
Loosdrecht, 8 januari 2018

AHOI ZEILHELDEN, ZEESCHUIMERS EN PIRATEN!!!
Vanuit een winters Loosdrecht wensen we jullie een mooi nieuwjaar toe.  
Het is nu dik 25 jaar geleden dat we ons allerbeste idee kregen: We begin-
nen een zeilschool. En we vinden het nog steeds fantastisch. THE SHOW 
MUST GO ON!

De nieuwtjes:
Voor iedereen die de Vuurtoren niet kent is er een open dag op zaterdag 14 april. 
Tussen 11.00 en 16.00 uur kun je komen aanwaaien om kennis te maken en een 
proefrondje te zeilen. Ook bij de bootbouwschool staat 14 april de deur open.

Wil je alvast inzeilen voor de zomer? Vanaf 30 april beginnen de voorjaarscur-
sussen. Je kunt zeilen in de meivakantie, met hemelvaart, pinksteren of in een 
weekend. Het is voor jong en oud, ervaren en onervaren, en er zijn cursussen voor 
alle typen boten, ook voor de platbodem ‘Grietje’.

Vanaf 15 mei staat de dinsdagavond bol van de zeilactiviteiten voor volwassenen. 
Er zijn zeillessen in de valken en op onze IJsselaak ‘Grietje’. Volwassen zeilhelden 
kunnen ook kiezen voor lessen op de Laser Bahia, oftewel: Nét zo spectaculair en 
scherp leren varen als je kinderen.

Lijkt het je leuk om een keertje een wedstrijd te zeilen in de Optimist?
Dan is de wedstrijdtraining ‘Meten met je Maten’ misschien wat voor jou. We 
oefenen een weekend en doen dan het weekend erop mee met een echt wedstrij-
devenement voor kinderen op Loosdrecht. Het is ook een puike start voor een 
zeilcarrière bij één van de verenigingen op Loosdrecht.

De cursus timmeren wordt dit jaar iets anders: Het is een heuse vierdaagse ge-
worden!  In de zomervakantie van 24 tot 27 juli. En wat dacht je? Je bouwt na-
tuurlijk je eigen bootje.  In het voorjaar staan we van 7 t/m 11 maart staan we met 
de bootbouwschool op de HISWA in Amsterdam. Je bent van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen.

Elk jaar vervangen we een deel van de optimistenvloot. Zoek je een optimist? 
Vanaf € 400,- zijn ze compleet met tuig, roer en zwaard te koop.

Op twitter, het digitale volgbootje van de zeilschool vind je ons met: @zeilheld.

Tot op het water,

JOHO! Hans en Tries



WAT, WANNEER, HOE?
Avondcursus:    
5 dinsdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur 
op 15 mei t/m 12 juni. 
Naast zeilles in een kielboot of op een platbodem, kunt u 
ook kiezen voor de laser Bahia!
De kosten bedragen:  € 240,-

Meivakantiecursus:   
4 lesdagen van 9.30 tot 17.30 uur, beginnend op 
maandag 30 april t/m donderdag 3 mei.
De kosten bedragen: € 290,-

Hemelvaartscursus:   
4 lesdagen van 9.30 tot 17.30 uur, beginnend op 
donderdag 10 mei t/m zondag 13 mei.
De kosten bedragen: € 290,-

Pinkstercursus:    
3 lesdagen in het pinksterweekend, 
van 9.30 tot 17.30 uur op 19 t/m 21 mei.
De kosten bedragen: € 250,-

Alle Hens Zeilweekend, een weekendcursus voor jong en oud:
2 lesdagen van 9.30 tot 17.30 uur op 2 & 3 juni, 23 & 24 juni 
of 30 juni & 1 juli.   Deelname in de optimist: € 185,- 
Deelname in laser, cooper, valk of platbodem: € 215,-

Meten met je maten (wedstrijdzeilen in de optimist bij de Vuurtoren) :
Eén trainingsweekend: 30 juni en 1 juli, van 9.30 tot 17.30 uur; 
Eén weekend wedstrijdzeilen: 14 en 15 juli, 
lestijden op 14 juli 9.00 tot 18.30 uur,
op 15 juli van 9.00 tot 15.00 uur. De kosten bedragen: € 300,-

Zomercursus:
Een week zeilles, maandag t/m vrijdag 
van 9.30 tot 17.30 uur én zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur. 
(met zaterdag een rondvaart voor de ouders om 11.00 uur)
De kosten bedragen: € 400,-
16 t/m 21 juli                 (wk 29)
23 t/m 28 juli                 (wk 30)
30 juli t/m 4 augustus              (wk 31)
6 t/m 11 augustus                  (wk 32)
13 t/m 18 augustus                  (wk 33)
20 t/m 25 augustus                 (wk 34)
27 augustus t/m 1 september   (wk 35)
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Naam j/m
Geb. datum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Email

Ik wil mij graag opgeven voor:

als je je inschrijft voor een zomercursus dan graag hier een tweede en derde 
voorkeur aangeven:                         2e keus                         3e keus

Type boot: o optimist o laser o polyvalk o combi laser/polyvalk
 o platbodem ‘Grietje’  o Cooper
Niveau: o beginner o gevorderd o vergevorderd

Handtekening:  (ouder/voogd)

         Opsturen naar:
 Zeilschool de Vuurtoren, Oud Loosdrechtsedijk 97-a, 1231 LR  Loosdrecht
 tel: 035-5828113 - info@zeilschooldevuurtoren.nl
 Wij sturen je zo spoedig mogelijk een bevestiging
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