Nieuwsbrief 45
Beste Leden
Het seizoen nadert met rasse schreden. Hoewel Pasen op weergebied meer op Kerstmis lijkt,
hebben de “Die-hards” onder ons de eerste stappen op het water in 2008 reeds achter de rug.
Hieronder vind je chronologisch de eerste seizoensactiviteten, alsook enige algemene info.

Eerste zondagwedstrijd - Zondag 6 april 13.00 u
Net zoals vorig jaar organiseren we weer een regelmatigheidscriterium.
Naamsgetrouw plannen we dit zoveel mogelijk op de eerste zondag van elke maand.

Poetsdag - Zaterdag 12 april 10.00 u
Voorafgaand aan onze seizoensopening moet eerst het winterstof verwijderd worden.
Hoe meer handen er beschikbaar zijn, hoe lichter de taak. We verwachten jullie!

Opening Zeilseizoen - Zondag 13 april
Om 10 uur (9.30 optuigen) start de jeugdwerking.
Om 11 uur starten we met een wedstrijdje.
Om 12 uur nuttigen we samen een tas soep met brood.
Om 13 uur organiseren we een tweede (en een derde) wedstrijdje.
Om 16 uur volgt de obligate speech met een hapje en een drankje.
Vanaf ± 17 uur blijft het verder gezellig op uw kosten.

Nationale Wedstrijd Spirou/Europe Zondag 27 april

10.00 u

In 2007 viel deze wedstrijd nog in het najaar, maar op verzoek van de respectievelijke klasseorganisaties gaat ze nu door in het voorjaar. Omdat onze Splashes bijna het zelfde
handicapcijfer hebben dan de Europe, mogen ook zij deelnemen.

Friesland
Van 30/4 tot 4/5 bevinden we ons in Friesland. Meer hierover in de vorige nieuwsbrieven.
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Slam Open Bic Cup
+ Eerste zondagwedstrijd -

Zondag 11 mei
Zondag 11 mei

10.00 u
13.00 u

In 2007 testten we de Splash, nu krijgen we de gelegenheid op een nieuw jeugdbootje te testen.
Meer hierover vind je op http://www.vyf.be/o'pen_bic.htm inschrijven doe je (voor 16/04) via
onze jeugdwerking of via info@vvwturnhout.be.
In de namiddag vindt de eerste zondagwedstrijd plaats.

Opendeurweekend - zaterdag 24 en zondag 25 mei 2008 - 11 uur
Van deze nationale watersportdag maken wij een volledig watersport- en opendeurweekend.
Vandaag kunnen uw vrienden en kennissen proeven van wat de watersport te bieden heeft.
Vanzelfsprekend verwachten we veel zeilers op het water die de bezoekers kunnen meenemen
voor een proefvaart.
We mikken natuurlijk ook op nieuwe cursisten en zo mogelijk nieuwe leden.
We voorzien flyers en kleine affiches voor zij die reclame willen maken.
Beschikbaar vanaf de opening.

6 nieuwe Splash lesboten
Al enkele jaren kregen we geregeld de vraag of er geen tussenklasse bestond om de kloof tussen
Optimist en 420 op te vullen. Daarom begonnen we rond te kijken naar de verschillende
mogelijkheden. Al gauw kwamen we uit bij de Splash.
Lees verder

Opleiding 2008
De cursusdata staan nu ook op de website.

Jeugdwerking Optimist en Splash
Net zoals vorig jaar organiseren we weer enkele activiteiten speciaal voor onze jeugd. We gaan
werken in twee groepen: Optimist en Splash.
Lees meer

Website
Op de website is een printbare versie van deze nieuwsbrief te vinden. Hier is ook een kalender in
opgenomen.

Zoekertjes
Heb je een boot te koop, materiaal waar je vanaf wilt of andere interessante informatie, laat het
de andere leden weten via het prikbord van de website.
Momenteel staan volgende zoekertjes online:
Te koop: Optimist, 420, Laser
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Meer info:
6 nieuwe Splash Boten
Al enkele jaren kregen we geregeld de vraag of er geen tussenklasse bestond om de kloof
tussen Optimist en 420 op te vullen. Daarom begonnen we rond te kijken naar de
verschillende mogelijkheden. Al gauw kwamen we uit bij de Splash.
Om ons ervan te vergewissen dat we een goede keuze hadden gemaakt namen we deel aan de
Splash testdag (onderdeel van de Splash Cup georganiseerd door de VYF). Jong en oud kon
deelnemen en zelf eens testen hoe zo’n bootje nu eigenlijk vaart. De Splash testdag was zonder
overdrijven een groot succes te noemen. Sommige mensen waren zelfs zo enthousiast dat ze de
volgende dag al met hun eigen Splash het water op konden gaan!
De enige vraag die ons nog restte was hoeveel bootjes we zouden kopen en hoe we ze in onze
loods konden krijgen. Uiteindelijk beslisten we om 6 Splashes waarvan 3 met Flash-tuig te kopen.
De Splash is een bootje voor zeilers van 12 tot 18 jaar. Met zijn 5,5m² zeiloppervlak, 3,58m
lengte en 1,34m breedte een ideale jeugdboot.
De Flash is eigenlijk een Splash met een vergroot zeiloppervlak. Zowel de romp als de mast zijn
dezelfde als bij de Splash, enkel de giek en het zeil verschillen. Met een zeiloppervlak van 7m² is
de Flash ook voor volwassenen een leuke zeilboot.
Meer info over de Splash vind je ook op de website.
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Jeugdwerking
De jeugdwerking werd in 2007 opgestart met als doel onze zeiljeugd te motiveren. Twee keer
per maand werden er allerlei spelletjes en oefeningen gedaan. Ook namen we deel aan enkele
speciale activiteiten zoals de Splash testdag, de Q-cup en de Afvaart van de Maas.
Net zoals vorig jaar zullen we twee zondagen per maand een activiteit organiseren. Dit jaar
trachten we dit steeds op de 2de en 4de zondag van de maand te doen, zodat het makkelijker te
onthouden is.
Dit jaar zullen we zowel de Optimisten (vanaf 8 jaar) als de Splashes (vanaf 12 jaar) gebruiken.
Met de Optimisten zullen we, in grote lijnen, werken zoals vorig jaar; we proberen om op een
speelse manier alle mogelijke manoeuvres te oefenen.
Met de Splashes gaan we het iets serieuzer aanpakken; de nadruk ligt hier iets meer op oefening
dan op spel.
Enkel leden kunnen aan de jeugdwerking deelnemen; voor de Optimist moet men ook de eerste
graad Optimist (basis) behaald hebben. Voor de Splash moet je de eerste graad (basis) Splash of
tweede graad (evolutie 1) Optimist behaald hebben.
De activiteiten gaan telkens door op zondagvoormiddag van 09.30 tot 12.00. We rekenen een half
uurtje voor het optuigen, dus zijn we vanaf 10 uur op het water. Om 11 uur nemen we een kleine
pauze met een drankje en om 12 uur zit het er op. Echte volhouders kunnen de bootjes in de
namiddag huren aan halve prijs.
Inschrijven is noodzakelijk tijdens de voorafgaande week bij Leon ( 014 41 20 18) of via
info@vvwturnhout.be
Data:

Prijs:

13 en 20 april
11 en 25 mei
8 en 22 juni
13 en 27 juli
10 en 24 augustus
Optimist
Splash
Eigen boot

2€
3€
1€

Meer info over de jeugdwerking is te vinden op de website
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Kalender 2008
April
Zon 06/04/08

13u00

1ste Zondagwedstrijd April

Za 12/04/08

10u00

Poetsdag

Zon 13/04/08

9u30

Jeugdzeilen

Zon 13/04/08

11u00

Opening zeilseizoen

Zon 20/04/08

9u30

Jeugdzeilen

Zon 27/04/08

10u00

Wo 30/04/08
Zon 04/05/08

Nationale wedstrijd Spirou / Europe
Friesland

Mei
Zon 11/05/08

9u30

Jeugdzeilen (O’pen Bic Cup)

Zon 11/05/08

13u00

1ste Zondagwedstrijd Mei

Zat 24/05/08
Zon 25/05/08
Zon 25/05/08

11u00

Watersportdag + opendeur (weekend)

9u30

Jeugdzeilen

Juni
Zon 1/06/08

13u00

1ste Zondagwedstrijd Juni

Zon 8/06/08

9u30

Jeugdzeilen

Zon 22/06/08

9u30

Jeugdzeilen

Kijk voor meer data op de website
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