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SEPTEMBER 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 meerdere 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.

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

31 aug., 1 september

Sluitingswedstrijden HZV

7 september

IJsselmeerwedstrijden

13 september

Sluitingsdatum kopij Schuimspatten

14 september

12 Uurs race

15 september

Spaarne Cup

21, 22 september

Sluitingswedstrijden JVW

21 september

CWO examens polyvalk en jeugdzeilen

22 september

Rondje Mooie Nel / seizoensafsluiting

4, 11, 18, 25

Laser zeilavond

Diverse data

Jeugdzeilen

2, 9, 16, 23, 30

Werkavonden
Voor het volledige programma kijk hier.

HJC Jeugdzeilen na de zomer.....
De zomervakantie is voorbij, scholen gaan weer beginnen en ook
de jeugdzeilers van de HJC gaan de club weer vinden de
aankomende tijd.
Er is ook in de zomer veel gezeild waarbij onze wedstrijdzeilers op
de (internationale) wateren goed voor de dag zijn gekomen. Een
van de hoogtepunten was de Sneekweek waar er 5 optimist
zeilers uit het HJC wedstrijdteam deelnamen, er was een HJC
coachboot op het water die ook al snel gevonden werd door de
oudere HJC zeilers in de Laser en andere boten.
Voordat de lessen weer gaan beginnen in de week van 2
september is er nog de mogelijkheid mee te doen aan de HZV
sluitingswedstrijden het weekend ervoor. We noemen het maar de
openingswedstrijden van het na-seizoen....Alle groepen hebben
nog twee keer les na de vakantie behalve de wedstrijdgroepen die
gaan nog een weekje langer door. Maar omdat het weer vaak
prima is, het water is lekker op temperatuur en de wind staat nooit
verkeerd, gaan we nog allerlei zeilactiviteiten organiseren de
aankomende tijd, een overzicht:
Het weekend van 7&8 september is er United 4, de landelijke
wedstrijdserie van alle jeugdboten in Workum dit keer. Voor de A
en B zeilers misschien het overwegen waard?
Een weekje later organiseert de HJC de 12-uurs, in teams 12 uur
lang varen en proberen zoveel mogelijk afstand af te leggen.
Hartstikke leuk om ook mee te doen in de optimist! Er wordt van
alles om heen geregeld en er is natuurlijk publiek om je aan te
moedigen. Inschrijven even bij Dirk Huizinga de
wedstrijdcommissaris van de HJC. Een aantal von onze
wedstrijdzeilers zullen dit weekend naar Hoorn gaan om de

Zomer openingstijden haven
De openingstijden zijn van 1 april t/m 31
oktober: 07.30 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.

landelijke Combi finale te varen (en hopelijk te winnen...).
Op 21 september is er de mogelijkheid om je CWO diploma te
halen. Hiervoor moet je je apart inschrijven en binnenkort wordt dit
mogelijk via de site. Alle zeilers in de opleiding krijgen hier apart
bericht over. Let op dat je op tijd inschrijft want een paar dagen
voor de 21e sluit de inschrijving om op tijd examinatoren e.d. te
kunnen regelen. Als je je CWO diploma haalt, zorg dan dat je ook
de volgende dag van de partij bent op het welbekende Rondje
Mooie Nel met aansluitende de jeugdzeilen BBQ. Dit wordt weer
een grote happening waarbij elke jeugdzeiler natuurlijk van de
partij moet zijn! Binnenkort hoor je meer....
Als jeugdopleiding vinden we het belangrijk dat al onze zeilers op
een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met het
wedstrijdzeilen. Dit kan altijd in het C veld op onze eigen combi
Haarlem in mei maar nu willen we ook in najaar een kleine
wedstrijdserie in het leven roepen voor al onze wedstrijdzeilers
maar vooral ook voor de beginnende en gevorderde optimist
zeilers. Het idee is om op de zondagen 29 september en 6 oktober
in de middag 2 of 3 korte wedstrijden te houden waarbij plezier en
leren voorop staat. Er wordt gezeild op verschillende niveau's met
natuurlijk een aparte klasse voor de cluboptimisten. Het
afsluitende weekend wordt 12/13 oktober, de HJC
sluitingswedstrijden waar iedereen kan laten zien wat er de
afgelopen zondagen is geleerd! Schrijf de data in je agenda, hou
ze vrij, binnenkort volgt meer informatie over deze wedstrijdserie.
Als laatste wordt er ook alweer nagedacht over een
najaarsopleiding en/of groot water training, ook hiervoor geldt,
nadere informatie volgt.
Genoeg te doen dus de aankomende tijd, hou de website en je
inbox in de gaten!
Tot op de HJC.
Bas van Goor, jeugdcommissaris.

Winterstalling
Voor het opgeven voor de winterstalling seizoen 2013/2014 dient u
dit formulier in te vullen via onze website. Dit geldt voor iedereen,
dus ook voor degene die in het water blijven liggen, in de loods
gaan, op trailers buiten blijven staan, voor surfplanken, open
boten, bijboten, trailers enz. Om de administratie voor ons
gemakkelijker te maken, verzoeken wij u duidelijk aan te geven
om welke boot het gaat. Ook verzoeken wij u, mocht u meerdere
(bij)boten/surfplanken hebben, hier aparte formulieren voor in te
vullen. Tevens moet u een kopie van uw boot- en W.A. verzekering
inleveren bij de havenmeester, wanneer het de eerste keer is, of
als er een aanpassing is geweest. De uiterste inschrijfdatum is 24
september. Na deze datum is het niet meer mogelijk om u op te
geven. 8 oktober zal de indeling voor de wal en loods bekend
worden gemaakt. Er is dan voor degene die afvallen, als er teveel
aanbod is, nog tijd om ergens anders een ligplaats te vinden.
Indien u nog niet eerder op de wal heeft gelegen geeft u dan s.v.p.
ruim van te voren aan dat u op de wal wilt liggen, indien mogelijk,
evenals maten en gewicht etc. van uw boot, dan kan de

havenmeester vooraf bekijken of er een bok aanwezig is.

Veranderingen in de jeugdcommissie
De jeugdcommissie verandert qua samenstelling. Een aantal
ouders zijn inmiddels gestopt en gelukkig hebben we verse
krachten aan boord gekregen.
Ingeborg van Goor, Patrick Bleij en Eduard Veen zijn gestopt met
hun werkzaamheden voor het jeugdzeilen. Inmiddels heeft Jouko
Huismans de zeilopleiding mede onder zijn hoede genomen,
samen met Albert Jan Paauw. Willem Metz heeft het sponsor
gedeelte over genomen van Patrick terwijl Wouter van Oversteeg
de activiteiten van Eduard overneemt.
We kijken nog steeds uit naar verdere versterking van het
'jeugdteam' dat er nu zo uit ziet:
Murielle Holtrop
administratie en communicatie
Ria Jutjens
financiën
Jouko Huismans
zeilopleiding
Albert Jan Paauw
zeilopleiding
Wouter v Oversteeg
activiteiten/CWO
Willem Metz
sponsoring
Bas van Goor
jeugdcommissaris
Heel hartelijk dank voor alle inzet de afgelopen jaren, Ingeborg,
Patrick en Eduard en welkom aan boord Willem en Jouko.
De jeugdcommissie heeft leuke plannen voor de aankomende tijd,
we gaan door op de ingeslagen weg om het jeugdzeilen nog
leuker te maken op de HJC.
Bas van Goor.

12 Uurs race
Zaterdag 14 september is het weer zover. Om 11:00 is de start
van de 12 uurs race! Ga de uitdaging aan, schrijf je in met een
team, vaar een rondje, meld je bij de stempelpost, wissel met je
team maten en volg de volgende ronde vanuit het clubhuis.
Daarna ga jij weer verder tot het 23:00 uur is (kinderen onder de
14 jaar stoppen om 22:00). We strijden om de line honors (meeste
rondjes), de overall winnaar op handicap en bij 5 boten dan vaar je
ook in een eigen klasse (Laser Masters.....). Uiteraard wordt de
dag verder aangekleed met leuke zaken en wordt er een
zeilersmaaltijd geregeld. Na afloop is er uiteraard de gezellige
prijsuitreiking. Kosten 5 euro per team voor eenmansboten, 10
euro voor team boten. Om het overzichtelijk te houden hanteren
we een maximum lengte van 8 meter voor de deelnemende boten
(we maken alleen een uitzondering voor Solingen)
Komt allen zeilen en kijken. Dirk Huizinga

IJsselmeerwedstrijden
Bijgaand het inschrijfformulier voor de IJsselmeerwedstrijden,
inschrijven is ook mogelijk via de site van het CNZ, via
b.wigny@online.nl of telefonisch 0255-526878. Ook dit najaar is
er geen gezamelijke maaltijd. Aanmelden in de Marina Volendam
voor de wedstrijdpapieren kan bij het schip met de grote JVW-vlag
op vrijdag van 20.00 tot 21.30 uur of zaterdag vanaf 08.30 uur. De

boxnummers zullen rond 5 september aan de deelnemers via de
mail worden doorgegeven. Met vriendelijke groeten, Bernt en
Stefan Wigny

NK Teamzeilen Optimist
Het NK teamzeilen Optimist op de HJC was weer een groot
succes. Hier een filmpje van de evenement.

