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      Voorbereid het nieuwe seizoen in 
 
 
 
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang! 
De trainers en de commissie jeugdzeilen hebben al met elkaar om de tafel 
gezeten om het seizoen vorm te geven. Aanmeldingen van nieuwe leden 
en verzoeken om informatie over jeugdzeilen komen gestaag binnen. 
Kortom, we kijken allemaal weer uit naar het voorjaar! 
 
Er is veel te organiseren; voorjaarstraining, zwembadtraining, 
bootjeskeuring, zijn we allemaal voorbereid voor de eerste trainingen? 
Dit jaar gaan we voor het eerst alle landelijke selectiewedstrijden varen 
met onze buitenploeg Optimist. Dat vereist ook de nodige planning. 
Gelukkig kunnen we spieken bij de Splash- 
 
buitenploeg die natuurlijk al veel langer met dat bijltje hakt. 
 
En er zit weer een groot evenement aan te komen. Dit jaar mag de 
Vrijbuiter de Combi Loosdrecht organiseren! Voor je het weet is het al 
weer mei, maar nu eerst de voorjaarstraining. De Splashes trainen bij de 
KWVL. De optimisten wederom bij de Vrijbuiter. Tot dan! 
 
Martijn Göttgens 
Commissaris Jeugdzeilen 
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  Optimist-stalling 
 

Vorig jaar hebben we er in de nieuwsbrief al even bij stil gestaan, dit jaar zullen er     
vaste ligplaatsen toegewezen worden in het Optimisten rek. We verwachten dit jaar 
meer dan 50 Optimist zeilers. Dat betekent dat de begane grond en vrijwel de gehele 
eerste etage van het rek vol komt te liggen….. 
 
We zullen de verdeling zo eerlijk mogelijk proberen te maken, rekening houdend met 
hoe vaak iemand zeilt en hoe vaak de Optimist in en uit het rek moet. We zullen niet 
iedereen tevreden kunnen stellen, maar vragen begrip voor de situatie dat we het 
moeten doen met de ruimte die we hebben. 
 
 
Inschrijven Voorjaarstrainingen Optimist en Splash 
 
De inschrijving voor de voorjaarstraining Optimist is geopend: 
https://vrijbuiterjeugdzeilen.nl/voorjaarstraing-2017/ 
 
De inschrijving voor de voorjaarstraining Splash moet worden gedaan op de website 
van KWVL:  http://kwvl.nl/activities.php?id_item=969 
 
 
 

 
Belangrijke data maart en april 2017 voor Optimist en Splash 
 
Zon 5 mrt   Voorjaarstraining 
Zon 12 mrt   Voorjaarstraining 
Zon 19 mrt   Voorjaarstraining 
Zon 26 mrt   Sprintregatta 
Zat 1 en zon 2 apr  Trainen Grevelingen voor Buitenploeg Optimist  
Zat 8 en zon 9 apr  Optispring Grevelingen voor Buitenploeg Optimist   
Vrij 14 tot maa 17 apr  Easter Regatta voor geselecteerde Optimist-zeilers 
Zat 15 tot maa 17 apr  SKON Sneek 
Zon 9 apr   Eerste training! Opening Zeilseizoen, bootjeskeuring en kledingmarkt 
Zon 23 apr   Training Optimist en Splash, Gecombineerde Loosdrecht 
Zat 29 en zon 30 apr  U4 Medemblik voor Buitenploegen Optimist en Splash 
Zon 30 apr   Training Optimist en Splash, gecombineerde Loosdrecht 
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Haven-klusdag GWV De Vrijbuiter 
Zaterdag 1 april 2017 
 
 
Beste Vrijbuiters, 
 
Onze jaarlijkse haven-klusdag komt er weer aan en wel op zaterdag 1 april a.s. 
De boten liggen dan bijna allemaal weer in het water en elk jaar blijven er veel 
klusjes liggen die we met z’n allen in een paar uurtjes gedaan hebben. 
Vegen, boten slepen, verven, bomen zagen, houtblokken stapelen, pad onkruid 
vrijmaken, er is genoeg te doen en op deze manier is het gezellig om samen met 
andere leden te klussen voor de Vrijbuiter. 
 
Wanneer : zaterdag 1 april a.s. 
Tijd : 10.00 – 15.00 uur 
Waar : verzamelen vanaf 09.45 uur in het clubhuis voor het verdelen van 
de klussen. 
 
Geef je op via: mailto:evenementen@gwvdevrijbuiter.nl 
 
Tip: 
Zit je op de middelbare school en je hebt geen idee heeft hoe je de 
maatschappelijke stage vorm kan geven, kom dan je uren maken op GWV De 
Vrijbuiter! 
Doe het samen met een stel andere jeugdleden en maak er een gezellige dag van. 
Op deze manier kom je met plezier aan je “maatschappelijke uren“ voor school. 
Leuk idee? 
Neem contact op met de evenementencommissie van de Vrijbuiter via: 
evenementen@gwvdevrijbuiter.nl 
Tot dan! 
 
Ria Moorman 
Evenementencommissie GWV De Vrijbuiter 
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jeugdzeilen@gwvdevrijbuiter.nl 


