Programma activiteiten WSV Drachten / Veenhoop

Beste mensen.

Het winterseizoen is weer aangebroken. De boten op de kant of winterklaar gemaakt.
Dat betekent niet dat we niet met varen bezig kunnen zijn.
We hebben daarom het volgende winterprogramma.

Op 5 Januari 2019 de Nieuwjaarsreceptie. Rond 17.00 uur heffen we het glas en
wensen elkaar het beste toe. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zal er uitleg worden
gegeven over de stand van zaken rond de nieuwbouw. Nieuwbouw betekent ook een
nieuwe start. Een commissie heeft het bestuur ondersteund bij het bedenken van
nieuwe activiteiten binnen de watersportvereniging. De nieuwjaarsreceptie is ook een
goed moment om met elkaar te kijken welke activiteiten we op kunnen pakken en
welke we nog even moeten laten liggen.
20 Januari 2019 een workshop Wadvaren. De waddenzee is prachtig vaarwater en
ook nog lekker dichtbij. Of je nu met een zeilschip of met een motorboot op het wad
vaart. Je zult rekening moeten houden met de specifieke omstandigheden van het
wad. Als je gebruik maakt van wind, stroom en getij is het heerlijk om op het wad te
varen. Jan Kampherbeek heeft veel met zijn gezin op het wad gevaren en neemt u
mee naar de mooie wereld van het wad. Hij vertelt hoe je optimaal gebruik kunt
maken de omstandigheden op het wad. Aanvang 14.30 uur
3 Maart 2019 hebben we een workshop zeezeilen. Heeft u interesse om eens op zee
te zeilen of wilt u wel eens wat meer weten hoe het nu is om een nacht door te
zeilen? Kom dan naar deze middag. Dagomar Deelstra is een zeer ervaren zeezeiler
en geeft tips en tricks over hoe je op een veilige en prettige manier van het zeilen op
zee kan genieten. Aanvang 14.30 uur.
18 Maart 2019 De algemene ledenvergadering. Tijdens de algemene leden

vergadering komen natuurlijk de verplichte onderwerpen aan bod. Het
bestuur legt verantwoording af aan de leden.
We zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wilt u een bijdrage leveren aan het
goed functioneren van de vereniging. Meldt u dat dan aan bij het bestuur.
Aanvang 19.30 uur.
7 April 2019 Trimmen van jachtzeilen. Zeilen zijn de motor van je zeilboot. Ook al
heb je niet de nieuwste wedstrijdzeilen dan kun je toch optimaal gebruik maken van
je zeilen als je ze goed trimt. Harry Amsterdam is zeilmaker en een zeer ervaren
wedstrijdzeiler op zowel binnenwateren en IJsselmeer als op zee. Hij geeft ons uitleg
over het zo optimaal mogelijk trimmen van je zeilen en boot, (wedstrijd-)tactiek en

regels ook voor kajuitzeiljachten en kan daarbij putten uit zijn ervaringen o.a. als
regenboogzeiler maar ook als deelnemer aan Schuttevaer-, Harlingen-Terschellingen de 24-uursrace Aanvang 14.30 uur.
KLAVERJASSEN.
Ook in 2019 gaat de klaverjascommissie door met de klaverjasavonden op de eerder
vastgestelde vrijdagen met aanvangstijdstip 19.30 uur.
Als reminder noemen we ze bij deze nogmaals:
 11 Januari 2019
 15 Februari 2019
 08 Maart 2019
 05 April 2019
Alle genoemde activiteiten vinden plaats in de kantine van Mast Jachtschilders BV
aan De Werf 1 te Drachten.
Het bestuur hoopt u in grote getale te mogen verwelkomen en wenst u alvast prettige
Kerstdagen en een goed begin van 2019.
JEUGDZEILEN.
Met dit mooie weer komen de zeilkriebels weer naar boven.
We hebben daarom alvast een planning gemaakt voor het Jeugdzeilen.
We hebben we al een planning gemaakt voor de zeilavonden:
Op woensdagavond 8 mei willen we alle spullen weer vanuit de containers naar de
loods verhuizen.
We willen deze avond ook een introductie avond houden voor alle nieuwe kinderen
en ouders.
Vervolgens hebben we de volgende zeilavonden geprikt:
10, 17 en 24 mei
7, 14, 21 en 28 juni
En 5 juli.
Op zondag 23 juni hebben we onze jaarlijkse Elfstedentocht gepland, ’s middags.
We hebben op 30 augustus en op 6 september ook nog 2 zeilavonden ingepland.
En op 13 september de speurtocht en op 15 september de slotwedstrijden.
De commissie Jeugdzeilen.

