ZOMERKAMP CADET 2018 : Oostwatering - Veerse Meer.
Beste Cadet-vrienden,
Het zomerkamp Cadet gaat dit jaar door in Jachthaven Oostwatering in Veere
van : zondag 12 augustus tot en met woensdag 15 augustus 2018
Deze 4 daagse stage is een ideaal instapmoment naar het wedstrijdzeilen in Cadet.
Nieuwe teams worden gevormd voor het volgende zeilseizoen, ervaren stuurmannen
leiden nieuwe fokkematen op en nieuwe stuurmannen kunnen proeven van een
eerste ervaring in wedstrijdzeilen.
Er wordt heel intensief gezeild maar steeds in een gemoedelijke en leuke sfeer, ’s
avonds is er nog voldoende tijd voor ontspanning.
Iedereen slaapt in een zelf meegebrachte tent. Informeer even op voorhand met
wie je eventueel een tent kan delen.
Laat op tijd weten als je geen tent hebt, dan kunnen we nog proberen iets te regelen.
Alle tenten staan aan het uiteinde van de jachthaven naast het speelveld van de
zeilclub ‘ de Roergangershut ‘.
Er zijn op 3 plaatsen toiletten en douches ( hier zijn muntjes van 50ct voor nodig ! )
De boten staan aan het begin van Jachthaven Oostwatering in de
Watersportvereniging Arne. ( naam : ‘Strandje’ en ligt naast de parking )
Zondagnamiddag (+/- 17u) is er een BBQ gepland in de Roergangershut voor alle
kids en ouders. Voor onze jonge zeilers is dit inbegrepen in het inschrijvingsgeld, aan
de ouders vragen we om apart in te schrijven via het formulier in bijlage.
De overige dagen tot en met woensdagnamiddag wordt ontbijt , lunch, vieruurtje en
avondeten voorzien door onze kampouders.
Voor zondagmiddag graag zelf een lunchpakketje voorzien.
Cadet-kampverantwoordelijke : Anja Van Goolen
Cadet-kampouders: Tania & Janez Perko, Tim & Mieke Stroobandt
Adres : Jachthaven Oostwatering, Polredijk 13, 4351 RT Veere
Afspraak : zondag om 10.00 u.
Prijs van het kamp, contant te betalen bij aankomst : 130 EUR
Prijs BBQ ouders, contant te betalen bij aankomst : 22 EUR / pp
Einde kamp woensdag om 17.00 u
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Inschrijving :
In bijlage ontvangen jullie het inschrijvingsformulier voor ons zomerkamp Cadet.
Voor de verdere planning van het kamp en de BBQ, graag dit formulier invullen en
versturen per mail naar bncca@cadetnews.be ten laatste op dinsdag 31 juli, 2018
Het originele, ingevulde en getekende formulier meenemen bij aankomst.
We kijken uit naar een super leuk kamp met nieuwe teams en nieuwe Cadet-zeilers !
Vriendelijke groeten,
Anja
GSM Anja Van Goolen : 0479/60.68.35
Mail : bncca@cadetnews.be
Website : www.cadetnews.be
Wat mee brengen naar het kamp ?
Tent
Boot met indien mogelijk 2 stel zeilen
Voor geïnteresseerde nieuwe stuurmannen kan de Cadet klasse een boot ter
beschikking stellen in de mate van het mogelijke.(laat even op voorhand weten)
Reserve- en klein herstelmateriaal
Zeilkledij (zeilbotjes, ‘tribord’, handschoenen, een surfpak en/of droogpak)
Regenkleding
Zwemvest, (Starthorloge voor stuurmannen)
Zonnecrème, zonnebril en zonnepet (bij mooi weer)
Wedstrijdreglementenboekje en notitiemateriaal(zeker voor stuurmannen)
Slaapzak, matras, kussensloop
Sportkledij en sportschoenen, zwemkledij en handdoek in apart zakje
Voldoende vervangkleren en een pyjama
Toiletgerief
Gezelschapsspelletjes, geen waardevolle spullen
Lang touw, enkele wasknijpers en 2 kleerhangers
ID kaart
Zaklamp
Gelieve alle bagage te naamtekenen.
Als er nog ouders zijn die ons willen helpen met dessertjes en vieruurtjes dan
mag je dit steeds laten weten.
Laat ook even weten of je een tent meebrengt en voor hoeveel personen.
De deelnemers aan dit kamp doen geheel voor eigen rekening en risico mee. De
organiserende vereniging, noch de vrijwillig helpende ouders zijn aansprakelijk voor
enige schade, welke dan ook, die direct of indirect in verband met deelname aan dit
kamp zou kunnen ontstaan
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