
 
MEI 2023 start de jeugdzeilcommissie van W.s.v. de Gouden Ham met de lessen: 

 

Zeilen in de Optimist & Zeilen in de Splash 
 

Leren zeilen is superleuk, een rondje om het eiland of er zelfs aanleggen, hoe gaaf is dat! 
We geven les aan twee groepen: BEGINNERS en GEVORDERDEN zodat je alle aandacht 
krijgt om goed te leren zeilen.  
  
Je krijgt 10 lessen, deze beginnen op Maandag 8 mei om 18:30. Bij slecht weer geven we 
binnen instructie met behulp van bootjes, filmpjes, theorie, knopen e.d. Op zondag 9 
juli houden we om een afsluitende wedstrijd. Dit is altijd super spannend en je krijgt een 
leuk aandenken!  
 
Heb je een eigen boot* en een reddingsvest met onderband (verplicht), geef je dan snel 
op, want vol is vol! Het kost € 25,- inclusief lesmateriaal (uiteraard exclusief boot en 
liggeld) dus dat is bíjna voor niks. Voor het volgen van zeillessen moet je lid zijn van de 
watersportvereniging. Een jeugdlidmaatschap kost € 20,-.    
 
Je kunt je opgeven voor de lessen door z.s.m. (UITERLIJK 1 mei) een email te sturen 
aan:   tommi.meulemans@gmail.com of timon.berends@upcmail.nl  
 
Wil je dan de volgende info doorgeven:  
 
• naam, adres, woonplaats en leeftijd  
• mobiel-nummer van ouder of verzorger  
• e-mailadres  
• Of je al zeilervaring hebt  
• Optimist of Splash  
• Lengte maat (i.v.m. bestellen T-shirt)  
 
Zodra je aanmelding binnen is, ontvang je een bevestiging.  
 

Namens de jeugdzeilcommissie; 
 

Tommi Meulemans  06-48395427    
Timon Berends 06-27232853  
Robert Oostenveld/Ronald Romijnders/Joost Huisman 

 



 

 

 

 

 
  

OPTIMISTEN:  
 

Maandag 08 Mei (Start 18:30) 

Maandag 15 Mei ~18:00 aanwezig 

Maandag 22 mei  

Dinsdag 30 mei  

Maandag 05 juni  

Maandag 12 juni 

Maandag 19 juni 

Maandag 26 juni 

Maandag 03 juli 

Zondag 09 juli (afzeilen) 

Maandag 10 juli 

 

 
 

SPLASH: 
 

Maandag 22 mei (Start splashes) 

Dinsdag 30 mei  

Maandag 05 juni  

Maandag 12 juni 

Maandag 19 juni 

Maandag 26 juni 

Maandag 03 juli 

Zondag 9 juli (demonstratie zeilen) 

Maandag 10 juli 

Maandag 28 Aug 

Maandag 04 Sept  

 

 

*Heb je geen eigen boot neem dan contact op, mogelijk kunnen we je erbij 

helpen. 

 

WSV de Gouden Ham  

Kreijendijk 2  

6627 KW Maasbommel 
 

Zeildata/tijden: 

 


