
 

 

 

Kick-off zeilen 2015 op zondag 26 april voor alle 

cursisten/ouders/instructeurs 

IJsselbrunch 

De IJsselbrunch is de afsluiting van het eerste deel van het 

lesseizoen en wordt gehouden op zondag 28 juni 2015. Op 

deze dag worden er zeilwedstrijdjes georganiseerd en is er 

voor elk wat wils! We sluiten af met een gezamenlijke borrel. 

Nazomerzeilen 

Op 23 augustus start nazomerzeilen met op 26 en 27 

september (datum nog onder voorbehoud) het spetterende 

Neptunus Zeilkamp in Friesland. 

Aanmelden voor de lessen doe je via het 

aanmeldingsformulier 

“In et aptent posuere sapien tempor, 

id nullam fermentum consequat 

metus ut. Hasellus quam dolor dui, 

vehicula.” 
— Urna Semper 

 2 dochters 

 

Zeilen en Friesland zijn begrippen die bij elkaar 

horen.  De afstand Deventer Friesland is echter 

wat groot om zo maar een middag of avond te 

gaan zeilen. Zou het dan niet aardig zijn om in 

Deventer te kunnen zeilen op de 

Stobbenwaardplas of zelfs op de IJssel? 

Zeillessen 

De lessen worden gegeven door ervaren 

instructeurs, die vaak hun eerste zeilles zelf in 

Deventer hebben gevolgd. Iedere instructeur heeft 

zijn eigen lesgroep. De grootte van de groep hangt 

af van het niveau van de cursisten, maar is niet 

groter dan 5 boten per instructeur. De groepen zijn 

zoveel mogelijk samengesteld naar leeftijd, 

ervaring en zeilvaardigheden. De cursisten in de 

optimisten hebben 1 maal per week les op zondag.  

De eerste lesdag is zo 17 mei 2015 - Jachthaven 

Rembrandtkade - Deventer 

De lessen worden gegeven in onder meer 

Optimist, Laser Pico, Splash en Laser. De 

vereniging heeft ook een eigen Valk waarin kan 

worden gelest. Voor het volgen van de zeillessen 

heb je niet perse een eigen boot nodig. Er is een 

aantal Optimisten beschikbaar van de vereniging. 

Informatie: www.jachthavendeventer.nl 

Organisatie: Jan Boudewijn Bunt, Annechien 

Bouman, Joost Zwart via 

jeugdzeilen@jachthavendeventer.nl 

 
 

APTENT MORBI NIBH MAURIS  D, W, D 

 Donec quam, erat ut vel cursus, ante eligendi in 

viverra eu vitae praesent, nullam sit imperdiet 

iaculis nec aptent gravida. Malesuada viverra 

ZEILEN 2015 

Wat heb je nodig? 

Voor kinderen die in een Optimist zeilen: 

• surfschoentjes of oude gympen, geen 
laarzen 

• trainingsbroek met daarover een 
regenbroek 

• handdoek en droge kleren voor na de les 

• wetsuit: verplicht bij koud water en 
slecht weer 

• evt zeilhandschoenen 

Een goed ZWEMVEST is voor iedereen  

verplicht! 

 

 

Kosten 

Lesgeld € 120 (1e-jaars all-in) 

Huur les-Optimist € 25 voor 1e-jaars  

Liggeld Optimist of Zwaardboot € 14 

Vanaf het 2e jaar: 

Lidmaatschap Zeil- en Motorbootvereniging €23,50 

per jaar en eenmalig inschrijfgeld € 33 

Huur Optimist  € 50 (2e jaar) of € 75 (3e jaar) 
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