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BOEK NU JE KAMP! 

RYCBZEILSCHOOL.BE

ZEILSCHOOL@RYCB.BE

+32 471 19 42 53

2020

7 - 17 JAAR
 



Wanneer?

De 2de week van de

paasvakantie

Iedere week van de

zomervakantie

 

Waar?

Het Galgenweel, Antwerpen
 

 

 

 

 
Je bent al jeugdlid vanaf 72 euro (36 euro

indien een ouder ook RYCB-lid is). 

Als lid kan je onder andere:

•    GRATIS recreatief zeilen

•    Mee focuszeilen

•    Mee winterzeilen

•    Een ligplaats huren 

•    Mee op kamp naar het Veerse Meer

 

 

Prijzen

Tienerkamp: 85 euro 

(125 euro voor niet-leden)

Exploratie: 155 euro

(195 euro voor niet-leden)

Alle andere kampen: 190 euro 

(230 euro voor niet-leden)

Tienerkamp

Ben je ouder dan 12 en wil je graag

komen zeilen met leeftijdsgenoten?

Perfect. Van 1-3 juli of van 17-19

augustus zijn tieners baas op het

Galgenweel. 

 

RYCB T-shirt

Internationaal erkend 

Uitgebreide verzekering

Topmoni's

Supersfeer

Inbegrepen

     zeilpaspoort

 

GRATIS recreatief zeilen

voor RYCB-cursisten!

Ben je lid en nam je dit jaar

deel aan één van onze

kampen? Dan mag je gratis

begeleid komen zeilen op

woensdagen en zaterdagen

in april, mei, juni en

september. Onze boten

worden dan de jouwe. 

 

Dagindeling

Vooropvang vanaf 8:30

Omgekleed en klaar - 9:00

Zeilsessie 1 - 9:45 – 12:00

Middagpauze - 12:00 – 13:00

Zeilsessie 2 - 13:30 – 16:00

Afgetuigd en opgeruimd - 16:45

Naopvang tot 17:30

 

 
 

Niveaus en boten

Exploratie: RS Venture - absolute beginners vanaf 7 jaar

Basis: Optimist (8+) / RS Tera (11+) / RS Feva (12+) - beginners 

Evo 1 of Evo 2: Optimist (8+) / RS Feva (12+) - gevorderden

Specialisatie: Laser (14+) / 420 (14+) - enkel na Evo 1 en Evo 2

 

 

 

BOEK VOOR 15 MAART EN

KRIJG 15 EURO KORTINGLEER ZEILEN

Meer info en boekingen op www.rycbzeilschool.beMeer info en boekingen op www.rycbzeilschool.be


