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JUNI 2012

HJC NIEUWSBRIEF
Programma

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-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
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 de webmaster.

Nieuwsbrief
De maandelijkse nieuwsbrief wordt
verzonden via het e-captain systeem. In
dit systeem zit de ledenadministratie.
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 het
mailadres van de andere familieleden
laten aanpassen.

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

29 mei

Werkavond

30 mei

Laser avond wedstrijd

2 juni

IJsselmeerwedstrijden

4 juni

Werkavond

6 juni

Laser avond wedstrijd

9 juni

Fortrace

10 juni

Sluitingsdatum kopij Schuimspatten

11 juni

Werkavond

13 juni

Laser avond wedstrijd

16/17 juni

NK Flash

18 juni

Werkavond

20 juni

Laser avond wedstrijd

23/24 juni

Zomer zeilcursus

25 juni

Werkavond

27 juni

Laser avond wedstrijd

Woensdag Laser avond op de HJC groot succes!
Iedere woensdagavond wordt er Laser gezeild vanaf de HJC
volgens een vast en beproefd concept. Korte sprintwedstrijdjes
van zo’n 30 minuten waarbij sportiviteit en plezier voorop staan.
Op het water zijn we zoals gebruikelijk elkaars scheidsrechter,
maar nog belangrijker is het elkaar helpen om als individu en
groep een hoger niveau te bereiken. Meld je aan door een mailtje
te sturen aan adse-jelles@hetnet.nl. Lees hier verder.

IJsselmeerwedstrijden
Inmiddels zijn de opening wedstrijden weer achter de rug en gaan

wij langzamerhand richting de IJsselmeerwedstrijden.
Deze worden gehouden op 2 juni vanaf de Marina in Volendam en
langs deze weg wil ik jullie uitnodigen.
Omdat de kosten van de boxen dit jaar iets verhoogd zijn, zijn wij
helaas genoodzaakt om een paar Euro meer te vragen voor de
inschrijving. Het inschrijfgeld is natuurlijk incl 2 nachten liggeld.
Inschrijven is mogelijk via dit mail adres b.wigny@online.nl of via
de CNZ site www.hetcnz.nl . Gaarne voor 28 mei 2012.
Schepen met een lengte onder de 10 mtr 20 euro
Schepen gelijk of langer dan 10 mtr 28 euro
Ook dit jaar zal er weer gezellig steiger bier zijn achter het club
huis van 17:00 tot 18:30 uur. Vanaf 19:00uur is het mogelijk om
wat te eten in het Fokkie (plate service 15.50 pp) met de keuze
van kipsate/biefstuk in peper saus/gebakken kabeljauw, extra friet
wordt op tafel gezet. Er is ook toegezegd dat de lokale bar in het
Fokkie de hele avond open is. Het eten begint om 19:00 en de

prijs uitreiking is deze keer na het eten rond 21:00 uur.
Verder wordt er door Bram, eigenaar van het fokkie/restaurant het
volgende aangeboden voor de vroegkomers op vrijdag. Voor wie
dat wil heb ik op vrijdag 1 juni een schnitzelmenu voor €17,50,
tomatensoep, schnitzel met frites en softijs. Of pizza's afhalen: alle
pizza's € 9,= . Wel tevoren via mail of tel 0622698237 reserveren.
Geldt ook voor ontbijt; kan elke morgen vanaf 9.00 uur € 10,= p.p.
Alvast bedankt, en tot ziens op 01/02 juni in Volendam.
Mvgr Bernt Wigny
Nederlands Kampioenschap Flash
Op 16 en 17 juni 2012 wordt er gestreden om de titel Nederlands
Kampioen Flash, hier op onze eigen Mooie Nel. De organisatie is
dit jaar in de handen van de HJC in samenwerking met de SKON.
Lees alles over dit evenement op de speciale NK Flash pagina.

Werkavonden
Op de maandagavond is de zomerwerkploeg weer het werk. In de
maanden april, mei en juni wordt er iedere maandagavond vanaf
19.00 uur weer opgeruimd, geschilderd, getimmerd enz. Er is veel
werk te verzetten dus er zijn veel mensen nodig. Speciaal hier ook
een oproep aan de leden die de afgelopen jaren lid zijn geworden,
maar nog niet in de gelegenheid zijn geweest iets voor hun club te
doen. Het is bijzonder gezellig en de koffie staat klaar. Let op:
maandag 30 april geen werkavond en maandag 28 mei wordt
dinsdag de 29ste i.v.m. Pinksteren.

Zomerzeilcursus Optimist voor beginnende zeilers
Ook dit jaar wordt er weer een Zomerzeilcursus georganiseerd
voor zeilers die nog helemaal geen (of nauwelijks) zeilervaring
hebben en al 8 jaar zijn of dat binnenkort worden.
Na een theorieles op vrijdag 22 juni zijn er 2 hele weekenden
waarin spelenderwijs de basisvaardigheden van het zeilen worden
geleerd: sturen, overstag gaan, gijpen en koers houden.
Deze lessen zijn op de zaterdag 23 en zondag 24 juni, plus
zaterdag 30 juni en zondag 1 juli.
Klik hier voor informatie en hier om in te schrijven voor de cursus.
De Zomerzeilcursus gaat door bij deelname van minimaal 8
zeil(st)ers en er kunnen maximaal 12 deelnemers in de groep.
Dus, schrijf je in en vraag je vriend(innet)jes mee, dan wordt het
zeker weer super gezellig!

Van de havencommissaris
Willen de eigenaren van de masten die nu in de mastenloods
liggen aangeven via de havenmeester alsmede via een label wie
de eigenaar is, en hoe lang zij denken dat de mast nog daar blijft
liggen. Dit i.v.m. verplaatsing en reorganisatie van de
mastenloods. Ook als zijn of haar mast weg kan, dit s.v.p. even
aangeven. Indien voor 01 juni 2012 niet is gereageerd of dat er
masten liggen zonder bekende eigenaar zullen wij deze zelf
opbergen/afvoeren. vr gr. Peter Vernout

