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Introductiedagen
Voor iedereen tussen de 7 en 18 jaar die nog 
nooit gezeild heeft maar wil ontdekken of hij/zij 
het zeilen leuk vindt of voor degene bij wie de 
zeilkriebels alweer ruimschoots aanwezig zijn, 
bieden wij ook dit voorjaar weer de introductie-
dagen.

Op 26/27 april en 24/25 mei 2014 kun je een dag 
komen varen op de Vinkeveense Plassen onder 
begeleiding van onze enthousiaste instructeurs. 
Nieuw is dat we 24 en 25 mei ook de mogelijk-
heid bieden kennis te maken met het windsurfen. 
De dag begint om 9.30 uur met een kennismaking 
met de instructeur en de andere deelnemers. 
Direct daarna gaan we lekker het water op. 
Tussen de middag lunchen we op de zeilschool, 
iedereen neemt zijn eigen broodje mee en wij zor-
gen voor thee, melk en een stuk fruit. Na de lunch 
weer lekker varen waarna we de dag rond 17.00 
uur weer afsluiten. Wij bieden de introductiedag 
aan voor maar € 25! Ben je al een keer bij ons 
geweest, dan kun je zelfs gratis een vriendje of 
vriendinnetje meenemen om hem of haar kennis 
te laten maken met jouw zeilschool!

Cursussen
Het cursusaanbod van Zeilschool de Vinke-
veense Plassen is breed te noemen. In de Mei-, 
Hemelvaart-, Pinkster- en zomervakantie bieden 
wij weer kampweken aan, waar een hoop plezier 
en avontuur aan te pas komt. Deze cursussen 
worden gegeven op verschillende niveaus. Er 
wordt gekeken naar zeilervaring en leeftijd. 
Uiteraard houden wij tijdens de groepsindeling 

ook rekening met je voorkeur ten aanzien van 
vriendjes en vriendinnetjes.

Binnen de aangeboden cursussen kan er geko-
zen worden uit een breed aanbod van verschillen-
de disciplines (boottypes). Er zijn onder andere: 
Optimisten (1 mans jeugdboot), Askeladden (2 
mans jeugdboot), Laerling (jeugd kielboot), Laser 
Pico of Open Bic (1-mans zwaardboot), RS Feva 
of Laser Vago (2 mans zwaardboot), Catamarans, 
Valken (kielboot) en Windsurfplanken. Kortom 
voor elke cursist is er een passende boot te 
vinden.

Tijdens onze cursussen bieden wij verschil-
lende verblijfsvarianten aan:
Dagcursus: dit betekent, dat je ‘s ochtends om 
09.30 uur komt zeilen, je eigen lunchpakketje 
meeneemt en ‘s middags om 17.00 uur weer naar 
huis gaat. Er zijn geen avondprogramma’s en op 
de laatste cursusdag is de diploma uitreiking.
Extern: dit betekent, dat je ‘s ochtends om 09.30 
uur lekker komt zeilen, je eigen lunchpakketje 
meeneemt en ‘s middags om 17.00 uur weer 
naar huis gaat. Voor de theorieavond en de bonte 
avond ben je bij het avondprogramma, op deze 
dagen eet je ’s avonds dan met ons mee en het 
programma eindigt om 20.30 uur.
Extern+: dit betekent, dat je ‘s ochtends om 
09.30 uur komt zeilen, je eigen lunchpakketje 
meeneemt en ‘s avonds blijft eten. Na het eten 
doe je mee met het avondprogramma, dat om 
20.30 uur eindigt.
Intern: hierbij blijf je de gehele cursus, volledig 
verzorgd, bij ons.

Het voorjaar kan beginnen!
“Plezier in zeilen” is inmiddels al meer dan 35 jaar het belangrijkste motto van Zeilschool de 
Vinkeveense Plassen. Zowel beginnende als gevorderde zeilers en surfers, in de leeftijd van 
7 tot boven de 70 jaar, beleven veel plezier tijdens de lessen die gegeven worden door het 
gemotiveerde instructeursteam. En als wij er voor zorgen dat jij plezier hebt tijdens het zeilen 
dan gaat het leren een stuk gemakkelijker. Wist je dat zeker 90% van onze instructeurs hun 
zeilcarrière ooit is begonnen als cursist bij Zeilschool de Vinkeveense Plassen? En daar zijn 
wij natuurlijk trots op!

Wat doe jij 
  deze zomer?

jeugdboot

catamaran

zwaardboot

kielboot

surfen

Aanvragen brochure jeugd/jongeren of volwassenen
www.zeilschoolvinkeveen.nl of 0297 - 262200

Wil je graag losse dagen komen zeilen? Dat kan, 
zowel in het voorjaar als in het najaar bieden 
wij de zondagcursus aan. Vijf cursusdagen van 
09.30 – 17.00 uur, waarbij je alleen voor je lunch-
pakket hoeft te zorgen. De zondagcursus voorjaar 
start op 18 mei! 

Na afloop van een zeilcursus krijg je een 
watersportpaspoort met daarin aangetekend de 
behaalde resultaten. Wij zijn een CWO erkend 
opleidingscentrum en werken met het CWO sys-
teem, wat garant staat voor een goede beoorde-
ling van je zeilkunsten.
Voor privélessen (jeugd, jongeren en volwas-
senen) ben je bij ons ook aan het goede adres! 
Deze lessen worden in onze boten  gegeven, 
maar kunnen ook aan boord van jouw eigen schip 
gegeven worden. 

Evenementen en arrangementen 
bij Vinkeveen Haven
Naast het verzorgen van de verschillende vaar-
opleidingen is de Herenweg 144 te Vinkeveen 
ook het juiste adres voor evenementen en ar-
rangementen. Onder de naam Vinkeveen Haven 
bieden wij een breed scala van activiteiten aan 
waarbij vloot en accommodatie ingezet kunnen 
worden. Natuurlijk wordt er hierbij ook gedacht 
aan de verzorging van de inwendige mens. Een 
eenvoudige lunch, een uitgebreid BBQ buffet of 
zelfs een volledig verzorgde feestavond.
Kortom of je nu met het gezin een dagje het water 
op wilt met een zeilboot of sloep, een familie reü-
nie wilt houden, een bedrijfsuitje of kinderfeestje 
gaat organiseren, wij denken graag met je mee!
Kijk op onze websites 
www.zeilschoolvinkeveen.nl en
www.vinkeveenhaven.nl, daar vindt je een over-
zicht van wat wij voor je kunnen betekenen! 

Mochten er nog vragen zijn dan zijn wij tijdens 
kantooruren te bereiken op: 
0297 - 26 22 00 / 26 19 90. 

Vanaf half maart zijn we ook in de weekenden 
geopend. Even langskomen voor een rondleiding 
behoort dus ook tot de mogelijkheden. Wij hopen 
ook jou binnenkort te mogen ontmoeten op of aan 
de Vinkeveense Plassen!

Herenweg 144
3645 DT  Vinkeveen


