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Beste cursist, 

 

Je hebt je opgegeven voor een zeilcursus bij zeilschool de Vuntus. Deze brief is bedoeld 

om alles nog een keer op een rijtje te zetten. 

 

Als je bent ingeschreven voor de ochtendcursus duurt een lesdag van 10.00 tot 13.00 

uur. De mini-opti middagcursus duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Het is wel praktisch als je 

een kwartier van tevoren aanwezig bent. Dan kun je kennis maken met je instructeur en 

nog rustig het zwemvest uitzoeken voordat je het water opgaat. 

 

Als je staat ingeschreven voor de middagcursus, is de laatste middag een bijzondere 

middag. Vanaf 15:00 komen de diverse zeilgroepen richting de haven om aan de ouders 

op de steiger te laten zien wat ze de hele week geleerd hebben. Na 16:00 gaan de eerste 

groepen de haven in, dus wees op tijd. De uitreiking van de certificaten begint zodra 

alles opgeruimd is. 

 

Op de zeilschool is limonade aanwezig voor tussendoor. Je mag/kan zelf een 

tussendoortje en drinken meenemen van thuis.  

 

Het leuke van het zeilen is dat je natuurlijk ook nat kunt worden      . Daarom neem je 

een setje droge en warme kleren mee en een handdoek zodat je direct weer door kunt 

zeilen na het omkleden. Het is noodzakelijk om een zeil- of regenjas en broek mee te 

nemen, ook als het weer er goed uitziet. Qua schoeisel zijn waterschoentjes het beste. 

Als het mooi weer is, zijn sandalen ook prima. Als ze maar nat mogen worden. Op 

zonnige dagen is het op het water prettig om een zonnebril of pet te dragen. Voor een 

zwemvest hoef je niet te zorgen, die hebben we voldoende.  

 

We hopen je snel te zien op de zeilschool!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Zeilschool de Vuntus 
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