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Nieuwsbrief maart 2013
Beste zeilvrienden,
Het zeilseizoen staat weer voor de deur. Een ieder zal nog wel e.e.a. aan zijn schip moeten doen.
Meestal is dit noodzakelijke onderhoud niet de meest favoriete activiteit, maar ja…. het hoort er zo
bij.
Een leuke onderbreking van deze noodzakelijke bezigheden is een “ZeilClinic” speciaal voor onze
klassenorganisatie. Wij hebben in samenwerking met Dirk Blom het plan om op 20 april een ZeilClinic
te houden. Een paar jaar geleden hebben we een soortgelijk evenement georganiseerd wat een
groot succes was.
Het programma van de Clinic:
’s Morgens theorie, wedstrijdtactiek, trimmen en zeilen, dan na de lunch de praktijk, dus het water
op met één of meerdere platbodems. De clinic staat open voor schippers en bemanningsleden van
de B en C klasse.
Het theoretisch gedeelte zal plaats vinden : Kampwei 10 , 8711 HN Workum.
Het praktische gedeelte op het IJsselmeer met als vertrek haven: Hindeloopen.
Ontvangst tussen 9:30 en 10:00 uur, met koffie/thee en suikerbrood.
Dan de theorie presentaties door verschillende experts
Na de laatste spreker, rond 12:30, wordt een lunch ons aangeboden door Dirk Blom.
Dan wordt er ingescheept, er zijn aken beschikbaar, maar ook is het mogelijk om met eigen schip (al
of niet met bemanning) deel te nemen aan de praktijkinstructie.
Aan het eind van de dag wordt er, bij voldoende belangstelling, een gezamenlijke maaltijd
georganiseerd.
Inschrijven:
Om de organisatie soepel te laten verlopen vragen wij om even in te schrijven voor uiterlijk 17
maart, u kunt daarbij ook opgeven of u denkt te blijven eten en bemanningsleden zijn welkom.
Inschrijven door hier te klikken,
U zult begrijpen we met een redelijk aantal deelnemers moeten zijn om dit leuke evenement
doorgang te laten vinden.
Wij hopen op een goede opkomst voor deze ZeilClinic, die niet alleen erg leerzaam maar ook
gezellig zal zijn.
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