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      Het water op! 
 
Tijdens de voorjaarsvakantie hebben een aantal jeugdzeilers en 
hun ouders de ribs schoongemaakt. Harry heeft er voor gezorgd 
dat het materiaal ook technisch weer helemaal in orde is. Dankzij 
onder andere deze inspanningen waren we de eerste zondag  van 
maart helemaal klaar voor de voorjaarstraining. De Optimisten 
trainen ‘thuis’ bij de Vrijbuiter, de Splashes en Lasers bij de KWVL. 
Voor het eerst weer het water op na de winterstop! Er stond een 
lekker windje, er kon dus goed getraind worden… 
 
In de tussentijd blijven de aanmeldingen van nieuwe jeugdleden 
gestaag binnenstromen. Dat is zeker goed nieuws. Voor deze 
nieuwe leden en belangstellenden werd op 12 maart een geslaagde 
informatiemiddag georganiseerd. Het lijkt erop dat we het aantal 
van zeventig jeugdzeilers gaan passeren, een logistieke uitdaging! 
Gelukkig zijn de eerste evenementen alweer georganiseerd. We zijn 
klaar voor de zwembadtraining, de opening van het seizoen en de 
eerste trainingen op het water in april. 
 
Wel kunnen we nog hulp gebruiken om ervoor te zorgen dat we 
met zijn allen van een mooie en opgeruimde haven kunnen 
genieten. Dus kom naar de Havenklusdag op 1 april (en dat is geen 
grap…), vele handen maken licht werk! 
 
Martijn Göttgens 
Commissaris Jeugdzeilen 
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  Cheque Rabobank 
 

Afgelopen najaar hebben we van de Rabobank een cheque in ontvangst mogen nemen van 
€ 1.250,= ten behoeve van de ontwikkeling van het jeugdzeilen. We willen dit geld onder 
andere gaan investeren in weer en windbestendig lesmateriaal waar alle zeilers profijt van 
hebben. Zoals bijvoorbeeld whiteboards die je niet weg hoeft te gooien als ze een keer nat 
worden, maar die echt mee het water op kunnen met de trainer. 
Ook hebben we gezien dat de vraag naar huuroptimisten blijft, terwijl er nodig geïnvesteerd 
moet worden in het huidige materiaal. Het budget om die investeringen te doen is er nu en 
we hebben nu de kans om een goede huuroptimist aan de vloot toe te voegen. 
we zijn van mening dat een combinatie van deze investeringen er voor zorgt dat de 
ontvangen cheque ten goede komt aan alle jeugdzeilers én het jeugdzeilen toegankelijker 
maakt voor nieuwe zeilers. 
 
 
Zwembadtraining 
 
Ook dit jaar mogen we weer een groep nieuwe enthousiaste Optimist zeilers verwelkomen. 
Binnenkort begint jullie eerste seizoen met een leuke en leerzame training in de veilige 
omgeving van een subtropisch zwembad.  
Voor in de agenda: Zaterdag 8 april om 16.15u in het Kikkerfort te Breukelen. Eindtijd rond 
18.30u. Een persoonlijke uitnodiging met extra informatie volgt binnenkort. 
Om alvast een indruk op te doen, hier een impressie van vorig jaar: 
https://vrijbuiterjeugdzeilen.nl/2016/04/03/zwembadtraining-2016 
 
Namens de trainers, 
Robert Moorman 
 
 

 
Belangrijke data maart en april 2017 voor Optimist en Splash 
 
Zon 19 mrt   Voorjaarstraining 
Zon 26 mrt   Sprintregatta 
Zat 1 apr   Havenklusdag 
Zat 1 en zon 2 apr  Trainen Grevelingen voor Buitenploeg Optimist  
Zat 8 en zon 9 apr  Optispring Grevelingen voor Buitenploeg Optimist 
Zat 8 apr   Zwembadtraining nieuwe jeugdzeilers, Kikkerfort Breukelen 16.15–18.30 
Zon 9 apr   Eerste training! Opening Zeilseizoen, bootjeskeuring en kledingmarkt   
Vrij 14 tot maa 17 apr  Easter Regatta voor geselecteerde Optimist-zeilers 
Zat 15 tot maa 17 apr  SKON Sneek 
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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Programma Opening seizoen 
zondag 9 april 2017 

 
 
 
11:30 uur – 12.00 uur: Opening jeugdzeilen, 

groepsindeling,  
voorstellen trainers. 

 
12.00 uur - 13.30 uur: Bootinspectie Optimist en Splash. 
 
13.30 uur - 15.30 uur: 2e hands nautische markt à la 

vrijmarkt in en rondom het 
clubhuis.  
(ook buiten, afhankelijk van het 
weer).  
én gelegenheid voor kinderen om te 
zeilen. 

 
14.00 uur - 15.00 uur: Introductie nieuwe leden + rondje 

haven. 
 
16.00 uur: Hijsen vlag + toespraak door 

voorzitter Kees Meeus. 
 
  
Vanaf 17.00 uur: Buffet in clubhuis: Opgeven via 

info@baronalbert.nl 
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Film	+	presentatie	“When	the	Boys	became	Men” 

5	en	6	april	a.s.	in	clubhuis	GWV	De	Vrijbuiter 

Het	Nederlandse	Team	Brunel	is	te	zien	in	de	film	“When	the	Boys	Became	Men”.	De	

film	is	geproduceerd	door	On	Air	Media	in	opdracht	van	Schouten	Global,	sponsor	van	

Team	Brunel	in	de	Volvo	Ocean	Race.	De	film	volgt	het	team	tijdens	de	loodzware	

offshore	zeilrace,	vanaf	de	training	in	Lanzarote	tot	en	met	de	start	in	Alicante	en	

vervolgens	de	hele	wereld	over.	Van	leg	naar	leg,	van	overwinning	naar	overwinning,	

maar	ook...	verlies.	In	strijd	met	de	andere	wedstrijdboten,	onder	vaak	heftige	

omstandigheden,	weinig	slaap,	andere	voedingspatronen,	geen	privacy.	En	dat	alles	met	

maar	met	één	doel:	deze	“race	der	races”	winnen!	 

Kosten	film:	€	7,50	p.p.	bij	toegang	betalen:	contant	of	pinnen	Voorafgaand	aan	de	film	

eten?	Kosten	Volvo	Ocean	Race	menu:	€	13,50	(opgeven	vóór	31-3-2017)	 

Start	diner	:	18.30	uur	Start	presentatie	en	film	:	19.45	uur	 

Aanmelden	voor	film	en/of	buffet	via	onderstaande	link	:	 

http://www.gwvdevrijbuiter.nl/form.php?id=143	  

Let	op	vol	=	vol!	  
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