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MEI 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.

2 mei

Laser avond wedstrijd

7 mei

Werkavond

9 mei

Laser avond wedstrijd

11 t/m 13 mei

Zeil- en motorboottocht

12 / 13 mei

Openingswedstrijden

14 mei

Werkavond

16 mei

Laser avond wedstrijd

21 mei

Werkavond

23 mei

Laser avond wedstrijd

26 t/m 28 mei

Combi Haarlem

29 mei

Werkavond

30 mei

Laser avond wedstrijd

Havenmeester

Werkavonden

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.

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.

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.

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.

Woensdag Laser avond op de HJC groot succes!
Vanaf 18 april wordt er iedere woensdagavond 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.

Zeil-en motorbotentocht
We vertrekken vrijdagavond en varen naar de
watersportvereniging Aeolus in Amsterdam, waar we overnachten.
Zaterdagochtend zal Oscar Brandenburg een korte uiteenzetting
geven over wat we gaan zien. Daarna stappen de zeilers over op
de motorboten en varen we naar het scheepvaartmuseum, waar
we een rondleiding krijgen onder leiding van een gids. Lees hier
verder. Schrijf hier in.

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

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

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

Jij komt toch ook naar het Combi weekend?
Dit jaar organiseert de HJC weer traditiegetrouw de Combi in
Haarlem. Met Pinksteren op 26, 27 en 28 mei is het bij de
Haarlemsche Jachtclub dus weer goed zeilen en is er van alles
georganiseerd.
Ook voor de supporters van groot tot klein is het een heel leuk
weekend! De wedstrijden zijn vanaf het terras heel goed te volgen.
Tevens zijn er een aantal volgboten beschikbaar. Voor beginnende
zeilers in de C-klasse is er altijd veel extra begeleiding. Dus een
hele mooie gelegenheid om voorzichtig wat wedstrijdervaring op te
doen. De inschrijving is geopend, dus schrijf je hier snel in.
PS. Vergeet niet je op te geven voor lunch, diner etc.!

Galerij der kampioenen
Voor een stukje geschiedschrijving zijn we op zoek naar alle HJC
leden die in het verleden kampioen zijn geweest.
(WK,EK,NK,DK,BK etc) Bent u zelf kampioen geweest of kent u
andere HJC kampioenen, dan hoor ik dat graag. Kijk hier voor de
kampioenen zover bekend. Leo Roelofs, webmaster

Varen doe je samen / nieuwe folder Staande Mast Route
Het wordt steeds drukker op het water. Tegen de achtergrond van
de stijgende welvaart is de recreatievaart in Nederland in de
afgelopen decennia explosief gegroeid. Naast het plezier dat
watersporters ervaren van hun vrijetijdsbesteding is de
recreatievaart ook in economisch en toeristisch opzicht een
belangrijke factor geworden voor Nederland. Lees verder

Inschrijving clinic teamzeilen geopend
Op 9 en 10 juni vindt op de Haarlemsche Jachtclub een clinic
Teamzeilen plaats voor A-zeilers in de Optimist. De clinic wordt
gegeven door echte teamzeilspecialisten, die zich jarenlang in het
internationale teamzeilen hebben verdiept. HJC-lid en fanatiek
teamzeiler Frans Hin heeft het programma voor de clinic
samengesteld. Het worden twee dagen van intensieve training en
samen gestructureerd leren, met op zaterdag een gezamenlijke
sportactiviteit gevolgd door een lekkere maaltijd in het clubhuis.
Voor de deelnemerslijst klik hier. Voor meer informatie en
aanmelden, klik hier. Er kunnen maximaal 48 deelnemers aan de
clinic meedoen. Vul het inschrijfformulier dus snel in, want vol =
vol!

