Nieuwsbrief 51
Beste Leden
We zijn er aan begonnen. Het seizoen is gestart. Vorig weekend met de start van het jeugdzeilen
waren er maar liefst 16 bootjes op het water. Het was leuk om te zien na een lange
periode van alleen maar ijs en wintervogels. 's Namiddags, bij de eerste zondagwedstrijd
van april, telden we 10 boten aan de start.
Wat minder snel van start is gegaan, zijn de inschrijvingen in de zeilopleiding. De grootste gaten
zitten daar in de cursussen basis optimist en basis 420. Toch iets waar we ons zorgen om
maken, want deze beginnende zeilers vormen de toekomstige basis van onze club. Het
lijkt ons een goed idee om tijdens de watersportdag alle vrienden en vriendinnetjes van
onze jeugdzeilers extra uit te nodigen, wie weet vinden we er nog een paar met een hart
voor zeilen.
Om ons seizoen goed te starten na deze lange winter vindt u hieronder het eerste deel van onze
welgevulde kalender. Wij hopen u dikwijls te mogen ontmoeten.
Voor wie vergeten is om zijn inschrijvingsdocumenten op te sturen, breng ze mee naar de opening
van ons zeilseizoen!!

Poetsdag Zaterdag 17 april 10.00 u
Voorafgaandelijk aan onze seizoensopening moet eerst het winterstof verwijderd worden. Hoe
meer handen er beschikbaar zijn, hoe lichter de taak. We verwachten jullie!
’s Middags voorziet de club een hapje voor de helpers.

Opening Zeilseizoen Zondag 18 april
Om 10 uur (9.30 optuigen) start de jeugdwerking. Ook andere zeilers kunnen dan al het water op.
Om 12 uur nuttigen we samen een tas soep met brood. Jeugd- en andere zeilers kunnen de ganse
dag gebruik maken van de boten. Om 16 uur volgt de obligate speech met een hapje en een
drankje. Vanaf ± 17 uur blijft het verder gezellig, maar dan op eigen kosten.

Nationale Wedstrijd Spirou/Splash/Europe Zondag 25 april 10.00 u
Dé gelegenheid voor al onze jeugdige zeilers om zich in wedstrijdverband te meten met
anderen.Alle clubboten kunnen gebruikt worden. We hopen iedereen aan de start te zien. Eerste
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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 2 mei 13.00 u
De tweede van onze reeks voor 2010.

Jeugdwerking deze maand op 9 en 30 mei
Friesland 2010 van woensdagmiddag 12 tot zondagmiddag 16 mei
Goed nieuws voor late beslissers. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Maar wacht toch niet te lang,
de inkopen moeten immers nog gebeuren. Ter verduidelijking: We beschikken over de boerderij
en de valken vanaf woensdag 12 mei 17 uur. U bent echter niet verplicht om het ganse weekend
te komen, enkele dagen kan ook. Contacteer Yves voor een prijsberekening op maat als U slechts
enkele dagen wil komen. Voor het ganse weekend rekenen we 140 euro per persoon alles in.
Hiermee bedoelen we echt alles in. Eten, drinken, verblijf, boten, enz. Kinderen geboren in 1998
en later betalen 110 EURO. De inschrijving is definitief na ontvangst van een voorschot van 70
EURO per persoon ( 55 EURO voor kind) op volgend rekeningnummer KBC 733-0003688-32 met
de vermelding Friesland 2010, uw naam en aantal personen. Als u vragen mocht hebben, kan u
altijd Yves bellen op één van de volgende nummers 0477/462525 of 014/670359.

Watersportdag (weekend) - zaterdag 29 en zondag 30 mei - 11 uur
Een twee dagen durend festijn waarop uw vrienden en kennissen kunnen 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 vanaf 9 mei flyers en kleine affiches voor zij die
reclame willen maken.

1ste zondagwedstrijd zondag 6 juni 13.00 u
De derde van onze reeks voor 2010.

Jeugdwerking deze maand op 13 en 27 juni
BBQ - Zondag 27 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
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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 ‘94 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.

Actualiteit
Actuele berichten van de federatie (VYF) vindt u op hun website. U kan zich ook gratis
inschrijven op hun nieuwsbrief.
Maar als leden van onze club aanwezig zijn om de actualiteit op beeld vast te leggen, houden we U
graag op de hoogte. Hieronder een aangeleverd relaas.
Vandaag 8 april 2010: een historische dag:
De boot van Brel, de Askoy II wordt op Brel’s verjaardag (hij werd geboren op 8 april in 1929)
van Oostende naar Rupelmonde gebracht voor de definitieve restauratie onder leiding van Jef
Janssens. Uw persoonlijk verslaggever was erbij en laat u aan de hand van de foto’s het hele
gebeuren meemaken alsof je er zelf bij was…
De gebroeders Wittewrongel, zeilmakers en herkenbaar aan hun enorme lengte, zijn de
gangmakers van dit magnifieke project. Ondanks allerlei moeilijkheden kregen zij de Askoy II uit
de modder van de Markiezeneilenden (Frans Polinesië) naar Antwerpen en vandaar naar
Oostende…
Het Restauratieproject zou in 2012 klaar moeten zijn, en de boot gaat dan dienst doen als
charter voor allerlei geïnteresseerden…In de gangen werd echter fluisterend de vraag gesteld:
“met welk geld?” De toekomst zal het leren.
Veel plezier bij't bekijken
Rob
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Een uitgebreidere fotocollectie kan u binnenkort terugvinden op onze website.
Deze nieuwsbrief is ook in PDF-formaat te downloaden vanaf onze website.
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Kalender 2010
April
Za 17/04/10

10u00

Poetsdag

Zon 18/04/10

9u30
10u00
10u00

Jeugdwerking
Opening zeilseizoen
Nationale wedstrijd Spirou-Splash-Europe

Zon 2/05/10

13u00

1ste zondagwedstrijd Mei

Zon 9/05/10

9u30

Zon 25/04/10

Mei

12/05/10
16/05/10
Za 29/05/10
Zon 30/05/10
Zon 30/05/10

Jeugdwerking
Friesland 2010

11u00

Nationale Watersportdag

9u30

Jeugdzeilen

Juni
Zon 6/06/10

13u00

1ste zondagwedstrijd Juni

Zon 13/06/10

9u30

Jeugdzeilen

Zon 27/06/10

9u30

Jeugdzeilen

Zon 27/06/10

11u00

BBQ

Kijk voor meer data op de website
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