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Zeilschoolshirt
Heb je afgelopen jaar jouw in-
structeur in zo’n gaaf shirt van Het 
Veerse Gat zien lopen? En wil je dit 
jaar ook een aandenken aan jou 
zeilschoolweek? Dat kan! Vanaf dit 
jaar zijn de enige echte zeil-
schoolpolo’s verkrijgbaar. 
Je kan ze in jou maat 
aan het begin van de 
week kopen, de prijs 
bedraagt € 15,-- Houd 
de facebookpagina in de 
gaten voor meer infor-
matie. 

Nationale Zeildag 
Op 6 mei werd door HISWA ver-
enigingen in heel Nederland de 
Nationale Zeildag georganiseerd 
tijdens de Week van de Watersport. 
Zeilschool Het Veerse Gat deed hier 
ook aan mee. Tijdens deze dag in de 
meivakantie stonden de deuren voor 
iedereen open. Ruim 100 bezoekers 
bezochten Het Veerse Gat en on-
danks de stevige wind werd er vrijwel 
de gehele dag gevaren in valken, 
optimisten en natuurlijk de Joker! Het 
was een gezellige dag vol watersport-
activiteiten voor de hele familie.

Broer-Zus-Vriend 
Korting
In het verleden kreeg je Eur 20,-- 
korting als je tegelijkertijd met je 
broer, zus, vriend of vriendin in-
schreef. Die korting is nu verval-
len, maar de cursusprijs is Eur. 

10,-- minder dan vorig jaar 
t.o.v. de prijs zonder 
korting. Echter...

Heb je al eens een 
cursusweek gevolgd bij 

het Veerse Gat en neem 
je dit jaar iemand mee die 
nog nooit op zeilschool 
het Veerse Gat is geweest? 

Dan krijg je Eur 100,--  korting op je 
inschrijving! 
 
OptiFUN
Deze zomer staat er een nieuw 
programma op de planning van Het 
Veerse Gat, genaamd Optifun. Dit 
programma is speciaal bedoeld 
voor kinderen die nog net te jong 
zijn voor de reguliere zeilweken, 
maar niet kunnen wachten om alles 
te leren over zeilen. 
Tijdens Optifun maken kinderen 
kennis met het water, de wind, het 
zeilen en alles wat daarbij komt kijken. 

Het programma heet niet voor niets 
OptiFUN: de instructeurs organiseren 
speurtochten, spellen, schatzoeken 
en nog veel meer! Aan het eind van de 
week ontvangt iedere cursist een wel-
verdiend diploma waarmee ze kunnen 
laten zien dat ze alleen zelf in een Op-
timist hebben gevaren. Het volgen van 

OptiFUN is een ideale manier om al 
ervaring op te doen met het zeilen en 
een opstap naar de reguliere jeugd-
weken. Instapeis is minimaal zwemdi-
ploma A. Meer informatie? Mail naar 
info@veersegat.nl onder vermelding 
van Optifun of kijk op 
www.veersegat.nl



 

Programma:
11.00: officiële opening  

15.30:  Roeiwedstrijd

16.00:  Vlootschouw

Gehele dag:

•	 Zeilen in een Optimist, Valk of Lelyvlet

•	Suppen, Roeien

•	Kijkje op een Hoogaars en een  

 antieke sleepboot en meevaren

•	Demonstraties van de Reddingsbrigade

Dag van de Watersport 
M i d d e l b u r g - s t a d s h a v e n
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www.wvarne.nl/evenementen

Maak kennis met de watersport!
 P Oude Veerse Weg
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Dag van de Watersport
Het Watersportverbond zet zich 
al 125 jaar in voor de veiligheid en 
beschikbaarheid van het vaarwater 
en alle takken van watersport die 
daarvan gebruik maken. 
Tijd dus voor een feestje! Het Water-
sportverbond organiseert met ver-
schillende verenigingen op 6 juni a.s. 
in Nederland de Dag van de Water-

sport. Ook Het 
Veerse Gat doet 
mee aan deze 
dag in samenwer-
king met diverse 
verenigingen en 
organisaties in 
de omgeving van 
Het Veerse Meer. Gezamenlijk wor-
den activiteiten georganiseerd in de 

haven van Middelburg. 
Instructeurs zijn hier 
aanwezig om vragen 
over de zeilschool te 
beantwoorden en met 
bezoekers een rondje 
te varen in een valk of 
een optimist. Het be-
loofd een gezellig dag 
te worden, dus kom 
langs in Middelburgop  
6 juni aanstaande. 

Wist je dat…
•	 We de Splashes voor Lasers heb-  
 ben vervangen (met 4.7 tuig, maar  
 ook enkele met Radial tuig?
•	 De eerste zeilschoolweek start op  
 5 juli 2015?
•	 De zwaardbootweken zijn in week  
 30, 31 en 33?
•	 Je €100 korting krijgt op je inschrij-
 ving als je een vriend meeneemt die  
 nog nooit op de zeilschool op cursus  
 is geweest? 
•	 We dit jaar een nieuw programma  
 OptieFUN aanbieden?
•	 De kielboten aan de onderkant dit 
  jaar in 1 dag zijn geschilderd?
•	 En dat alle valken nieuwe zeilen  
 hebben?
•	 De Nationale zeildag georganiseerd  
 op 6 mei op Het Veerse Gat ruim  
 100 bezoekers trok? 
•	 En dat we daarmee de drukste 
  locatie in Nederland waren?
•	 De Dag van de Watersport van het  
 Verbond georganiseerd wordt op  
 6 juni 2015?
•	 Je dit jaar je eigen enige echte Zeil- 
 schoolpolo kunt kopen?
•	 De nieuwe instructeurs inmiddels  
 begonnen zijn aan de instructeurs- 
 opleiding?
•	 De zeilschool 4 nieuw afgeronde  
 ZI-4 instructeurs heeft?
•	 En dat één van de Veerse Gat  
 instructeurs is “uitgeleend” aan een  
 zeilschool op Curaçao?


