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								Praktische	info	
 
 

 

Samen	maken	we	er	een	
onvergetelijke	zeilweek	van!	

	
1. 

De eerste dag van de zeilschool: 
Alle zeilers worden verwacht tussen 
8.30u en 8.45u en melden zich bij de 

inschrijftafel met zwembrevet. 

2. 
Middagpauze: 

Tijdens de middagpauze blijft iedereen 
op het Galgenweel. 

3. 
Lunchpakket: 

Dagelijks een lunchpakket meebrengen 
is een must. Want van al dat zeilen 

krijg je honger! Breng ook je drinkbus 
mee. Wij zorgen voor gratis water. 

4. 
Drankenkaart: 

Frisdrank en soep zijn steeds te 
verkrijgen. Een drankenkaart kan 

gekocht worden bij het begin van de 
week aan €10 (= 10 consumpties). 
Betalen kan enkel met PAYCONIQ. 

5. 
Te laat komen: 

Bij afwezigheid graag vooraf een 
seintje, zo hoeven anderen niet 

onnodig te wachten. 

	

6. 
Woensdag BBQ-time: 

Geniet vanaf 17u samen met vrienden 
en familie van onze BBQ! Breng je 
eigen vlees en groenten mee, ook 

bestek, borden en BBQ bakgerei. Wij 
zorgen voor hete kolen! Reserveer je 

plaats via zeilschool@rycb.be 

7. 
GSM gebruik: 

Tijdens de zeilschool is een mobieltje 
niet toegelaten. Dit om (water)schade 

of verlies te vermijden. 
 

8. 
Noodnummer: 

Max, onze zeilschoolverantwoordelijke 
is steeds te bereiken op 0471 19 42 53. 

 
9. 

De laatste dag van de zeilschool: 
Rond 17u worden de zeilpaspoorten 

uitgereikt. Iedere deelnemer ontvangt 
een zeilpaspoort én een leuke 

herinnering. 

10. 
Prijsuitreiking: 

En last but not least volgt de prijs- 
uitreiking van de zeilrace op 

vrijdagnamiddag! Iedereen welkom! 
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Sailing	is	the	game.. 

	
 

Hoe ziet zo’n zeildag eruit? 
 

Ontvangst: 8u30  

Omkleden en klaarmaken: 9u00  

Zeilsessie 1: 9u45 – 12u00  

Middagpauze: 12u00 – 13u00  

Zeilsessie 2: 13u30 – 16u00  

Opruimen: 16u45  

Na-opvang: tot 17u30 

	

 

 
Dit breng ik zeker mee : 

 
o Zwembrevet of verklaring van 

ouders/voogd dat ik kan 
zwemmen 
 

o Zonnecrème, zonnebril en pet 
met koordje 
 

o Handdoek 
 

o Douchegerief 
 

o Zwemkledij 
 

o Een stuk touw (1m lang) om mijn 
zeilknopen te leren 
 

o Schrijfmateriaal 
 

o Zeilpaspoort van je vorige cursus 
 

o Drinkbus 
 

o Zeillaarsjes of waterschoenen 
(GEEN laarzen) 
 

o Regenkledij: jas en broek 
 

o Reservekledij 
 

o Goed humeur J 

	
	

	
	

..RYCB	is	the	name 


