
Wat leuk dat je naar het zeilkamp komt in Hellevoetsluis! 

Je hebt je ingeschreven  Voor  een zeilcursus waar je nat kan worden! Deze week begin je op zondag 

17 of 24 juli met een volle maag en verwachten we je om 19.00 uur. Bij aankomst kan je direct je 

tentje opzetten om in te slapen.  

Als alle tenten staan en jouw ouder(s) hun bakje koffie op hebben begint het avondprogramma. 

We gaan deze week met de juiste omstandigheden maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zeilen. 

Op woensdag hebben we een andere watersportactiviteit in petto! 

Zaterdag om 11.00 uur verwachten we je ouders op de steiger waarna jullie gezamenlijk de tenten 

opruimen en rond 13.00 uur gaan jullie weer naar huis na de diploma-uitreiking. 

Wat neem je mee? 

Om te zeilen: 

o Zwemvest 

o Wetsuit 

o Zeiljas/regenjas 

o Zwembroek/bikini 

o Waterschoentjes 

o Badhanddoek 

Om te slapen: 

o Tentje 

o Slaapzak + kussen 

o Luchtbed 

o Waslijntje 

o Toiletspullen 

o Pyjama 

o Teddybeer 

Extra mee te nemen: 

o Zorgverzekeringpas 

(kopie) 

o Zakcentje 

o Zaklamp 

o Iets lekkers 

o Je behaalde Cwo’s 

o Pet/zonnebril 

o Zonnebrand 

Kleding 

o Warme truien 

o T-shirts 

o Ondergoed 

o Lange broeken 

o Korte broeken 

o Slippers 

o Twee paar schoenen 

  

 

Betalen 

Binnenkort ontvangen je ouders een factuur in hun mailbox. 
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 Contactgegevens: 

Tijdens de zeilweek zijn wij dag en nacht bereikbaar op het nummer; 06-31272409.  

Om ook je ouders te kunnen bereiken tijdens het zeilkamp willen we je vragen onderstaande 

formulier in te vullen aan het begin van het zeilkamp in te leveren: 

Naam Cursist:  ………………………………………………………………………………………………………... 

Geboortedatum: ……-……-…………Geboorteplaats: ……………………………………………………….. 

Contactpersoon 1: ………………………………………………….. Tel; ……………………………………………… 

Contactpersoon 2: ………………………………………………….. Tel; ……………………………………………… 

 

Medicijnen:  ………………………………………………………………………………………………………… 

Dieet:   …………………………………………………………………………………………………………. 

Allergieën:  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wij hebben er zin in en zien je zondag 17 juli! 

Groetjes, 

Team Zeilschool iSail 
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