Nieuwsbrief 48
Beste Leden
Het seizoen 2009 begint officieel. De echte "Die-hards" onder ons hebben hun eerste stappen
op het water reeds achter de rug. Hieronder vind je chronologisch de eerste seizoensactiviteten.

Poetsdag

-

Zaterdag 18 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! 's Middags zorgt de club
voor iets te eten voor de helpers.

Opening Zeilseizoen

-

Zondag 19 april

Om 10 uur (9.30 optuigen) start de jeugdwerking. (alles rond de nieuwe afspraken hoor je daar)
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/Splash/Europe

-

Zondag 26 april 10.00 u

De gelegenheid voor al onze jeugdige zeilers om zich in wedstrijdverband te meten met anderen.
We hopen iedereen aan de start te zien. Eerste start is om 10 uur. Tijdig aanwezig zijn dus. 's
Middags voorzien we ook iets te eten aan democratische prijzen. En over prijzen gesproken, die
zijn er ook voor de deelnemers.

1ste zondagwedstrijd

-

Zondag 5 mei 13.00 u

De tweede van onze reeks van 5 voor 2009.

Friesland
Van 21/5 tot 24/5 bevinden we ons in Friesland met een veertigtal leden.

Watersportdag (weekend)

-

Zaterdag 30 en zondag 31 mei - 11 uur

Sinds vorig jaar heeft Bloso er officieel twee dagen van gemaakt. Ongelukkig genoeg vallen de 2
Watersportdagen in het verlengde weekend van Pinksteren; namelijk op zaterdag en zondag.
Vandaag kunnen uw vrienden en kennissen proeven van wat de watersport te bieden heeft.
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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.

1ste zondagwedstrijd

-

Zondag 7 juni 13.00 u

De derde van onze reeks van 5 voor 2009.

Recreatieve wedstrijd + BBQ

-

Zondag 28 juni - vanaf 11 u (bbq ±17 u)

We zullen starten rond 11u met diverse recreatieve wedstrijden. Na de strijd op het water volgt
onze vermaarde BBQ. Aan democratische prijzen kunt u aanschuiven aan onze tafels, ook je
vrienden zijn welkom. De rijkelijk gevulde buffetten spreken tot de verbeelding. De
aanwezigheid van onze eigen "life-cooking" koks, mag als uiterste entertainment beschouwd
worden. Kortom een gebeuren dat je niet mag missen. Zijn er onder u verborgen keukenprinsen of
-prinsessen die graag één of meerdere schotels van dit buffet voor hun rekening nemen, mag u
dit ook altijd laten weten. Specificaties, prijzen en inschrijvingscoördinaten volgen later in een
afzonderlijke mail.

Permanentie in juli en augustus
Om tijdens de zomermaanden onze accommodatie tijdens de weekdagen mee open te houden en
ook een beetje te onderhouden, zijn we op zoek naar jeugdige leden. Leden geboren in '93 of
vroeger kunnen zich melden bij Jan Proost . Ook leden in hun tweede jeugd (gepensioneerden)
mogen zich kandidaat stellen bij het bestuur. U mag van deze personen niet verwachten dat zij
uw kroost de ganse dag in het oog houden. Zij hebben niet als opdracht om de reddingsdienst te
verzekeren, zij zijn hier niet voor onderlegd, noch gekwalificeerd. Zeilen gebeurt dus steeds op
eigen risico, uw collega zeilers houden steeds een oogje in het zeil en zullen ongetwijfeld
bijspringen indien nodig. We zoeken ook nog "ouderen" die deze jeugd kan aansturen of een oogje
in het zeil kan houden.

Zeilopleiding
Ons opleidingsprogramma kent niet hetzelfde succes als de voorbije jaren. Dit wil zeggen dat
voor de late beslissers er nog plaatsen beschikbaar zijn. Kijk voor details op onze de website.

Deze nieuwsbrief is ook in PDF-formaat te downloaden vanaf onze website.
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Kalender 2009
April
Zon 5/04/09

13u00

Eerste zondagwedstrijd April

Zon 19/04/09

9u30
12u00
11u00

Jeugdwerking

9u30
12u00
10u00

Jeugdwerking

Zon 3/05/09

13u00

Eerste zondagwedstrijd Mei

Zon 10/05/09

9u30
12u00

Jeugdwerking

Zon 19/04/09
Zon 26/04/09
Zon 26/04/09

Opening zeilseizoen

Nationale wedstrijd Splash, Europe & Spirou

Mei

20/05/09
24/05/09
Zat 30/05/09
Zon 31/05/09
Zon 31/05/09

Frislân silers 2009
10u00

Watersportdag + opendeur (weekend)

9u30
12u00

Jeugdwerking

9u30
12u00
9u30
12u00
9u30
12u00
11u00

Eerste zondagwedstrijd Juni

Juni
Zon 7/06/09
Zon 14/06/09
Zon 28/06/09
Zon 28/06/09

Jeugdwerking
Jeugdwerking
Recreatieve wedstrijd + BBQ

Kijk voor meer data op de website
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