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Zeilschoolshirt
Heb je afgelopen jaar de instruc-
teurs en cursisten in zo’n gaaf shirt 
van Het Veerse Gat zien lopen? 
En wil je dit jaar ook een aandenken 
aan jouw zeilschool-
week? Dat kan! 
Aan het be-
gin van jouw 
jeugdweek kun 
je de enige echte 
zeilschoolpolo 
aanschaffen! De 
prijs bedraagt 10 
euro. Wees er snel 
bij want op=op!
 
Onze vloot 
In november zijn alle Valken op 
de kant gegaan voor onderhoud. 
Inmiddels liggen ze weer alle 13 te 
glimmen in het water. 
Er kan weer gezeild worden! De 
reserveringen voor de verhuur van de 
boten en privéles gaan hard. Wil je 

dus zeker weten dat je in het voor-
seizoen weer het water op kan? Zorg 
dan dat je op tijd reserveert via info@
veersegat.nl 
Ook onze groepsaccommodatie, 
M.S. Tanja is voor onderhoud naar de 

werf in Bruinisse gevaren op eigen 
motor! We hopen haar snel weer 
te verwelkomen in de haven van 

Het Veerse Gat. 
Voor de Lasers en Optimisten was 
alleen wat klein onderhoud nodig. 
Dit is inmiddels bijna afgerond zodat 
ook die weer allemaal klaar liggen 
voor een mooi seizoen!

Accommodatie
Naast de boten verhuurt Zeilschool 
Het Veerse Gat ook een tiental 
trekkershutten en twee 6-persoons 
appartementen. 

De appartementen hebben afgelopen 
winter een totale make-over onder-
gaan! De muren zijn geverfd, enkele 
meubels vervangen en er hangen 

mooie nieuwe gordijnen. Ook de in-
ventaris is weer helemaal up-to-date. 
De reserveringen voor het voor- en 
hoogseizoen komen in rap tempo bin-
nen. Wil je zeker zijn van een fantas-
tische vakantie aan het water in een 
van onze accommodaties? Reserveer 
dan via de website. 
 
Inschrijvingen
De eerste cursisten voor de zeil-
schoolweken hebben zich aange-
meld. Heb jij ook zin in een fantasti-
sche zomer? 

Schrijf je dan snel in voor onze jeugd-
weken via de website. Net als voor-
gaande jaren wordt er in iedere week 
kielboot- en optimistenles gegeven, 
maar de zwaardbootweken en Optifun 
worden afgewisseld. Kijk dus goed op 
de website naar de juiste data. 

Magic Marine
Via Zeilschool Het Veerse Gat kun je 
zeilkleding van Magic Marine bestel-
len. De zeilschool bestelt deze kle-
ding nieuw, maar we hebben op dit 
moment ook enkele artikelen in de 
aanbieding. 



 

Q-cup
De Q-cup is een laagdrempelige 
wedstrijdserie voor kinderen met 
CWO Jeugdzeilen II. 
In verschillende regio’s in Nederland 

wordt op 4 weekenddagen gestreden 
om de eerste plek van die regio. De 
top per regio wordt uitgenodigd voor 
de landelijke finaledag. Er wordt geva-
ren in optimisten die aanwezig zijn bij 
de wedstrijden. Deelnemers hoeven 
dus alleen zeilkleding mee te nemen. 
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Je kunt je in je eigen regio inschrijven 
per wedstrijd. Je hoeft niet alles te 
weten over wedstrijdzeilen. In iedere 
boot is bijvoorbeeld een spiekbriefje 
met de aangepaste startprocedure en 
de baan te vinden.  
Het Veerse Gat organiseert, samen 
met 3 andere Zeeuwse zeilscholen de 
Q-cup voor de regio Zeeland. Voor 
meer informatie over de Q-cup kan je 
kijken op www.qcup.nl of een mailtje 
sturen naar info@veersegat.nl 

Zeilschool Het Veerse Gat
Polredijk 21

4351 RT Veere
T 0118  50 13 98

info@veersegat.nl
www.veersegat.nl

Wist je dat…
•	 De Tanja gebouwd is in 1923?
•	 Het schip later in het midden is  
 verlengd?
•	 De zeilschool verschillende boten  
 ook te koop heeft?
•	 Er op 30 april een Open Dag is bij 
  Het Veerse Gat?
•	 Het Veerse Gat meedoet aan de  
 Q-cup?
•	 Je aan die wedstrijd al met CWO II  
 Jeugdzeilen kan meedoen?
•	 Je meer informatie over de Q-cup  
 kunt vinden op www.qcup.nl?
•	 De eerste jeugdweek start op 10 juli  
 2016?
•	 De “voortuin” van Het Veerse Gat in  
 september wedstrijdwater is voor  
 één van de ‘Eredivisie Zeilen’- 
 evenementen?

MS Tanja voor onderhoud op het droge in Bruinisse bij Scheepswerf Van Duivendijk

Open Dag 
van de Watersport
Op 30 april opent Zeilschool Het 
Veerse Gat van 09.00 - 16.00 uur 
haar deuren tijdens de Week van de 
Watersport.
Iedereen is welkom om een kijkje 
te nemen op de zeilschool en als de 
weersomstandigheden het toela-
ten een rondje mee te zeilen in een 
Valk of - voor de 
jeugd tot 13 jaar 
- in een Opti-
mist.

De Week van de 
Watersport is 
een initiatief van 
Hiswa Vereniging, in samenwerking 
met Bohil-media, waaronder Telegraaf 
Vaarkrant. De Dag van de Watersport 
is bedoeld als kennismaking met de 
watersport. 
Op  www.weekvandewatersport.nl 
staat welke bedrijven in Nederland 
deelnemen. Aanmelden voor de open 


