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Masterclass/3+ training
Heb je afgelopen zomer je Kielboot 
of Zwaardboot CWO 3 gehaald? Of 
mis je nog een paar punten op je 
Vorderingenstaat CWO 3? Meld je 
dan nu aan voor de Masterclass/3+ 
training! 
In een weekend tijdens de herfstva-
kantie train je samen met anderen 
aan de laatste puntjes op je vorde-
ringenstaat of word je alvast voorbe-

reid op het selectieweekend voor de 
instructeursopleiding.  Het weekend 
begint op vrijdag 23 oktober om 20.00 
uur en eindigt op zondag 25 okto-
ber rond 17.00 uur. Meld je aan door 
een mailtje te sturen naar marjolein@
veersegat.nl onder vermelding van 
masterclass/3+ training 2015. Let op: 
het is niet mogelijk om in te schrijven 
als je later aan wilt komen of eerder 
wilt vertrekken.

CWO 3 herfstweek
Er zijn cursisten die afgelopen zo-
mer hun CWO 2 kielboot hebben 
gehaald  en graag willen deelnemen 
aan het selectieweekend voor aanko-

mend instructeurs. Word je voor 1 juli 
a.s. 17 jaar, wil je meedoen aan het 
selectieweekend en heb je je CWO 
2 kielboot? Meld je dan aan voor de 
CWO 3 Herfstweek. Deze week wordt 
georganiseerd van 19 tot en met 23 
oktober en van 26 tot en met 30 okto-
ber aanstaande. Wil je je aanmelden 
of meer informatie? Stuur dan een 
mailtje naar marjolein@veersegat.nl 
onder vermelding van CWO 3 herfst-

week 2015. 

Instructeur 
worden?
Heb je CWO 3 
in Kielboot of 
Zwaardboot? Ben 
je voor 1 juli 2016 
minimaal 17 jaar? 
En heb je zin in 
de zomer van je 
leven? Meld je 
dan aan voor de 
instructeursop-
leiding van Het 

Veerse Gat. 
Als je het selectieweekend goed hebt 
doorstaan, wordt je uitgenodigd voor 
verschillende trainingsweekenden 
waarin je werkt aan je eigen vaardig-

heid maar ook aan je skills om jou 
kennis goed over te brengen aan je 
toekomstige cursisten. De data voor 

2016 worden zo spoedig mogelijk 
bekend gemaakt. Maar heb je inte-
resse, laat ons dit dan alvast weten! 
Mocht je vragen hebben over je eigen 
vaardigheid of andere zaken rondom 
het worden van instructeur, mail dan 
naar marjolein@veersegat.nl onder 
vermelding van instructeur 2016.
www.veersegat.nl

Valken uit het water
Hoewel het Veerse Meer geen eb en 
vloed kent, bestaat hier wel het zo-
mer- en winterpeil. In de week van 27 
oktober zakt het water van het Veerse 
Meer zo’n 30 centimeter, zodat de 
omliggende akkers ondanks mogelijk 

overvloedige regenval in de herfst niet 
onder lopen. Voor ons een belangrijk 
moment, omdat sommige Valken dan 
in de box al vast kunnen zitten. Dat is 
dan ook de reden dat de boten er in 
het weekend van 8 november uitge-
haald worden. We zetten ze alle 13 
op de kant, zodat we in het voorjaar 
gemakkelijk kunnen werken aan het 
vaste onderhoud. 
 



 

Magic Marine 
Via Zeilschool Het Veerse Gat kun je 
een bestelling plaat-
sen voor zeilkleding 
van Magic Marine. 
De zeilschool besteld 
deze nieuw, maar op 
dit moment hebben we 
een mooie aanbieding 
voor een zeilpak, dat 
slechts een paar maal 
is gebruikt. De broek en 
de jas (2L) zijn zo goed 
als nieuw, allebei grijs. 
De broek kan zowel 
door mannen als vrouwen gedragen 
worden en is maat M. De jas is een 
damesjas maat L. Prijs per stuk eur 
50,-- Te bevragen bij de zeilschool.

Trekkershutten en 
appartementen
Naast de zeilschool is het ook een 
goed seizoen geweest voor de ac-
commodaties bij zeilschool het Veerse 
Gat. Het plan voor deze winter is om 
de appartementen een opfrisbeurt 
te geven, zodat ze klaar zijn voor het 
nieuwe seizoen. Vergeet niet op tijd 
te boeken, want afgelopen jaar zat 
de accommodatie snel vol en zelfs 
de eerste boekingen voor 2017 zijn al 
binnen!
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Zeilschool Het Veerse Gat
Polredijk 21

4351 RT Veere
T 0118  50 13 98

info@veersegat.nl
www.veersegat.nl

Wist je dat…
•	 We nu ook te volgen zijn op insta-
gram onder #hetveersegat?
•	 Er afgelopen zomer meer dan 50 kg 
pasta is gegeten tijdens de jeugdwe-
ken?
•	 Er in het najaar een masterclass en 
3+ training wordt georganiseerd?
•	 Je met je CWO 2 kielboot vanaf 16 
jaar kan deelnemen aan de CWO3 
herfstweek?
•	 Kinderen van watersportvereniging 
de Arne in week 8 met onze instruc-
teurs hebben gewerkt aan hun CWO- 
en wedstrijdkwaliteiten?
•	 Er dit jaar 15 kinderen hebben deel-
genomen aan het nieuwe programma 
Optifun?
•	 De leukste foto’s van afgelopen 
zomer te zien zijn op Facebook?
•	 Onze vloot is uitgebreid met 6 
nieuwe optimisten?
•	 De valken 8 november 2015 uit het 
water gaan?
•	 De eerste boeking voor de Tanja 
voor 2017 al vast staat?
•	 Loes, de zeilschoolhond, wel 50 

ballen is kwijtgeraakt op de zeilschool 
dit jaar?
•	 Het een topzomer is geweest?
•	 En we nu al heel veel zin hebben in 
de komende herfstvakantie én in de 
zomer van 2016?

Optifun groot succes!
Meer dan 15 jeugdzeilers-in-de-dop 
namen deel aan het Optifun pro-
gramma, dat in 2015 voor de eerste 
keer werd georganiseerd. naast zeilen 
was het onderdeel “krabben vangen” 
beslist een hoogtepunt in het pro-
gramma.


