Paasstage 2012
Beste Youth zeilers,
De Paasvakantie start binnen 3 weken en dus komt onze Paasstage ook steeds dichterbij.
Zoals jullie al weten gaat deze door van de 9de april tot en met de 13de april.
Hierbij krijgen jullie nog al de nodige informatie om jullie week goed te kunnen
voorbereiden.
Plaats:
We spreken maandagmorgen 9 april om 10uur af in Duinbergen. Hier zullen ook de
meeste activiteiten en trainingen plaatsvinden. ’s Middags gaan we hier ook eten.
’S Avonds zullen we in ons clubhuis in Zeebrugge en in Duinbergen eten. Als slaapplaats
gaan we de loods van de jachthaven van de RBSC gebruiken, hier hebben we ook alle
sanitaire voorzieningen. Aangezien er niet genoeg bedden zijn voor iedereen, zullen we
ook enkele tentjes moeten opstellen in de loods. En ’s morgens zullen we in het clubhuis
Alberta van de jachthaven ons ontbijt kunnen nuttigen. Het einde van de stage is
voorzien op vrijdag om 18uur eveneens in Duinbergen.
Wat zeker mee te brengen:
-

Genoeg warme kledij!
Warme zeilkleding, liefst droogpak, zeker een lang pak (voor een shorty is het nog
te koud!)
Zeilschoentjes
Muts
Sportkledij
Sportschoenen
Slaapzak
Matje, matras of slaapbed
Tent, liefst opwerpbaar zonder te veel piketten (gelieve te melden als je er geen
hebt, wij houden dan bij of er voldoende zijn om iedereen te laten slapen)
1 gezelschapspel
Toiletgerief
2 handdoeken
Zaklamp
Rugzak
1 fiets
Eventueel wat zakgeld, 50€ is zeker genoeg!

Wat zeker niet mee te brengen:
-

Sigaretten
Alcohol
Playstation, Nintendo DS, …

Programma:
Het hoofddoel van de Paasstage is uiteraard om zo veel mogelijk te zeilen, maar
hiernaast hebben we ook nog wat andere activiteiten gepland zodat we ons zeker niet
gaan vervelen! Jullie zullen tijdens de trainingen in drie groepen getraind worden, dus
zullen er ook steeds minstens drie trainers aanwezig zijn, waaronder Sebastien
Godefroid.
Opmerkingen:
-

-

Tijdens het ontbijt, middageten en avondeten is drank inbegrepen, er zal ook voor
water gezorgd worden overdag, voor extra frisdrank of snoepgoed moet er zelf
gezorgd worden. Dit kan uiteraard ook verkregen worden aan de bar in het
Clubhuis.
Gelieve ons ook bij het begin van de stage de contactgegevens te bezorgen van
iemand die we zeker kunnen bereiken tijdens de duur van de stage.

