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In 2016 gaan we verder met het betrekken van de jeugd bij de watersport. Dit jaar 
bieden we opnieuw een breed en gevarieerd programma aan dat voor beginners 
veel leuks en voor gevorderden veel uitdagingen biedt.

Wat we gaan doen
In de bovengenoemde havens worden speciaal voor beginnende én gevorderde 
jonge watersporters de hieronder beschreven activiteiten georganiseerd. Aan elke 
activiteit doe je één keer mee en je komt dus iedere zaterdag in een andere haven.

Gezamenlijke aftrap met zwembadles 
De watersportdagen worden afgetrapt met de beroemde zwembadles in zwembad 
De Staver in Middelharnis. Deze les is voor beginners en gevorderden en is ook 
bedoeld als eerste kennismaking met elkaar.

- Zaterdagprogramma Den Bommel 
In de haven van Den Bommel kunnen beginners kennismaken met het zeilen in 
een open kielboot. Voor gevorderden wordt er een wedstrijdtraining aangeboden.

- Zaterdagprogramma Stad aan 't Haringvliet 
In jachthaven Atlantica kunnen beginners kennismaken met ‘stand-up-paddling'. 
Gevorderden kunnen er leren varen met snelle zwaardboten (Open-Bic’s).

- Zaterdagprogramma Middelharnis 
Beginners kunnen in Middelharnis zelf varen en oefenen in optimisten. 
Gevorderden krijgen er een vaardag aangeboden op een echt wedstrijdjacht.

Gezamenlijke afsluiting van het seizoen 
In september/oktober organiseren we nog een gezellige seizoensafsluiting om 
elkaar nog een keer te zien en gezellig bij te kletsen!

Begeleiding
Alle activiteiten worden door vrijwilligers begeleid. Wil je meehelpen aan dit leuke 
event, stuur dan een e-mail naar het genoemde e-mailadres. Alle hulp is welkom!

Voorwaarde voor deelname
Eigenlijk is er maar één voorwaarde: je moet minimaal zwemdiploma B hebben!

Deelname is gratis
De Jeugd Watersportdagen 2016 worden aangeboden door de drie deelnemende 
havens. Deelname is gratis voor kinderen/kleinkinderen van leden en ligplaats-
houders, maar het aantal plaatsen in beperkt. Meld je dus snel aan!ßπ

Nieuw 

In 2016 bieden wij wederom in en 
vanuit drie havens aan het Haringvliet 
een water-sportprogramma aan voor 
jeugd van (ca.) 6 tot 16 jaar! 

Deelnemen betekent dat je in elk van 
de drie havens komt en daar samen 
met leeftijdsgenootjes een leuke 
watersport-activiteit kunt doen. Uiter-
aard onder deskundige begeleiding 
van mensen uit de organiserende 
haven. 

Programma 

De volgende zaterdagen zijn gepland 
voor de jeugd watersportdagen: 

Zwembadles:  

• 21 mei 2016 

Praktijkdagen: 

• 11 juni 2016 

• 18 juni 2016  

• 25 juni 2016  

De zwembadles start om 15.30 en 
duurt tot ca. 17.30 en wordt afgesloten 
met eten (friet met kroket/frikadel) en 
drinken. 

De praktijkdagen starten om 10.00 en 
duren tot circa 16.00. 

Meld je alvast aan! 

Als je wilt meedoen, laat het dan vast 
weten en stuur een email met je naam 
en leeftijd naar: 

secretariaat@hetbommelsegors.nl 

We zullen je na je vooraanmelding 
verder gaan informeren over het 
programma! 
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