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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 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.

HJC NIEUWSBRIEF
7, 8 juni

Programma
Pinkstercombi

14 juni

IJsselmeerwedstrijden

4, 11, 18, 25 juni

Laseravonden

2, 16, 23, 30 juni
Werkavonden
Voor het volledige programma kijk hier.

Beste Leden,

Voor de veiligheid van onze boten, veranderen wij uit
voorzorg per 1 juni de toegangscode van het hek.
De nieuwe toegangscode vind je op de ledenpagina
(Nieuws/Ledenpagina) van onze internetsite.
Voor de goede orde, de toegangscode van deze
ledenpagina is de huidige toegangscode van het hek.
Een maand na de start van de nieuwe code, dus op 1 juli,
wordt ook de toegangscode van de ledenpagina veranderd
in deze nieuwe code, zodat we dan weer 1 code hebben
voor zowel hek als ledenpagina.
Sorry voor het ongemak, maar we willen geen ongenode
bezoekers.
Met vriendelijke groet,
Ans Persoon, secretaris

Werkavonden
De maandagavonden waarop we gaan klussen zijn gestart.
Wij hopen dan ook op een grote opkomst van leden die
alleen op de avonden kunnen klussen en het leuk en gezellig
vinden om een avondje te werken. Je leert andere leden
kennen, helpt de HJC om een nog betere haven te krijgen en
na afloop drinken wij een kop koffie en of een drankje. Onze
dank bij voorbaat en tot ziens op de haven, namens de
technische commissie, Hans Gortworst

Twitter en Facebook

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

Nieuwsbrief
Combi Haarlem
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.
Koffie
Zeven dagen in de week is er
van 10.00 tot 10.30 uur koffie
in het clubhuis. Bijzonder
gezellig.
Zomer openingstijden
haven
De openingstijden zijn van 1
april t/m 31 oktober: 09.00
uur tot 22.30 uur
Indien u buiten genoemde
tijden toegang wilt hebben tot
het haventerrein kunt u
gebruik maken van een
toegangscode om het
loophek open te maken.

Ook dit jaar wordt op de Haarlemsche Jachtclub weer de
Pinkstercombi gevaren, inmiddels al voor de 31ste keer. Dit
jaar is de HJC Combi niet drie, maar twee dagen en vindt
plaats op zaterdag 7 en zondag 8 juni. Het belooft weer een
fantastisch evenement te worden! De complete dagindeling
met tijdsvermelding staat hier.
Bijzonder en extra waar wij onze deelnemers en hun
familieleden dit jaar op trakteren, is een presentatie van
Olympisch zeilster Lisa Westerhof. Na de wedstrijden op
zaterdag, vóór de barbecue, vertelt deze zeiltopper de
aanwezigen onder andere wat zij heeft moeten doen om
wereldkampioenschappen te winnen. En hoe je een bronzen
Olympische zeilmedaille kunt winnen. Een jaar of 25 geleden
zeilde Lisa Westerhof zelf nog mee op de HJC Combi. Dan
kun je het dus aardig ver schoppen! Meer hierover staat hier.
Ook dit jaar nodigen wij graag iedereen uit voor onze
barbecue op zaterdagavond: deelnemers, volwassen
zeil(st)ers, ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes... Meld je
vooraf aan om verzekerd te zijn van een heerlijke maaltijd
(zonder reservering kan er helaas niet deelgenomen worden
aan de barbecue). Niet-zeilers kunnen op het
inschrijfformulier bij bootnaam en zeilnummer ’n.v.t’. invullen.
Belangrijk bij de Pinkstercombi is natuurlijk het jaarlijkse
tafeltennistoernooi. Wie neemt dit jaar de beker mee naar
huis?
Inschrijven voor de wedstrijden, lunchpakketten en maaltijd
kan via het inschrijfformulier (klik hier). De inschrijving sluit
op zondag 1 juni. Meld je snel aan want er kunnen maximaal
175 zeilers meedoen.
Aankopen bij de bar kunnen met muntjes betaald worden.
Nieuw is dat deze te koop zijn vanuit een muntautomaat.

Restylen HJC-clubhuis;
zoveel mensen...zoveel wensen..
Verzoek aan alle leden;
De adviescommissie ‘restylen HJC-clubhuis’, bestaande uit
Goke van Beijeren, Gerard van ‘t Wout en Ingeborg van
Goor vragen u om mee te denken over de toekomst van het
clubhuis. U kunt dan denken aan inrichting, functies en
uitstraling.
Graag ontvangen wij van u uw wensen, tips, opmerkingen in
positieve danwel negatieve zin t.a.v. het ‘clubhuis anno nu’
vs ‘clubhuis voor de toekomst’.
Uw reacties zijn bij ons van harte welkom op papier evt met
ondersteunend ontwerp, tekening of plaatjes in de ideeënbus
in het clubhuis of per e-mail via
clubhuis@haarlemschejachtclub.nl
Uiterste inleverdatum: Pinkstermaandag 8 juni a.s.
Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u
even contact opnemen met een van de leden van de
adviescommissie.
Wij kijken uit naar uw reacties!

IJsselmeerwedstrijden
De IJsselmeerwedstrijden worden 14 juni gehouden vanuit
de nieuwe jachthaven van Volendam. Er is gelegenheid om
in te schrijven voor een gezamenlijke maaltijd, verzorgd door
de keurslager van Volendam, die zal plaats vinden in het
voetbalstadion te Volendam. (6 min. lopen vanaf de ingang
Marina park Volendam) € 25,50 p.p. excl. drank
Inschrijving wedstrijd en maaltijd, voor 8 juni met het
inschrijfformulier via mail b.wigny@online.nl of
stefan.wigny@gmail.com

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:
“Oude tijden herleven op de
HJC”. (lees hier over de
geschiedenis van de HJC met
de 12 voetsjol)
Auke Bender en Nico Hin
hebben het idee opgevat om in
dit jubileumjaar de jollen weer naar Haarlem te halen en
nodigen de jollen uit om bij de HJC te komen zeilen. Zij
hebben een professioneel wedstrijdcomité en zullen een
mooie serie voor de 12-voetsjollen maken, waarin zij streven
naar 5 wedstrijden van circa 1 uur. Lees hier verder.

Laserzeilen

Tijdens het zeilseizoen wordt er vanuit de HJC vanaf medio
april op iedere woensdagavond gezeild door de 'Laser
Masters', volgens een vast en beproefd concept. Het aantal
deelnemers is ruim 30, waaronder ook leden van andere
zeilverenigingen zijn. Doorgaans zijn er zo'n 15 tot 20 boten
op het water.
De kern bestaat uit Masters, maar met de ondergrens van 30
jaar nemen we het niet al te nauw. Dus iedere Laser zeiler is
welkom! Voor iedereen die (vroeger) wel eens Laser heeft
gezeild is 'woensdagavond Laser zeilen' bij de HJC vast een
goede reden om de boot weer eens van stal te halen en mee
te doen. Je kan ook een HJC Laser huren. Lees hier verder
en meld je aan door een mailtje te sturen aan adsejelles@hetnet.nl

Cluboptimist voor Combi Haarlem - reserveer tijdig
Natuurlijk doen er weer veel HJC zeil(st)ers mee met de
Pinkster Combi op 7 en 8 juni aanstaande.
Kinderen die geen eigen bootje hebben kunnen (gratis) een
clubbootje reserveren. Het aantal is echter beperkt en het
grootste deel is al gereserveerd. Om teleurstellingen te
voorkomen adviseren wij tijdig te reserveren bij de
jeugdcommissaris: Henk Warnar.
Note: Het is mogelijk dat er nog niet met een bepaalde
cluboptimist (X-nummer) is ingeschreven, maar deze toch al
is gereserveerd.

