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NOVEMBER 2012            HJC NIEUWSBRIEF

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.

  Programma  
2 november Kaarten

3 november Vissen

7 november Werkdag

9 november Ledenvergadering

10 november Mosselavond

12 november Cursus Vaarbewijs

14 november Werkdag

16 november Kaarten

17 november Sluitingsdatum kopij Schuimspatten

18 november Derde zondag v/d maand borrel

19 november Cursus Vaarbewijs

21 november Werkdag

25 november Sinterklaas

26 november Cursus Vaarbewijs

28 november Werkdag

30 november Kaarten

Algemene ledenvergadering 
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene 
ledenvergadering op vrijdag 9 november om 20.00 uur. 
Onderwerpen o.a. Verkiezing nieuwe bestuursleden, huldiging 
vlaggendragers en de uitreiking van de Poelsnipbeker. 

Kaarten
Als de boten weer op de wal staan, is het tijd om een kaartje te 
leggen. Het is al jarenlang een gewoonte om op vrijdagavond om 
de veertien dagen de kaarten te schudden. Uiteraard staat 
gezelligheid voorop, maar toch zal geprobeerd worden om aan het 
einde van het winterseizoen zo hoog mogelijk te eindigen. Maar 
zover is het gelukkig nog niet, we moeten nog beginnen en wel op 
vrijdagavond 2 november om 20.00 uur in ons clubhuis. Dus 
iedereen die een kaartje wil leggen is vanaf die datum van harte 
uitgenodigd. Maaike van Oosterhout

Najaarstrainingen op zondag voor wedstrijdzeilers
Aankomend weekend is de eerste van de totaal vier 
najaarstrainingen die de HJC voor wedstrijdzeilers organiseert van 
10.30 tot 16.30 uur. Alle wedstrijdzeilers van het zeilseizoen 2012 
die nog verder willen trainen zijn uitgenodigd om mee te doen, 
evenals de zij die al voor de wedstrijdgroepen A, B of C van 2013 
hebben ingeschreven. Het aankomend weekend start de training 
met als hoofdthema 'starten' o.l.v. Arne Paauw. Voor deelname zijn 
er natuurlijk wel een aantal eisen, waaronder natuurlijk het bezit 
van een wedstrijdoptimist maar ook vooral qua kleding (een goed 
droogpak, warme onderkleding en handschoenen), want de 
temperatuur daalt al flink. Mocht je dit lezen en vergeten zijn je 
aan te melden en wilde je eigenlijk toch meedoen met Yanika 
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Einholz, Leendert Rudolphy, Cor Langbroek, Max Warnar, Max de 
Redelijkheid, Emma van der Knaap en Joris Veenstra? Laat het 
dan z.s.m. weten aan: Ingeborg van Goor. Zij kan dan kijken of je 
nog voor één of meerdere trainingen kan aansluiten. De volgende 
trainingsdata zijn 11, 18 en 25 november. Veel succes allemaal!

Vissen
Zaterdag 3 november houden we onze traditionele viswedstrijd. 
De start is om 13.00 uur en om 16.00 uur is het eindsignaal. 
Karper, snoek, baars en voorns zwemmen in onze haven, dus 
reden genoeg om er bij te zijn en zo’n knaap te vangen. Maar ook 
deze maten tellen mee, want je weet, wie de eerste, de grootste of 
de meeste vis vangt, valt in de prijzen. Gezien het ver uit elkaar 
liggen van de steigers, is de meter genoodzaakt het visgebied te 
beperken. Er mag gevist worden vanaf de steigers bij de helling, 
via steiger D tot t/m de kopsteiger van E en op het dijkje. Na de 
prijsuitreiking wordt er door onze beroemde HJC-kok Nico Hin een 
heerlijke maaltijd geserveerd. Om de kosten een beetje te drukken 
zal er een kleine bijdrage gevraagd worden.

Mosselavond
Zo uit het water op het bord. Mosselen zijn namelijk rijk aan 
eiwitten en zitten vol mineralen en vitaminen. Ze zijn rijk aan ijzer, 
fosfor en vitaminen B. Een gezonde keuze dus. Dus kom op 
zaterdag 10 november. Schrijf u snel in bij Marja van Meerwijk 
023-5373667, want er kan slechts voor maximaal 50 personen 
gekookt worden.

Oproep!!
Wij hebben een gezellig shantykoor, waar de mensen ook goed 
willen zingen. Het ontbreekt ons alleen nog aan een goede 
begeleider(dirigent). Is er in onze club van ongeveer 500 leden 
niet iemand die dat voor ons wil zijn? Wij oefenen op 
donderdagavond in het clubhuis. Laat van u horen! U kunt contact 
opnemen met Goke van Beijeren tel: 023 5274958 of met Maaike 
van Oosterhout tel: 023 7430043.

Sinterklaas
We hopen maar dat de Sint de HJC haven weer weet te vinden. 
De aankomst van de boot is 25 november om 14.30 uur. Vanaf 
14.00 uur kunnen de kinderen in het clubhuis tekeningen maken 
en liedjes zingen in afwachting van Sinterklaas. De Sint wil graag 
weten welke kinderen er komen, dus ouders graag aanmelden bij 
Josette van der Knaap via E-mail.

Woensdagwerkdagen zijn weer begonnen
Iedere woensdag zijn er weer de gezellige klusdagen. Iedere 
woensdag beginnen we op 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.
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Derde zondag van de maand borrel is weer begonnen
Het wordt zondag 18 november (de derde zondag van de maand) 
weer gezellig in het clubhuis! We praten wat, we vertellen wat, we 
drinken wat en natuurlijk wordt er voor een klein borrelhapje 
gezorgd. Vanaf: 16.00 uur.

Nieuwe barlijst
Er is weer een nieuwe barlijst geplaatst. Kijk hier of u er op staat.

Vaarbewijs deel 1 en 2
Deze winter gaan we er weer tegenaan, we starten weer een 
cursus vaarbewijs. In 5 lessen gaan we alle facetten voor het 
vaarbewijs deel 1 behandelen. We werken met het boek leidraad 
voor het vaarbewijs 8e druk . ISBN: 9789024006908. Te koop bij 
firma van der Noord met HJC korting of Bol.com.
De lessen duren 3 uur en beginnen om 19.00 uur in ons clubhuis. 
De kosten bedragen €30,- bij het starten van de eerste les. 
Aansluitend gaan we van start met deel twee van het vaarbewijs, 
waar bij u een passer, gum, potloot en Bretonse plotter nodig 
heeft. De kosten voor Deel 2 zijn € 25,-. Kijk op 
http://www.vamex.nl voor info over de examendata.
Data deel 1 
les 1 maandag 12 november 
les 2 maandag 19 november 
les 3 maandag 26 november 
les 4 maandag 10 december 
les 5 maandag 17 december 
Voor aanmelding bij: Goos Finnema 
023-5383718 06-22197762 e mail golafly@hetnet.nl 
Data deel 2: hangt af van deelname

Inschrijving Zeilopleiding Jeugd 2013 geopend
Het zeilseizoen 2012 is nog niet eens echt helemaal afgelopen en 
we beginnen alweer met de inschrijving voor 2013. Vanaf vandaag 
kan je inschrijven voor de zeilopleiding die volgend jaar maart van 
start gaat. Klik op inschrijfformulier, of de afbeelding links.

Dit jaar hadden we 97 zeilers in de opleiding, dus waren er elke 
avond verschillende groepen bij ons aan het trainen. We hebben 
nog enige zeilers moeten teleurstellen, dus: Wil je graag het zeilen 
leren, wil je verder gaan waar je dit jaar gebleven bent, of lijkt het 
je reuze spannend om mee te doen in een beginnende 
wedstrijdzeilgroep en bij het HJC Zeilteam     te komen? Geef je dan 
snel op! Heb je zelf een Optimist, Splash of Laser en wil je de fijne 
kneepjes van het zeilen onder de knie krijgen, ook dan ben je bij 
de HJC aan het goede adres.
De opleiding begint in maart met theorieles(sen) waarna we in 
april met alle beginnende Optimist zeilers en ook aspirant zeilers 
het zwembad in gaan om het omslaan te oefenen. Vanaf eind april 
tot in september zijn er 's avonds lessen. Je kan ook meedoen 
met leuke wedstrijden op de club en is er de Zeilclinic, een 
zeilweekend vol fun en leren. We sluiten de zeilopleiding 
traditiegetrouw af met het Rondje Mooie Nel en de BBQ. Kijk hier 
om een indruk te krijgen van de lessen en/of bij foto's en op de 
deelnemerslijst 2013 om te zien wie zich al heeft aangemeld.
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Alle informatie is eigenlijk wel te vinden bij Zeilopleiding jeugd, 
maar als je nog vragen hebt dan kan je altijd een mailtje sturen 
aan Bas van Goor, jeugdcommissaris@haarlemschejachtclub.nl. 
We zien jullie graag (weer) komen zeilen bij de HJC!

Inschrijving Zeilcursus Volwassenen 2013 geopend
De cursussen voor volwassenen worden gegeven in de Polyvalk 
op door-de-weekse avonden om 19.00 uur, buiten de 
schoolvakanties om. Er kan ingeschreven worden voor elk 
lesniveau en ook is het mogelijk om de cursus af te sluiten met 
een CWO-examen. Half april 2013 zullen de eerste lessen 
beginnen. Klik voor aanmelding op inschrijfformulier, of de 
afbeelding links.

Nog 'niet-leden' kunnen zich als tijdelijk lid aanmelden voor de 
duur van het eerste cursusjaar. Tweede-jaars deelnemers geven 
middels hun inschrijving ook aan voor langere tijd lid te willen 
worden van de HJC. Dit betekent dat zij uitgenodigd worden voor 
een gesprek met de ledencommissie om het reilen en zeilen bij de 
HJC verder te bespreken.
Informatie over de zeillessen staat bij Zeilcursus Volwassenen en 
voor verdere vragen kan er contact opgenomen worden met Albert 
Jan Paauw: opleiding.jeugdzeilen@haarlemschejachtclub.nl     of 
telefoon 023-5472690 (liefst tussen 19:30 en 22:00 uur).
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