
Verslag Jeugdzeilen zomer 2017 

Dit jaar hebben er maar liefst 23 pupillen deelgenomen aan het jeugdzeilen. Ook nu vond de aftrap 

weer plaats in het zwembad ”de Baron” in Wijckel. Spelenderwijs werd hier, met ondersteuning van 

een aantal ouders, de angst voor het water omgezet in een stukje zelfredzaamheid.  

 

Vijf dagen, van 10.00 uur tot 16.00 uur, werd er gezeild onder leiding van de instructeurs van de Stipe 

en van de Ūlepanne, alle dagen onder mooie weersomstandigheden. Afhankelijk van de gemaakte 

vorderingen is er gezeild in Optimist of Laser Pico.   

De beginners hebben vanaf de eerste les geleerd alles zelf te doen: de boot leren kennen, optuigen, 

instappen, wegvaren en zo meer. Op oefenbaantjes werd er gezeild, uitleg gegeven en heeft iedere 

leerling de juiste persoonlijke aanwijzingen gekregen. Regelmatig werd er verzameld, ervaringen 

uitgewisseld en extra uitleg gegeven. De instructeurs houden officiële CWO vorderingsstaten bij.  

 

De promotie hebben we dit jaar geheel in eigen beheer verzorgd door een fraaie flyer te verspreiden 

via de scholen, facebook en onze website. Hierdoor hebben we de kosten laag  kunnen houden, 

waardoor er nog wat ” in de pot” is achtergebleven. 



Miks Welzijn werkt in opdracht van de gemeente De Fryske Marren aan het welzijn van haar 

inwoners op de gebieden gezondheid, sociale ondersteuning en sport. Met als doel de basisschool 

kinderen vertrouwd te maken met watersport en met onze vereniging hebben we dit seizoen 

ingehaakt op het project “ basisschool leerlingen meer laten bewegen” door “After School Sailing” 

aan te bieden gedurende 4 vrijdagmiddagen. De hiervoor benodigde Kano’s en Optimisten zijn 

belangeloos geleverd door de zeilscholen en de surfplanken door particulieren. De werving en de 

personele ondersteuning zijn verzorgd door mensen van Miks (CIOS). Mede door het mooie weer en 

de gekozen locatie, het strandje bij ’t Roefke, is hieraan met enthousiasme deelgenomen.  

 

 

 

 

 


