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MAART 2013

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 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 het mailadres
van de andere familieleden laten
aanpassen.

17 maart

3de zondag van de maand borrel

22 maart

Algemene Ledenvergadering

29, 30 maart

Boten te water (wal)

30 maart

Opening seizoen

Diverse data

Theorielessen Optimisten/Splash en
spellenuurtjes

1, 15 maart

Kaarten

10, 17, 24 maart

Voorjaarstrainingen

6, 13, 20, 27 maart

Werkdagen

7, 14, 21, 28 maart

Algemene ledenvergadering
Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub nodigt u uit voor de
Algemene Ledenvergadering op 22 maart om 20.00 uur.
Onderwerpen die op de agenda staan zijn o.a. Bestuursaanvulling,
verkiezing medewerker van het jaar en de
(financiële)jaarverslagen.

Instructeur volwassenenzeilen gezocht!
De vrijwilligers wervingscampagne van de HJC heeft enkele
nieuwe instructeurs voor het volwassenenzeilen in de Polyvalken
opgeleverd. Gelukkig, want...... er zijn dit jaar nu al 17
aanmeldingen van volwassenen die graag les willen bij de HJC!
Dat betekent dat we nóg 1 à 2 instructeurs nodig hebben om aan
deze mensen les te geven.
Wie komt het team van instructeurs versterken?
Het gaat om tien lessen in de periode half april - half september, 's
avonds van 18.30-21.00 uur. Je kan ook samen met iemand de
lessen verzorgen, dus ieder vijf lessen. Indien gewenst word je
ingewerkt en er is goede, in de praktijk bruikbare informatie
beschikbaar over de invulling van de lessen. Meer info: Karin
Obbink (obbink.karin@gmail.com en 06-41002064)

3de zondag v/d maand borrel
Zondag de 17de is er de '3de zondag v/d maand borrel' van maart.
Kom gezellig naar het clubhuis voor een gezellige borrel met
borrelhap. Vanaf 16.00 uur, maar eerder mag ook!

Mededelingen van de havencommissaris
•

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

Shantykoor
Voor het volledige programma kijk hier.

•

Let op! Let op! Er is sinds kort door de Gemeente Haarlem
een voorrangskruising bord neer gezet op kruising van de
Mooie Nelweg naar de A. Hofmanweg. U moet dus altijd
voorrang geven aan het verkeer van de A. Hofmanweg.
Wil iedereen die nu in het water ligt en niet op zijn/haar

Winter openingstijden haven
De openingstijden zijn van 1 november
t/m 30 maart: 09.00 uur tot 17.00 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.

eigen plek ligt, volgens nieuwe havenindeling zomer 2013,
zijn of haar schip op de nu aangewezen plek neerleggen
uiterlijk 15 maart.
• Havenindeling zomer hangt/ligt vanaf 1 maart in ons
clubhuis.
• Boten te water: de boten te water lijst hangt/ligt in ons
clubhuis vanaf 1 maart.
• Op vrijdag 29- en zaterdag 30 maart gaan de boten met de
hellingkar volgens de botenlijst te water. Er zijn enkele
boten die al eerder te water gaan. Dit gaat in overleg met
de havenmeester. Wilt u zorgen op tijd uw boot klaar te
hebben en te zorgen dat u er op tijd bij bent als uw boot te
water gaat.
• Boten uit de loods gebeurt een week later.
• Er moesten wat wisselingen in de ligplaatsen plaatsvinden.
De schepen die een andere plaats hebben gekregen zijn
door de havenmeester op de hoogte gesteld.
Wij wensen u een goede en fijne zomer toe. Met vriendelijke
vaargroeten, Peter Vernout, havencommissaris

HJC voorjaarstrainingen
Voor de Optimist wedstrijdzeilers start
op zondag 10 maart a.s. de HJC
Voorjaarstraining, o.a. gegeven door
trainer Martijn Bosma.

De data zijn: 10 maart: 10.30 - 16.00 uur - watertraining
17 maart: 10.30 - 13.00 uur - watertraining
14.00 - 16.00 uur - wedstrijdregels 2013 door Bert van
Veldhuijsen
24 maart: 10.30 -16.00 uur - watertraining
7 april: 10.30 -16.00 uur - watertraining
Inschrijven kan voor 3 maart door op het bovenstaand plaatje te
klikken, of via de link: inschrijfformulier
De kosten zijn totaal 50,00 euro voor alle vier de trainingen en de
minimale deelname is 6 personen.
De training is geschikt voor alle Optimist wedstrijd A en B-zeilers,
maar niet voor beginnende C-zeilers. Gevorderde C-zeilers met
wedstrijdervaring die ook aan de voorwaarden voldoen (zie
inschrijfformulier) kunnen ook inschrijven i.o.m. Ingeborg van
Goor, mail: opleiding jeugdzeilen. Zeilers die zich al hebben
aangemeld zijn Max de Redelijkheid, Emma van der Knaap, Max
Warnar, Cor Langbroek, Emma van Goor en Leendert Rudolphy.

Maatregelen voor betere bediening van de Brug
Rijksweg 9 en Brug Buitenhuizen
Met ingang van dit zomerseizoen wordt de bedieningstijd Brug
Rijksweg 9 door de week vervroegd van 6 uur naar half 6.
Rijkswaterstaat gaat een proef starten voor een opening door de
week van Brug Rijksweg 9 om 10 uur 's ochtends. Deze proef gaat
in overleg met het Watersportverbond; zodra er meer gegevens
hierover zijn wordt dit bekend gemaakt. De telefonische
bereikbaarheid en informatie voorziening van het 0800 nummer
wordt aanzienlijk verbeterd. Het personeel aldaar krijgt een beter
opleiding om vooral watersporters van dienst te kunnen zijn.
Sinds oktober vorig jaar is er voor brug Rijksweg 9 extra
bediencapaciteit beschikbaar en worden de bruggen Rijksweg 9
en Buitenhuizen niet meer in pendeldienst bediend. Door de
pendeldienst waren er vaak problemen met de bereikbaarheid van
de brugbedienaars. Door het afschaffen van de pendeldienst
hoopt Rijkswaterstaat dat dit probleem zich niet meer zal
voordoen. De brugbedienaars Brug Rijksweg 9 krijgen de
beschikking over een nieuwe goed werkende (hand)marifoon. Bij
Brug Buitenhuizen komt een goed werkende intercom waarmede
een goede communicatie met de brugbedienaar mogelijk is.
Verder zijn de plannen in een zeer vergevorderd stadium voor
realisatie in 2014 van een wachtsteiger ten noorden van Brug
Rijksweg 9. Het Watersportverbond en RWS hebben een goed
overleg hierover en met onze wensen wordt serieus rekening
gehouden. De gemeente Haarlemmermeer heeft toegezegd dat er
in 2014 wachtplaatsen gerealiseerd zullen zijn bij de
Bennebroekerbrug, de Hillegommerbrug en de Lisserbrug. Ook is
de ondiepte weg gebaggerd bij de wachtplaats bij de
Cruquiusbrug, zodat deze weer bereikbaar is voor de recreatie
vaart.
Auke Bender Watersportverbond - regio Haarlem

Poster Jeugdzeilen
Het stond al in de Schuimspatten, er is een
Poster Jeugdzeilen onderweg. Alle HJCjeugdleden tot 13 jaar krijgen een exemplaar
thuisgestuurd met de vraag of zij deze willen
ophangen bij hun school, sportclub, e.d.. Voor
wie hem nu alvast per mail wil ontvangen om
zelf uit te printen kan deze aanvragen: mail
administratie.
Het aantal aanmeldingen voor zeilles en
zeiltraining voor de meer gevorderde en
wedstrijdzeilers is voor dit jaar ook weer meer
dan prima, maar de drie groepen Optimist
Beginners zijn nog niet vol. Het is natuurlijk ook
lastig om aan zeilen te denken met het winterse weer! Maar, we
moeten de inschrijving binnenkort wel sluiten, omdat het
zeilseizoen toch al weer snel begint. De voorlopige zeilagenda is
inmiddels al wel te vinden op de site (zeilagenda) evenals de
deelnemers (deelnemers 2013).

Goedkoop kopen bij Onzeclubwinkel
Onze vereniging doet mee aan onzeclubwinkel, een initiatief van 4
vrijwilligers van 4 verschillende sportverenigingen. Het idee er
achter: veel mensen kopen op internet bij de grote merken als
bol.com, booking.com, wehkamp ed. Onzeclubwinkel heeft een
afspraak gemaakt met meer dan 400 webshops dat wanneer een
deelnemer van onzeclubwinkel iets bij hen bestelt, deze
deelnemer een korting krijgt en de vereniging waarvan zij/hij lid is
een bonus. Alleen maar winnaars dus. Ga naar de banner op nze
site om naar onzeclubwinkel te gaan. Geef je ook op: het kost je
niets en het verplicht je tot niets.

Woensdagwerkdagen
Iedere woensdag zijn er weer de gezellige klusdagen. We
beginnen om 10.00 uur met een kop koffie en daarna gelijk aan de
slag. Tussen de middag nuttigen we een kop soep en we sluiten af
met een borrel. Er is weer veel werk te verzetten om onze haven
nog mooier te maken. Twee rechter handen zijn niet nodig, wel
een goed humeur! Speciaal een oproep voor onze nieuwe leden.
Kom langs, het is bijzonder gezellig. Kijk hier voor foto's van
werkdagen.

