Combi Zuid Wedstrijd Berkendonk
weekend van 20 en 21 mei 2017
Meld je aan voor dit leuke zeilevenement!!!!!!
Dit jaar mag JZV-Berkendonk voor de 8e keer een training- en wedstrijdweekend
organiseren van de Combi Zuid. Zaterdagmiddag wordt er voor de clubleden een
wedstrijdtraining gegeven en zondag worden de wedstrijden gevaren.
De doelstelling is om voor alle zeilende kinderen een zeer laagdrempelige
kennismaking te hebben met het wedstrijdzeilen. Dit jaar is deze wedstrijd
opgenomen in het lesprogramma voor alle cursisten met CWO 1 en hoger.
Op zondag wordt er in verschillende klassen wedstrijden gezeild. Kinderen van
onze club kunnen meedoen in de Optimisten (klasse C), Open Bic en Laser Pico’s
van onze club. Verder zal er worden gezeild in de Splash en Optimisten klasse A en
B. Er zal op de wedstrijd dag ca. 3 of 4 keer worden gestart. Dus mocht je in de 1e
race pech hebben dan heb je altijd nog kans op een revanche. Het is wel aan te
bevelen om bij deelname aan de wedstrijddag ook de trainingdag bij te wonen.

Wat is er nu leuker dan alles wat jullie al geleerd hebben een keer spelenderwijs in
een wedstrijd te proberen en te bekijken of je sneller bent dan een van de andere
kinderen! Uitgangspunt is uiteraard om een leuk weekend te hebben.
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Tijden
Zaterdagmiddag wordt de training gegeven tussen 13.00 en 15.30.
Zondag is de wedstrijddag. Op deze dag zullen er minimaal per klasse 3
wedstrijden worden gevaren. Op deze dag krijgen de kinderen tussen de middag
ook soep, een broodje en iets te drinken. Je moet uiterlijk om 9.00 uur aanwezig
zijn om in te schrijven, te betalen, om te kleden en je boot wedstrijdklaar te
maken. Om 10.00 uur is het palaver en om 10.30 is de eerste start.
Inschrijven
Aan de training op zaterdag zijn geen kosten verboonden maar we willen wel graag
weten of je komt.
De kosten voor de wedstrijdag bedragen € 12,50 (inclusief lunch) ter plaatse
contant te betalen.
Opgeven voor de training en aanmelden voor de wedstrijden kan via dit mailadres:
combizuid@jzv-berkendonk.nl
Graag aanmelden voor woensdag 17 mei, o.a. in verband met de inkopen van door
barcommissie. Let op dat inschrijven verplicht tot betaling!!
Voor vragen kunnen jullie altijd bellen met Jan Knikkenberg (Penningmeester JZVBerkendonk) 0492 - 514700 en vader van 2 enthousiaste wedstrijd zeilende
kinderen.

Ouders en supporters:
Om deze dag tot een succes te maken zoeken we tevens nog ouders,
broers en of zussen die tijdens een van de dagen of beide dagen de
vereniging willen helpen!!
Doe/help mee om dit weekend tot een succes te maken en de overige
zeilverenigingen te laten zien dat Helmond een watersport stad is om
rekening mee te houden.
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