
Informatie
Voor vragen of meer informatie over onze  

zeilschool kunt u ons altijd bellen/mailen via: 
 

Info@debrielsezeilschool.nl

015 215 00 37

Op onze website staat ook nog meer infor-
matie over de zeilschool:

www.debrielsezeilschool.nl

Cursisten Administratie 
Phoenixstraat 30 

2611 AL Delft 
015 215 00 37 

Tijdens cursusweken: 
Krabbeweg 1 

3231 NB Brielle 
0181 413841 

(alleen voor dringende zaken)

Al  meer dan 60 jaar vaart de Brielse Zeilschool 
met veel kunde, enthousiasme en plezier op de 
Brielse Maas. Ieder seizoen wordt er op hoog 
niveau lesgegeven aan kinderen tussen de 8 en 
17 jaar oud. De zeilkampen worden geleid door 
CWO-instructeurs en walleiding die we zelf 
opleiden.  
Op de Brielse Zeilschool organiseren wij  
verschillende soorten kampen. We organ-
iseren zomerweken waar er gezeild wordt in         
Randmeren, Optimisten en Laser Vago’s. Daar-
naast zijn er lange-weekenden  waar kennis 
gemaakt kan worden met zeilen in de Optimist.

Het weekprogramma is zeer gevarieerd.  Er 
wordt overdag serieus gezeild en aan wal 
worden de spannendste en grappigste spellen 
gespeeld. Iedere week heeft een eigen thema 
met bijbehorende spellen, outfit’s, eten, week-
liedjes en avonturen. 

Op Brielle staat een hoog zeilniveau mét veel 
plezier voorop. Onze instructeurs staan  
bekend om hun zeiltechniek, creativiteit en 
enthousiasme en ook onze walleiding is al jaren 
geliefd bij de cursisten. Samen met hen wordt 
er altijd één groot feest van een week gemaakt: 
dat maakt je tijd op de Brielse Zeilschool een 
unieke, fantastische ervaring! 

www.debrielsezeilschool.nl

Brielle Huren
De Brielse Zeilschool ligt even onder Rotterdam, 
vlakbij het historische stadje Brielle, aan de        
Brielse Maas. Op het terrein staat de Nieuwe 
Arck, ons gebouw met daarin twee slaapzaalen 
die in totaal plaats bieden aan 42 personen. 

Verder is het gebouw omgeven door een groot  
grasveld waar activiteiten op plaats kunnen 
vinden. Voor het gebouw is een groot houten 
vlonder waarop er heerlijk in het zonnetje 
gezeten en gedineerd kan worden. In onze haven 
liggen 8 Randmeren, 6 Laser Vago’s en een grote 
motorboot. 

Dit maakt de Brielse Zeilschool een ideale locatie 
voor o.a. familiereunies, barbeques, bedrijfsuitjes 
en feesten.

Neem gerust contact met ons op voor meer 
informatie en verdere mogelijkheden. Denk        
hierbij ook bijvoorbeeld aan lessen van onze 
ervaren instructeurs, catering en overnachtingen.

De Brielse Zeilschool

De Brielse Zeilschool

De leukste zeilkampen voor 8 tot 17 jaar!



Waarom 
De Brielse Zeilschool ?

Onze Boten Seizoen 2018 Open Dag

de Beste
Al 60 jaar lang geven onze instructeurs zeilles op hoog 
niveau. Wij zijn een CWO gecertificeerde zeilschool die 
zijn eigen instructeurs zorgvuldig selecteert en 
vervolgens opleidt op zowel zeiltechnisch als didactisch 
gebied. De meeste van onze instructeurs hebben al 
meer dan 10 jaar zeilervaring! Onze intstructeurs on-
dergaan een continu leerproces. De kwaliteit van onze 
zeilles staat bij ons hoog in het vaandel!

de Leukste
Op Brielle staat iedere week in het teken van een 
eigen thema: de muziek, de leiding, het eten, de 
spellen en zelfs het zeilen. Na het zeilen zorgen 
de Juf en de Assi voor de leukste spellen die met 
de hele groep gespeeld worden.Ieder kind zal 
zich altijd onderdeel voelen van de groep. Alle               
kinderen zijn tijdens een week ongeveer even oud 
en er wordt een fantastische weekband gecreëerd 
tussen alle cursisten!

de Veiligste
Op Brielle is de verhouding tussen leiding en 
kind 1 op 2. Er staat dus altijd iemand voor uw 
kind klaar. Zowel de kinderen als de leiding zijn           
verplicht altijd een zwemvest te dragen wanneer 
ze op het water zijn. 
Daarnaast is er de Troela; de mama van alle kin-
deren gedurende een week.  

Kamp      Boten        Leeftijd     Datum           Prijs          

Optiweek 1   Optimist           8 t/m12   10 mei - 13 mei   € 259  
        
Optiweek 2   Optimist           8 t/m 12   18 mei - 21 mei    € 269 
        
Week 1    Randmeer/Opti     8 t/m 13   8 juli - 14 juli        € 479

Week 2 Randmeer/Vago*  14 t/mt 17   22 juli - 28 juli  €479 /€499*  
  
Week 3 Randmeer/Vago*  12 t/m 15  29 juli - 4 aug   €479/€499* 
        
Week 4 Randmeer/Opti    8 t/m 13   5 aug - 11 aug      € 479 
        
Week 5 Randmeer/Opti     8 t/m 13   12 aug - 18 aug     €479
        
Week 6 Randmeer/Vago*  12 t/m 15  19 aug - 25 aug €479 /€499* 
  
Week 7 Randmeer/Vago*  14 t/m 17   26 aug - 1 sept € 479/€499*             

Vroegboekkorting   € 25,-
Boek vanaf 2 december tot 15 januari met vroegboek 
korting en bespaar €25
*Zie de site voor de  voorwaarden

Introductiekorting   € 25,-
Neem je vriendjes en vriendinnetjes die nog nooit op 
Brielle zijn geweest mee en ontvang per introducé € 25,- 
korting op je eigen Brielle-week! Laat hem/haar jouw 
naam vermelden op het inschrijfformulier bij  
 ‘geïntroduceerd door’.
 

* Voor het introduceren van een broertje of zusje geldt de
  familiekorting

Familiekorting   € 15,-  per kind
Kom met je broertjes en zusjes naar Brielle en ontvang 
allemaal € 15,- korting!

Kortingen

Zoals elk jaar is er weer een Open Dag. Dit is 
de uitgelezen kans om de nieuwe Randmeren 
te komen bewonderen. Daarnaast is het ook 
een geschikt moment om je broertjes/zusjes of 
vrienden/vriendinnen Brielle te laten zien.
Er zullen instructeurs zijn dus je kan zelfs het 
water op! 

Dus kom op zondag zondag 7 April gezellig 
langs!

CWO Diploma

Op onze zeilschool zal vanaf seizoen 2018 de Kuubs 
plaats gaan maken voor nieuwe Randmeren. De Rand-
meer valt in zelfde categorie als de  Zestienkwadraten, 
namelijk de kielboot. De Randmeer is een sportievere 
boot vergeleken de Zestienkwadraat en biedt meer 
opties zoals een trapeze! Als je in een Randmeer gaat 
varen, zit je met twee of drie andere cursisten en een 
instructeur in de boot die je alles gaat leren. Niet alleen 
leerzaam, maar ook nog eens heel gezellig. Zo leer je 
hijsen en strijken, gijpen, man-over-boord, aanleggen en 
nog veel meer. 

de Randmeer

De Laser Vago is een tweemans zwaardboot. De curso’s 
worden begeleid door zes instructeurs in drie motor-
boten. Je leert niet alleen hoe je in deze snelle boten 
moet varen, maar ook alle trucs van het wedstrijdzeilen. 
Van trapezehangen tot boeien ronden, van omslaan tot 
supersnel starten. Tijdens de theorielessen leer je over 
tactiek en wedstrijdzeilen, wat je dan goed kan oefenen 
in de praktijk, want er worden veel wedstrijden gevaren!

Laser Vago Wedstrijdzeilen

De Optimist is een boot voor kinderen tussen de 8 en 13 
jaar. Het is een stoere boot om alleen in te leren zeilen, 
met een grootzeil dat je zelf bedient. Je leert dus heel 
goed de basis van het zeilen. Je zit in een groepje en 
krijgt les van instructeurs in een motorboot. Zo leer je 
veel zeiltermen, overstag gaan en veilig omslaan. Ook is 
er genoeg tijd voor spellen op het water, zoals tikkertje, 
een estafette of een wedstrijdje. In de zomerweken met 
Optimisten kan je je CWO diploma Jeugd-zeilen halen! 

de Optimist

Wij zijn op Brielle erg trots op onze kundige, goed   
opgeleide instructeurs. Er wordt op hoog niveau les-
gegeven en we zijn gemachtigd om CWO diploma’s uit 
te reiken.  
CWO staat voor de Commissie Watersport Opleidingen 
en houdt zich bezig met het opstellen van een uniform  
diploma dat landelijk erkend wordt. Onze zeilvereniging  
D.S.Z.V. ‘De Brielse Maas’ is ook aangesloten bij het  
Watersportverbond. Na een week zeilen krijg je een                               
Vorderingsstaat waarop alle onderdelen die je beheerst  
afgetekend worden. Als alle punten behaald zijn krijg je 
een CWO diploma. Tijdens een zomerweek krijg je ook 
theorieles en een theorieboekje, geschreven door leden 
van D.S.Z.V. ‘De Brielse Maas’. Voor meer informatie 
over het CWO, kijk op www.cwo.nl


