kort dag was, hebben wij besloten iedereen
Havenmeester
wat meer tijd te geven.
Dinsdag is de vrije dag van
onze havenmeester. Wij
Tot 1 augustus kunt u al uw ideeën tips, wensen etc kwijt bij
verzoeken u deze dag te
ons. Ook als u tevreden bent horen wij dat graag. U kunt, net
respecteren. Ook staat de
als een heel aantal andere leden inmiddels al gedaan
etenstijd vermeld bij de
hebben, uw reacties weer kwijt in de ideeënbus in het
voordeur van de
clubhuis of op mail aan clubhuis@haarlemschejachtclub.nl.
havenmeester. Ook dan is
Wij kijken uit naar uw reacties.
het aardig om hem met rust
te laten. De werktijden van de Goke van Beijeren, Gerard van 't Wout en Ingeborg van Goor
havenmeester kunt u vinden
op het mededelingenbord van HJC Zeilclinic vervroegd - nu 11 en 12 augustus
het bestuur.

Ieder jaar organiseert de HJC
een Zeilclinic voor de jeugd.
Oorspronkelijk was dit
evenement gepland op 30 en 31
augustus. Door meerdere
omstandigheden, waaronder het
feit dat de agenda dit jaar
bomvol zit, hebben we besloten
de clinic te verplaatsen naar
Nieuws
maandag 11 en dinsdag 12
Via Twitter en Facebook en
augustus. Dit is in de laatste
onder de knop 'nieuws'
worden bijna dagelijks
week van de zomervakantie. De clinic is bedoeld voor de
actuele informatie, uitslagen, beginnende zeiler tot en met de gevorderde wedstrijdzeiler in
foto's e.d. geplaatst. Heeft u de Optimist, Splash, RS Feva en de Laser. Meer informatie is
actuele zaken voor deze
hier te vinden. Zodra de inschrijving opent ontvangen alle
pagina’s dan kunt u deze
HJC-zeilers van dit jaar bericht en komt op de homepagina
sturen naar de webmaster.
van onze website een afbeelding met een directe link naar
het inschrijfformulier. Henk Warnar
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.

Nieuwsbrief
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.

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

Oude tijden herleven op de Haarlemsche Jachtclub

In het kader van het 100-jarig
jubileum van de 12-voetsjol
worden door de HJC op 23 en
24 augustus wedstrijden voor
de jollen op de Mooie Nel
georganiseerd onder de titel:
Koffie
“Oude tijden herleven op de
Zeven dagen in de week is er
HJC”. (lees hier over de
van 10.00 tot 10.30 uur koffie
geschiedenis van de HJC met
in het clubhuis. Bijzonder
de 12 voetsjol)
gezellig.
Auke Bender en Nico Hin
hebben het idee opgevat om in
Zomer openingstijden
dit
jubileumjaar
de
jollen
weer
naar Haarlem te halen en
haven
De openingstijden zijn van 1 nodigen de jollen uit om bij de HJC te komen zeilen. Zij
hebben een professioneel wedstrijdcomité en zullen een
april t/m 30 oktober: 09.00
mooie serie voor de 12-voetsjollen maken, waarin zij streven
uur tot 22.30 uur
Indien u buiten genoemde
naar 5 wedstrijden van circa 1 uur. Lees hier verder.
tijden toegang wilt hebben tot
het haventerrein kunt u
NK teamzeilen Optimist
gebruik maken van een
Ook dit jaar op 16 en 17 augustus wordt het Nederlands
toegangscode om het
kampioenschap teamzeilen in de Optimist gehouden bij de
loophek open te maken.

HJC. Hoe het vorig jaar was, kan je zien in deze video. Lees
hier alles over teamzeilen.

Waar zijn onze wedstrijdzeilers o.a. deze zomer:
5, 6 juli

Combi Vlietland

19 t/m 26 juli

WK Splash/EK Flash

2 t/m 7 augustus

Sneekweek

11, 12 augustus

Zeilclinic

Zeilsport in jeugdserie op TV

RTL Telekids gaat de nieuwe zeilserie ‘w.s.v. De Optimist’
uitzenden. De zomerse jeugdserie speelt zich af op
zeilschool w.s.v. De Optimist. Naast gastrollen voor bekende
Nederlanders, maken ook professionele zeilers en surfers
hun filmdebuut in de serie. De serie is vanaf zaterdag 19 juli
elke zaterdag en zondag om 16.50 uur te zien.
In de jeugdserie spelen zeven hoofdrolspelers die in de
veertien afleveringen allerlei avonturen op het water beleven.
Met elkaar delen de zeven jongeren een passie voor
watersport, sluiten ze vriendschappen en beleven ze de
spannendste avonturen. De zeilschool ontvangt wekelijks
nieuwe cursisten die steeds voor nieuwe gebeurtenissen
zorgen. Instructeurs maken van alles mee en werken ook nog
eens keihard voor een plek in het Nederlands Toptalenten
Team.

De cast is een samenstelling van acteurs en professionele
zeilers. Hoofdrollen worden vervuld door Splashzeilkampioene Calijn Muller en wedstrijdzeilster in de RS
Feva/29er Merel de Weerdt. Daarnaast hebben professionele
zeilers en surfers uit de Delta Lloyd Kernploeg, zoals Kiran
Badloe, Daphne van der Vaart en olympisch kampioen
Dorian van Rijsselberghe bijrollen in ‘w.s.v. De Optimist’.

