
 
 
Olympisch	  Goud	  donderdag	  6	  april	  héél	  dichtbij!	  
	  
Nee!	  Zo	  makkelijk	  gaat	  dat	  niet;	  dat	  is	  oneindig	  dóórgaan	  en	  keihard	  werken;	  niks	  dromen	  en	  geluksvogeltjes.	  
	  
Ja!	  Marit	  Bouwmeester	  komt	  speciaal	  voor	  wie	  van	  haar	  carrière	  wil	  leren!	  Natuurlijk	  zijn	  daar	  jonge	  
zeiltalenten	  bij!	  Maar	  alle	  gedreven	  fanatiekelingen	  zijn	  welkom,	  uit	  alle	  sporten,	  van	  alle	  leeftijden.	  Reken	  
maar	  dat	  ook	  ervaren	  rotten	  graag	  bijleren	  van	  Marit.	  
	  
Als	  eerste	  zal	  Marit	  haar	  olympische	  zeilcarrière	  toelichten	  en	  we	  mogen	  haar	  alles	  vragen!	  Daarna	  zal	  ze	  
dieper	  ingaan	  op	  de	  specifieke	  techniek	  van	  het	  laserzeilen	  aan	  de	  hand	  van	  video’s.	  Heel	  goede	  redenen	  om	  6	  
april	  deze	  ‘andere	  training’	  te	  doen!	  	  
	  

Wees	  dit	  seizoen	  jouw	  concurrenten	  een	  slag	  voor!	  Ga	  stiekem	  naar	  Marit’s	  avond.	  Of	  deel	  dit	  juist!	  	  
Bedenk	  alvast	  jóúw	  vragen	  aan	  Marit	  Bouwmeester,	  Olympisch	  Kampioen	  2016!	  
	  

	  
	  
Het	  Regionaal	  Training	  Centrum	  Noord	  Nederland	  nodigt	  je	  uit	  Marit	  Bouwmeester	  te	  zien,	  horen	  en	  te	  bevragen	  
over	  haar	  topsportcarrière	  en	  laserzeiltechniek.	  
	  
Donderdagavond	  6	  april	  in	  de	  Rabobank,	  Martiniplein	  1,	  Sneek;	  
Ontvangst	  	   vanaf	  19.00	  uur	  
Welkom	  	  om	  	   19.30	  uur	  	   	   namens	  het	  RTC	  Noord	  Nederland	  en	  de	  Rabobank	  
	   	   19.40	  uur	  	   	   steekt	  Marit	  Bouwmeester	  van	  wal	  	  
	   	   ca.	  21.00	  uur	  	   	   heeft	  Marit	  de	  laatste	  vraag	  beantwoord	  
En	  aansluitend	  kun	  je	  je	  passie	  delen	  met	  andere	  sportliefhebbers!	  
	  
Schrijf	  je	  snel	  in	  via	  rtc-‐zeilen-‐noord.nl.	  Want	  als	  de	  zaal	  voor	  Marit	  is	  volgeboekt,	  heb	  jij	  pech.	  
	  
	  
Over	  RTC	  Zeilen	  Noord	  Nederland	  
Bij	  dit	  Regionaal	  Trainingscentrum	  trainen	  talentvolle	  jeugdzeilers	  die	  wedstrijdzeilen	  op	  nationaal	  
of	  internationaal	  niveau.	  De	  thuisbasis	  wordt	  geboden	  door	  de	  KWS	  in	  Sneek.	  Naast	  de	  programma’s	  voor	  de	  
talenten	  zijn	  er	  opleidingen	  voor	  trainers	  en	  coaches.	  Via	  hen	  komt	  de	  ervaring	  van	  het	  RTC	  ook	  terecht	  bij	  alle	  
andere	  jeugdzeilers	  in	  de	  regio.	  Het	  uiteindelijke	  doel	  is	  om	  zoveel	  mogelijk	  'zeilers voor het leven' te krijgen.	  


