Nieuwsbrief 52
Beste leden
Ik geef u graag nog een overzicht van de geplande activiteiten van de volgende maanden.
Vanwege de late verzending van deze nieuwsbrief is de inschrijving voor onze BBQ het meest
urgent.
Ik wens onze studenten veel succes met hun examens en voor iedereen een welverdiend verlof.

Jeugdtraining Zaterdag 26 juni 9.30u
De vakantie staat voor de deur, gedaan met studeren dus het ideale moment om je zeiltechniek
even aan te scherpen. Olivier Bocklandt, lid van het het Belgian Splash Team en 30-ste op het
WK Splash 2010 in Takapuna Nieuw Zeeland, komt deze dag een training geven op onze
Mellevijver. We hopen dat al onze Splash- en Europezeilers deze kans grijpen om de fijne
kneepjes door een expert aangeleerd te krijgen. Schrijf je dus zo snel mogelijk in via hier !!!!

Barbecue Zondag 27 juni 17.00u
Dringend inschrijven. Voor € 15 (10 euro onder de 12 jaar) kunt u aanschuiven aan onze tafels
voor onze inmiddels vermaarde BBQ, 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. (PS betalen doe
je ter plaatse) 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.
Vooraf inschrijven is verplicht via hier of op 014 45 30 79 VOOR 23 juni.
Denk eraan inschrijven = betalen

Veerse Meer van 20 tot 22 augustus (met Europe-Circuit)
Het traditionele kampeerweekeinde valt dit jaar op 20, 21 en 22 augustus. Speciaal op ons
verzoek zal 20 augustus het Europe-circuit aanwezig zijn op onze vaste stek aan het badhotel,
met 6 boten en een initiator. Omdat vorig jaar is gebleken dat het huren van een tent maar
enkele euro’s per nacht duurder is als kamperen met eigen tent geven velen hieraan de voorkeur.
Hieronder een overzichtje met de prijzen voor seizoen 2010.
Periode:
13 tot 20/8
14 tot 21/8
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Stacaravan
4 pers.
€ 56,50

Stacaravan
6 pers.
€ 61,50

Chalet
4 pers.
€ 67,00

Chalet
6 pers.
€ 72,00

Tent
6 pers.

Eigen tent
Incl. 2 pers.

€ 53,00

€ 23,00
1

20 tot 30/9
21 tot 28/8

€ 41,00

€ 46,00

€ 48,50

€ 53,50

€ 14,00
€ 37,00

Bij gebruik van een eigen tent komt er € 4.10 per dag bij vanaf de derde persoon. De tenten
kunnen geboekt worden bij Vacansoleil.
De plaatsen,caravans en chalets bij De Witte Raaf.

Nachtzeilen Zaterdag 28 augustus 19.00u
Zij die het kennen, zullen zeker van de partij zijn, zij die het niet kennen, weten niet wat ze gaan
missen en kunnen dus beter komen. Genieten van De Melle by night.
Afvaart van de Maas voor Optimisten Zaterdag 4 september
Organisatie in handen van de jeugdwerking. Uren nog af te spreken. Geïnteresseerden schrijven
alvast in via hier ; plaatsen beperkt.

1ste zondagwedstrijd Zondag 5 september 13.00 u Coaching vanaf 9.30u
(zie verder in deze nieuwsbrief) De vierde reeks van ons regelmatigheidscriterium.

Clubkampioenschap éénmansboten Zondag 19 september 11.00u
Hier kan je bewijzen waar je een gans seizoen voor geoefend hebt

Clubkampioenschap tweemansboten Zondag 26 september 11.00u
Hier kan je bewijzen waar je een gans seizoen voor geoefend hebt.

1ste zondagwedstrijd Zondag 3 oktober 13.00 u Coaching vanaf 9.30u
(zie verder in deze nieuwsbrief) De laatste reeks van ons regelmatigheidscriterium.

Q-Cup Zondag 10 oktober 10.00u
Recreatief circuit voor optimistzeilers die nog geen 10 officiële wedstrijden gezeild hebben. Let
wel : Enkel polyethyleenboten met slurfzeil mogen meedoen. Natuurlijk wordt er ’s middags ook
iets te eten voorzien aan democratische prijzen.

Jeugdwerking
De data voor het najaar vind je op de website en de jaarkalender

Curussen tijdens de zomer
Er zijn nog plaatsen in meerdere cursussen, voornamelijk voor gevorderden. Aarzel niet om nog
snel in te schrijven. Aanbod zie op onze website.

Coaching op 5 september en 3 oktober 9.30u
Heb je de moed niet meer gehad om na je zeilcursus de boot in te stappen? Ben je weeral heel
wat vergeten van je laatste zeilcursus? Wil je gewoon je kennis en techniek verruimen of
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verfijnen? Of wil je uw vaardigheden meer toespitsen op competitie gericht zeilen? De club wil
je deze waaier van mogelijkheden aanbieden. In 2007 werd de jeugdwerking, met groot succes,
opgestart. Enkele ouders lieten al weten dat ze ook geïnteresseerd waren in wat “bijles”. Van
enkele meer ervaren zeilers hoorden we dat ze elke mogelijkheid op extra training willen
aangrijpen. We zijn daarom op zoek naar een formule om iedereen aan zijn trekken te laten
komen. We zouden daarom op de eerste zondag van de maand (voormiddag van eerste
zondagwedstrijd) van 9u30 (10u00 op het water) tot 12u30 een coaching sessie willen voorzien.
Deze sessies zijn voor alle clubleden toegankelijk , dus zowel voor de beginnende als ervaren
zeilers, ongeacht jong of oud, zonder rekening te houden met het type zeilboot dat gebruikt
wordt. Om het programma van de training zoveel mogelijk af te stemmen op het niveau van onze
deelnemers is het noodzakelijk enkele dagen op voorhand de deelnemers te kennen. Om de
kwaliteit van de lessen hoog te houden, en om gemotiveerde en gebrevetteerde lesgevers aan te
trekken, willen we vanaf volgend jaar een billijke bijdrage vragen voor deze training. Dit jaar
voorzien we GRATIS twee try-out sessies : op 5 september (inschrijven voor 1/9) en op 3
oktober (inschrijven voor 29/9). Tijdens het winterseizoen zullen we dit programma evalueren en
eventueel bijsturen in het volgende seizoen. Uw suggesties en opbouwende kritiek zijn zeer
welkom! Wij hopen op een massale opkomst! Inschrijven kan via hier.

In Memoriam Raymond Matthyssen
Op 13 mei is Raymond op 57 jarige leeftijd, na een slepende ziekte, overleden. Raymond gaf al 35
jaar zeilles, waarvan een zeer groot deel in onze club. Het verlies van de man die een groot deel
van zijn leven wijdde aan de watersport en menigeen van onze leden leerde zeilen, zal de volgende
weken ongetwijfeld een veel voorkomend gespreksonderwerp zijn binnen de club. We hebben veel
goede herinneringen aan Raymond, die één voor één in ons geheugen gegrift zullen blijven. Hoe hij
rustig een boek zat te lezen op de bank in de ochtend, reeds uren voor de cursus begon of hoe
hij in Friesland kon genieten van het voorbijglijdende landschap. Het siert Raymond dat hij de
laatste moeilijke weken zijn ziekte op zichzelf wou verwerken. Wij wensen onze oprechte
deelneming over te maken aan zijn familie.
Zee
Ik wil alleen zijn met de zee,
ik wil mijn ziel wat laten varen,
niet mijn lijf en mijn verstand.
Ik wil gewoon een beetje dromen
rond de dingen die ik voel
en de zee, ik weet het zeker,
dat ze weet wat ik bedoel.
Ik wil luist'ren naar mijn zwijgen,
daarna zal ik verder gaan
en de zee, ik weet het zeker,
zal mijn zwijgen wel verstaan.

Deze nieuwsbrief is ook in PDF-formaat te downloaden vanaf onze website.
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Kalender 2010
Juni
Zon 6/06/10

13u00

Zon 13/06/10

9u30

Za 26/06/2010

9u30
17u00

Zon 27/06/10

9u30

Zon 27/06/10

17u00

1ste zondagwedstrijd Juni
Jeugdzeilen
Splash/Europe training
Jeugdzeilen
BBQ

Juli
Zon 11/07/10

9u30

Jeugdzeilen

Zon 25/07/10

9u30

Jeugdzeilen

9u30

Jeugdzeilen

Augustus
Zon 8/08/10
Vrij 20/08/10

Europe training VYF
Veerse Meer

20 – 22/08/10

Veerse Meer

Za 28/08/10

19u00

Nachtzeilen

Zon 29/08/10

9u30

Jeugdzeilen

September
Za 4/09/10
Zon 5/09/10
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Afvaart van de Maas
9u30
13u00

Coaching
1ste zondagwedstrijd Juni
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Zon 12/09/10

9u30

Jeugdzeilen

Zon 19/09/10

11u00

Clubkampioenschap éénmansboten

Zon 19/09/10

9u30

Jeugdzeilen

Zon 26/09/10

11u00

Clubkampioenschap tweemansboten

Zon 3/10/10

9u30
13u00

Coaching
1ste zondagwedstrijd Juni

Zon 10/10/10

9u30

Zon 10/10/10

10u00

Zon 24/10/10

9u30

Oktober
Jeugdzeilen
Q-Cup
Jeugdzeilen

Kijk voor meer data op de website
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