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

Barlijst
De barlijst is te vinden op de HJCsite 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.

Nieuws
Via Twitter en Facebook en onder
de knop 'nieuws' van onze website
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 nieuwsbrief wordt verzonden
via het e-captain systeem. In dit
systeem zit de ledenadministratie.
Mocht u een probleem hebben met
de ontvangst of een e-mailadres
wijziging o.i.d. dan graag een mail
naar de ledenadministratie. De
maand dat u de Schuimspatten
ontvangt, ontvangt u geen
Nieuwsbrief. Oudere
Schuimspatten en Nieuwsbrieven
vindt u op onze ledenpagina.
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12 februari
19 februari
19 februari

Mooie Nelloop en Boerenkoolmaaltijd
Lezing De Waddenzee
3e zondag van de maandborrel
Voor het volledige programma kijk hier.

Mooie Nelloop op 12 februari 2017
Begin het nieuwe jaar sportief en schrijf je in voor de
ca. 10 km wandeltocht om de Mooie Nel. Na de mooie
presentatie van het Gilde Haarlem op 20 november jl.
zullen wij nu met een heel andere blik deze route gaan
lopen. De hardlopers onder ons kunnen zich inschrijven
voor de hardloopwedstrijd over 10 km. Omdat het altijd
maar afwachten is hoeveel hardlopers er mee zullen
doen, is het handig om dit even aan elkaar te laten
weten. Hardlopers kunnen zich aanmelden bij Monique
Hoogland. Zij houdt jullie dan op de hoogte van de
deelnemende hardlopers. We lopen via het mooie
Spaardam naar HZV, waar we een pauze hebben en
getrakteerd worden op warme chocomel. Na de pauze
lopen we via Penningsveer terug naar de haven, waar
om 18:00 uur een heerlijke boerenkoolmaaltijd
geserveerd wordt, klaargemaakt door de
kookspecialisten Nico Hin en Auke Bender. Ook niet
lopers zijn van harte welkom om aan te schuiven bij de
maaltijd. De kosten voor deze heerlijke
boerenkoolmaaltijd zijn € 5,00 voor volwassenen en €
3,00 voor kinderen tot 12 jaar.
Opgeven kan bij Marja van Meerwijk via het formulier:
boerenkoolmaaltijd. Dus trek de wandel- of
hardloopschoenen aan op 12 februari a.s. en maak er
een gezellige middag van.
Lezing De Waddenzee op 19 februari 2017
De Waddenzee: Droogvallen of veilig aankomen in een
Waddenhaven? Hoe komt het dat geulen steeds weer
verondiepen of uitslijten? Wat is de taak van de
verkeerscentrale “de Brandaris” op Terschelling? De “
Nieuwe” Afsluitdijk: De zeespiegel stijgt, de windkracht
neemt toe en de golven zullen de dijk meer en meer
aanvallen. Tijd voor een opknapbeurt. Wat zijn de
plannen van de regering om de toeristische
aantrekkelijkheid te vergroten en de visstand in het
IJsselmeer te verhogen?

Inleider: Hans Boogert, 16 jaar lang beheerder bij
Rijkswaterstaat, neemt ons mee naar de achtergronden
van dit mooie vaargebied.
3e Zondag van de maandborrel
Aansluitend aan de lezing is het weer tijd voor de
inmiddels traditionele, gezellige 3e zondag van de
maand borrel.
Nieuws van het HJC Zeilteam
Seizoen 2017-2016 was een mooi seizoen, weer meer
wedstrijdzeilers in het team en op het water. Tijdens de
combi’s waren we meestal met 12 boten! En we hebben
mooie resultaten geboekt.
Ook voor 2017 hopen we op een leuk, mooi en succesvol combi seizoen. Met ca. 6 AB zeilers, evenveel C
zeilers en 4 Splashes moet dat wel gaan lukken.
Het seizoen gaat er qua combi’s wel wat anders uitzien.
Afgelopen jaren werd er in de Combi Amsterdam in 2
poules gevaren, waardoor de velden 20-30 Optimisten
groot waren en de Splash velden erg klein. In 2017
gaat de Combi Amsterdam dat anders doen, er wordt
weer in 1 poule gevaren in een voorjaars en
najaarscombi. Dat zal waarschijnlijk betekenen dat de
velden weer rond de 50-60 Optimisten gaan zijn, wat
de competitie wel heel leuk zal maken! Alle info is te
vinden op: http://www.combiamsterdam.nl/
Focus 2017
In 2017 willen we met het wedstrijdteam vooral de
focus leggen op het behalen van goede resultaten
tijdens de Combi’s. Als doel hebben we om tijdens de
Combi Finale in Hoorn (16-17 sept.) met minimaal 2
boten per klasse (Optimisten ABC en Splash) aan de
start te verschijnen!
Dat betekent vooral dat we met zoveel mogelijk zeilers
aan de 5 voorjaarscombi’s mee moeten doen, als
iedereen die (goed) vaart, maken we een hele goede
kans. Ook de trainingen zullen we daarop richten.
Trainingen en trainers
Afgelopen najaar zijn we gestart met een aantal
gasttrainingen, dat was erg leuk en leerzaam. De
afwisseling van trainers maakt dat de zeilers weer
inspiratie opdoen en andere dingen leren. Komend
seizoen willen we dat vaker doen.
We zullen aansprekende gasttrainers uitnodigen. Ook
zijn we bezig om een ‘crack’ als vaste trainer aan te
trekken zodat we de kwaliteit van de trainingen nog
verder kunnen verhogen en de zeilers daarmee nog
meer leren!

De agenda voor komend seizoen is te vinden op:
http://www.haarlemschejachtclub.nl/pages/agenda/age
nda.php
Van de Havencommissaris
Er staat veel op het programma dit jaar waarbij
veelvuldig van het clubhuis maar ook van de loods
gebruik gemaakt gaat worden. Om alles op dat vlak in
goede banen te leiden vraag ik alle ligplaatshouders in
de winterstalling om hun schepen tijdig voor
tewaterlating klaar te hebben. Zo moet de loods al op 2
april a.s. leeg worden gemaakt. Dus maak tijdig van
goede weersomstandigheden gebruik, sommige klusjes
vallen namelijk toch vaak qua weer wat tegen.
Het schema is dus wat strakker dan in "normale" jaren
maar ik vertrouw op ieders begrip daarvoor.
Nieuws
Kijk voor het actuele nieuws op de HJC nieuwspagina,
op Twitter of op Facebook.

