Nieuwsbrief 57
Beste leden
Voor onze schoolgaande jeugd zit de vakantie er weeral op, maar ons zeilseizoen is nog lang niet ten einde.
Meer nog, de drukte begint maar pas.
Ons uitgebreid cursusaanbod heeft ook dit jaar weer enkele nieuwe leden opgeleverd. We hopen van harte
dat we hen tijdens onze activiteiten dikwijls mogen verwelkomen. Ook onze jeugdwerking wordt stilaan
legendarisch, het zal een uitdaging worden om het succes van de vorige zondag georganiseerde Mega End of
Summer Special volgend jaar te herhalen. Verslagen en foto's vind je binnenkort op onze megakoele website.
Hieronder bundel ik graag nog even het aanbod van activiteiten voor de volgende weken. Daar waar het
nodig is vragen we jullie om vooraf in te schrijven via de links in deze nieuwsbrief. Wacht niet tot het laatste
moment, want dat levert ons soms organisatorische problemen op.

Nachtzeilen Zaterdag 8 september 19.00 u
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. We gaan het water op vanaf het donker is, ook
niet-zeilers kunnen (als "Beste Stuurlui") van op de wal genieten van dit spektakel.

Coaching en 1ste zondagwedstrijd Zondag 9 september 09.30 u
Naargelang de weersomstandigheden zullen we ons tijdens de coaching toeleggen op het spinnakeren, als er
niet te veel wind is, anders zijn er mogelijkheden tot trapeze of matchracen.
Om 13 uur starten we met de eerste manche van de zondagwedstrijden.

Clubkampioenschap éénmansboten Zondag 16 september 11.00 u
Hier kan je bewijzen waar je een gans seizoen voor geoefend hebt. Durf meedoen, het is de enige manier om
extra ervaring op te doen; en het is bovendien belangrijker dan winnen. Onze clubboten mogen hiervoor
gratis gebruikt worden. Reserveren is noodzakelijk via deze link. Indien je een boot reserveert, verwachten
we je om 10 uur.

Q-Cup Zondag 23 september 10.00 u
Recreatief circuit voor optimistzeilers die ten hoogste 2 officiële wedstrijden gezeild hebben. Let wel : Enkel
polyethyleenboten met slurfzeil mogen meedoen. Onze clubboten mogen hiervoor gratis gebruikt worden.
Reserveren is noodzakelijk via deze link. We mikken hier vanzelfsprekend ook op al onze cursisten van dit
jaar en vorige jaren. Deelnemers aan vorige edities zullen bevestigen hoe leuk dit wel is. Natuurlijk wordt er
’s middags ook iets te eten voorzien aan democratische prijzen. Aan de papa's en de mama's laten we nog
even weten dat we ook helpende handen kunnen gebruiken.

Clubkampioenschap tweemansboten Zondag 30 september 11.00 u
Hier kan je bewijzen waar je een gans seizoen voor geoefend hebt. Ook hier verwachten we ALLE 2mansboten op het water. Niets is erger dan een wedstrijd organiseren en de loods vol zien liggen met nietdeelnemende boten. Heb je fokkemaat te kort, stuur ons een berichtje, we zullen meehelpen zoeken. Onze
clubboten mogen ook hier gratis gebruikt worden mits reservering via deze link

1ste zondagwedstrijd Zondag 7 oktober 13.00 u Coaching vanaf 9.30u
De laatste reeks van ons regelmatigheidscriterium. Het onderwerp van de coaching is afhankelijk van de
weersomstandigheden.

A-Brevet-examen in Turnhout
Op 20 en 21 oktober organiseert VVW Turnhout een examen A-Brevet. De interesse was zo groot dat het
aantal inschrijvingen overschreden werd. Hieraan werd een mouw gepast door een extra examinator in te
zetten, maar meer deelnemers kunnen echt niet. Het A-brevet is het "ingangsexamen" voor de cursus
initiator, laat ons hopen dat er weer een aantal clubleden tot dit niveau kunnen doorstromen.
Vorig jaar namen een aantal clubleden deel aan een cursus aspirant-initiator. Gezien de grote interesse
hebben we momenteel contact met onze federatie om zelf dergelijke 2-daagse cursus in te richten. We
houden jullie op de hoogte.

