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Boten uit het water
Op het Veerse Meer kennen we 
geen eb en vloed, maar wel een 
zomer- en een winterpeil. Dit houdt 
in dat het water in het najaar zo’n 
30 centimeter zakt, zodat omlig-
gende akkers ondanks mogelijk 
veel regenval in de herfst niet 

onderlopen. Voor ons een belangrijk 
moment, omdat sommige valken dan 
vast komen te liggen in de box. Dit 
gegeven, en het feit dat er weer klein 
onderhoud gepleegd moet worden 
aan de valken, is de reden dat op 19 
november de Valken op de kant zijn 
gezet. In het voorjaar zal het vaste 
onderhoud worden gepleegd, daarna 
gaan de boten weer rond maart in het 
water. 

Instructeursopleiding
Heb jij afgelopen zomer of zelfs al 
eerder je CWO III gehaald en word 
je voor 1 juli 2017 16 jaar?
Wil jij de tijd van je leven hebben en 
tijdens de zomervakantie ook anderen 
enthousiast maken voor het zeilen? 
Dan ben jij de geschikte kandidaat 
om je aan te melden voor de instruc-
teursopleiding! Eind dit jaar zullen de 
data van het selectieweekend en de 
trainingsweekenden in het voorjaar via 
Facebook bekend worden gemaakt. 
Vanaf dan kun je je ook aanmelden 

voor het selectieweekend. Houd onze 
pagina dus goed in de gaten en ver-
geet niet op tijd aan te melden! 

Inschrijving vanaf eind 
2016 
Eind 2016 zal de website weer up to 
date zijn en kun je je weer aanmel-
den voor de jeugdweken van 2017.
Op de website zullen de data van de 
jeugdweken komen te staan en wan-
neer de verschillende disciplines wor-
den aangeboden. We kunnen alvast 
verklappen dat de eerste jeugdweek 
start op zondag 9 juli 2017! 

   
Optigroep voorjaar 2017
Bij voldoende aanmelding gaan we 
lessen aanbieden voor optimisten 
in april, mei en juni 2017. De lessen 
worden gegeven op woensdagmid-
dag van 15.00-18.00 uur. 
Komt deze dag of tijd niet goed uit 
maar wil je wel graag meedoen? Stuur 
ons even een mailtje dan kunnen we 
kijken wat de mogelijkheden zijn.

Tijdens 13 lessen wordt er instructie 
gegeven volgens het CWO systeem 
en is het dus ook mogelijk om aan 
het einde misschien een diploma te 

halen! Je kunt je inschrijven door een 
mailtje te sturen naar info@veersegat.
nl. Kosten per les zijn € 40,00. Je kan 
ook een strippenkaart kopen voor 10 

lessen, deze is totaal € 400,00. Heb je 
een volle strippenkaart? Dan mag je 
de laatste drie lessen gratis komen! 



 

Terugblik najaar 2016 
Afgelopen najaar hebben we ver-
schillende evenementen, lessen 
en trainingen mogen organiseren 
bij Het Veerse Gat. Waaronder een 
zeer geslaagde Q-cup met wel 15 
deelnemers! 

Helaas weinig wind, maar daardoor 
was het niet minder leuk. We hopen 
volgend seizoen op minimaal hetzelf-
de aantal deelnemers! Tijdens dat-
zelfde weekend werd ook de Eredivi-
sie Zeilen georganiseerd in Veere en 

bij Het Veerse Gat de jeugddag van 
dit evenement. Meer dan 20 kinderen 
hebben tijdens deze dag kennis kun-
nen maken met het zeilen. Speciale 
gasten waren de Plastic Soup Foun-
dation en  Stefan Coppers, die mee 
heeft gevaren met de Volvo Ocean 
Race. 
In oktober hebben we de masterclass 
georganiseerd voor kielbootcursisten 
die afgelopen zomer of al eerder hun 
CWO III hebben gehaald. Een heel ge-
zellig en leerzaam weekend met super 
goed weer! Als afsluiter kwamen er 
nog 8 cursisten tijdens de herfstva-
kantie meedoen aan de herfstweek 
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Wist je dat…
•	 De valken op 19 november allemaal  
 op de kant zijn gezet?
•	 Je binnenkort weer kan inschrijven  
 voor de zomerweken in 2017?
•	 We in het voorjaar voor het eerst  
 wekelijks les gaan geven aan  
 optimisten?
•	 De zeilschool een optimistenteam  
 steunt die graag mee willen doen  
 aan een wedstrijd op Curaçao?
•	 De zeilers van dat team op 27  
 november op de zeilschool een  
 kerstmarkt hebben georganiseerd  
 om geld in te zamelen voor hun  
 droom?
•	 We een zeer geslaagd najaar heb 
 ben gehad met de Eredivsie Zeilen,  
 de jeugddag en de Q-cup?
•	 Er afgelopen jaar voor het eerst een  
 herfstweek voor cursisten is  
 georganiseerd?
•	 Dirk en Ellen in 2017 hun vijfde sei- 
 zoen als trotse eigenaren ingaan?
•	 Zij door vele instructeurs en cursis- 
 ten gezien worden als zeilschool- 
 papa en -mama?
•	 Je de hele winter kan komen zeilen  
 omdat er nog een valk in het water  
 ligt? (nee, die zijn we niet vergeten)
•	 Loes nog altijd op zoek is naar al  
 haar verloren balletjes (inmiddels  
 meer dan 100…)?
•	 En ze sommige alweer heeft terug  
 gevonden?

in de optimist en de Valk. Een super 
leuke week die we zeker in 2017 weer 
gaan herhalen!
Speciale dank aan alle instructeurs 
van Het Veerse Gat en W.V. Arne voor 
alle hulp tijdens deze evenementen! 
De foto’s zijn te vinden op Facebook! 
Houd de pagina in de gaten om te 
zien welke activiteiten er in 2017 geor-
ganiseerd gaan worden. 

Nog 2 optimisten te koop
Misschien heb je in het najaar de 
aanbieding van de Jabu optmisten al 
voorbij zien komen. Er was veel vraag 

en er zijn inmiddels 4 boten verkocht. 
We hebben er nog 2 beschikbaar. 
Deze polyethyleen optimisten zijn zeer 
geschikt voor beginnende zeilers. Bij 
de boot zit een zeil, zwaard en roer. 
De prijs per stuk is € 250,00. Heb je 
interesse? Stuur dan een mailtje naar 
info@veersegat.nl  


