RBSC YOUTH
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INFORMATIE 2021

In deze brochure willen we jullie informeren over ons
programma en doelstellingen voor 2021.
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We heten iedereen en vooral alle nieuwe geïnteresseerde
jeugdzeilers dan ook meer dan welkom in ons team, en
hopen dat we er samen een onvergetelijk seizoen 2021
van zullen maken!

McDonalds is reeds 12 seizoenen de hoofdsponsor van ons
RBSC Youth Team. Zij zijn blij hun steentje te kunnen
bijdragen voor de jeugd. Zowel RBSC als Mc Donalds
vinden het zeer belangrijk om gemotiveerde jonge zeilers
gelukkig te kunnen maken en hen de kans te geven zo veel
mogelijk bij te leren. We kunnen niet benadrukken hoe
belangrijk deze steun voor onze jeugdwerking is.

Dankzij Mc Donalds heeft Sebbe Godefroid in 2020
opnieuw training kunnen geven aan de zeilers en konden
er nog extra andere trainers betaald worden! Naast de
verschillende trainers, geeft Mc Donalds het Youth RBSC
Team ook de minibus geschonken die de afgelopen
seizoenen al zeker zijn nut bewezen heeft. Net zoals de
vorige jaren geven we McDonalds daarvoor visibiliteit in
return. Jullie krijgen dus ook stickers om op jullie rompen
en zeilen te kleven. Op onze kledij staat uiteraard ook het
logo van Mc Donalds. We rekenen hier dan ook op jullie
medewerking om Mc Donalds zo veel mogelijk in de kijker
te zetten.

IEDERE
GEMOTIVEERDE
JEUGDZEILER IS
WELKOM!
Welk niveau moet je halen om toe
te treden tot het RBSC Youth
Team?
Als RBSC willen wij onze passie voor zeilen zo veel mogelijk
doorgeven. Iedere gemotiveerde jeugd zeiler, die reeds 1 of
meerdere catamaran kampen heeft gevolgd, kan deel uitmaken van
ons RBSC Youth Team Multihull.
Wij helpen iedere gemotiveerde jeugdzeiler graag vooruit! De
zeilkennis naar een hoger niveau tillen, is daarbij het werk van onze
trainers.

GROEPSINDELING 2021
Gemotiveerde jongeren
met beperkte zeilervaring

Trainingsgroep
Dragoon

Trainingsgroep
Nacra 15

Deelname mogelijk op:

Deelname op eigen boot
1. Nationaal programma
2. Internationaal
programma

- clubboot
- eigen boot

TRAINING OP
ELK NIVEAU
De kalenders zijn opgesteld per groep. Iedereen krijgt
dus +- evenveel begeleide dagen. Wel zorgen we ervoor
dat iedereen binnen de groep training op zijn niveau zal
krijgen.

Trainers:
Sebbe, August en Thomas blijven hoofdtrainers van ons
Youth RBSC Sailing Team Multihull, zij blijven steeds jullie
aanspreekpunt op het strand. Voor vragen rond de
algemene werking, logementen en trainingsmomenten
kan je steeds bij Patrick terecht. Op het secretariaat in
Zeebrugge zal Nathalie Patrick hier mee in
ondersteunen. Door deze verdeling hopen jullie zo
steeds beter te kunnen begeleiden!

Naast Sebbe August en Thomas zullen er nog andere
toptrainers zijn.

KALENDER 2021
Hieronder vindt u de kalenders terug. Zoals ieder jaar staan wij steeds open voor feedback op de kalender. Zo streven we er
steeds naar een zo optimaal mogelijk programma aan te kunnen bieden.
De boten zullen zoals vorig jaar nog steeds in Duinbergen liggen, waar we dus ook starten en vertrekken voor de trainingen en
wedstrijden in Knokke-Heist.

Laat je niet afschrikken als je eens een data niet kan, maar VERWITTIG zeker als jullie niet kunnen komen!

Ook dit jaar werken we met een

aflassingsregel. Dit wil zeggen dat er per trainingsgroep minimum 2 boten aanwezig moeten

zijn per training/wedstrijd in België en minimum 3 boten voor training/wedstrijden in het buitenland. Indien niet, wordt de training
of wedstrijdbegeleiding afgelast!

Rating omkadering ouders naast het water:
A: We vragen de ouders om voor de omkadering naast het water te zorgen. De catering is niet inbegrepen en hiervoor kijken de
ouders zelf. Voor buitenlandse stages zullen we jullie vragen wie er in hetzelfde appartement - logement als de trainer wenst te
slapen, maar indien we voor de gevraagde datum geen antwoord krijgen, gaan we er van uit dat jullie zelf logement hebben
voorzien.

B: We vragen 1 ouder om stand-by te zijn, dit spreken de ouders onderling af.

C: Alle begeleiding op en naast het water gebeurd door de RBSC

PAASSTAGE
RBSC YOUTH
TEAM 2021
Tijdens de 2de week van de paasvakantie geven we de
start van het nieuwe seizoen! Alle RBSC Youth leden
gaan dan het water op, net zoals alle nieuwe
geïnteresseerde kandidaten voor een leuke week!

Je dient voor de paasstage wel te beschikken over een
degelijk en warm pak (droogpak of wetsuit met lange
mouwen en benen). Een zwemvest, trapeze en spraytop
kan dan zeker en vast nog van de zeilschool gebruikt
worden.

De kost van de paasstage zit vervat in de Youth-fee.
Indien nieuwe kandidaten na de paasstage toch zouden
beslissen om zich niet verder in te schrijven voor het
volledige programma, komt de kost van de paasstage
(training en gebruik van de boot) op

€250.

Buiten de paasstage organiseren we nog een 2de
volledige stageweek. Dit van 16 - 20 augustus. Ook ons
team van de Dinghies is hierop aanwezig.
Voor zij die geen eigen dragoon hebben, vragen we

€258/persoon, de prijs van een zeilkamp, gezien we dan
een dragoon uit de capaciteit van de scholing moeten
halen.

Inschrijven?
In bijlage van de ontvangen mail, zit het
inschrijvingsformulier 2021. Hierop zal jullie ook gevraagd
worden met wie jullie graag wensen samen te varen
komend seizoen, zodat we jullie kunnen helpen een team
te vormen.

Voorwaarden voor Youth Leden / Medewerking:
Het spreekt vanzelf dat we ook een zekere inzet
terug vragen van de jeugdleden om aan het programma
deel te nemen. Naast de vanzelfsprekende zaken als
motivatie, beleefdheid, goede uitstraling etc., hebben we
ook nog enkele andere puntjes.
Lid zijn van de RBSC
De wedstrijden op de kalender varen enkel onder de
RBSC vlag

CONTACT:

Tijdig antwoorden op de mails en op de hoogte
houden van de trainers
Engagement van aanwezigheid
Minstens 1 dag meewerken als wedstrijdorganisatie en

Algemeen Directeur:
Patrick Demesmaeker: 0495/21.99.22
zeebrugge@rbsc.be

zeilschool in RBSC Duinbergen of het Zoute
Schrijven van artikels voor website, Varen,
newsletter,…
Bij deelname aan wedstrijden op verplaatsing, ouders

Secretariaat & Zeilschoolverantwoordelijke:
Nathalie De Waele: 0472/89.97.72
nathalie@rbsc.be

die meegaan voor transport en begeleiding.
Hoofdtrainer:
Iedereen die lid is, een eigen degelijk lang warm pak
heeft en al eens een zeilstage gevolgd heeft, is welkom.
We streven er vooral naar om een leuke tijd om het water
te beleven. Ben je gemotiveerd, dan kunnen wij er
ongetwijfeld een onvergetelijk seizoen van maken!

Sebbe Godefroid - 0476/29.29.29 sebbegodefroid@gmail.com

IN YOUTH WE TRUST!

