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Beste cursist, 

 

Je hebt je opgegeven voor een zeilcursus bij zeilschool de Vuntus. Deze brief is bedoeld om alles 

nog een keer op een rijtje te zetten. 

 

Dagcursussen bij de zeilschool duren van 10:00 tot 17:00. De cursisten verzamelen zich vanaf 

9:45. Om 10:00 gaan we van start en vragen we de ouders vriendelijk of ze het lokaal willen 

verlaten, zodat de kinderen ongestoord kunnen beginnen. Voor de ouders is er op de maandag 

ochtend om 10 uur een uitleg over hoe de week er uit zal komen te zien en om vragen te stellen.  

 

Aan het begin en aan het einde van de dag zijn de instructeurs altijd benaderbaar om te horen 

hoe de dag verlopen is ! Om 17 uur kunt u uw kind weer op komen halen.   

 

De laatste middag van een méérdaagse cursus is een bijzondere middag. Vanaf 15:30 komen de 

diverse zeilgroepen richting de haven om aan de ouders op de steiger te laten zien wat ze de hele 

week geleerd hebben. Na het voorzeilen gaan de eerste groepen de haven in, dus wees op tijd. 

De uitreiking van de diploma’s en vorderingenstaten begint zodra alle kinderen binnen zijn. 

 

Op de zeilschool is limonade aanwezig voor tussendoor. Je neemt zelf een lunchpakket mee van 

thuis (incl. iets te drinken). Tussen de middag eten we op de zeilschool of op een eiland.  

 

Het leuke van het zeilen is dat de boot ook kan omslaan. Daarom is het handig één, of meerdere, 

set(s) droge en warme kleren mee en een handdoek zodat je direct weer door kunt zeilen na het 

omkleden. Het is noodzakelijk om een zeil- of regenjas en broek mee te nemen, ook als het weer 

er goed uitziet. Qua schoeisel zijn waterschoentjes het beste. Als het mooi weer is, zijn sandalen 

ook prima. Als ze maar nat mogen worden. Op zonnige dagen is het op het water prettig om een 

zonnebril of pet te dragen. Voor een zwemvest hoef je niet te zorgen, die hebben we voldoende.  

 

Volg je bij ons een cursus in de Laser Pico, Topaz Uno of RS Feva, dan krijg je van ons een wetsuit 

te leen voor die week.  

 

Vergeet ook niet eerder behaalde diploma’s en/of vorderingenstaten mee te nemen en deze op 

de 1e cursusdag in te leveren bij de hoofdinstructeur.  

 

Voor nu weet je even voldoende. Een week voordat je cursus begint, krijg je nog een brief waarin 

uitgebreider staat beschreven wat we die week gaan doen.  

 

We hopen je snel te zien op de zeilschool!  

 

Met vriendelijke groet, 

Team Zeilschool de Vuntus 
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