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De Brielse Zeilschool
Al	 60	 jaar zeilt	 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.  
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!	

Op	De	Brielse	Zeilschool	organiseren	wij	verschillende	soorten	kampen.	Zo	zijn	er	zomerweken	met	
Zestienkwadraten,	Laser Vago’s en Optimisten.	De	beginselen	van	het	zeilen	zijn	op	jonge	leeftijd	al	
te	leren	in	de	Optimist,	in	de	Zestienkwadraat	leer	je	prachtig	en	kwalitatief	heel	goed	varen,	of	je	

kan een  wedstrijdzeilcursus doen in de Laser Vago. 

Het	weekprogramma	is	zeer	gevarieerd.		Er	wordt	overdag	serieus	gezeild,	maar	aan	wal	wordt	er	
lol	getrapt	en	worden	de	spannendste	en	grappigste	spellen	gespeeld.	Elke	week	heeft	een	eigen	
thema	met	bijbehorende	spellen,	outfit’s,	eten,	weekliedjes	en	avonturen.	Welke	cursist	herinnert	
zich	niet	die	gekke	instructeur	die	zo	goed	kon	head-dippen?	Of	de	juf	die	als	de	beste	moppen	kon	

tappen?	En	een	kok	die	altijd	zingend	stond	te	bakken	en	braden?

Op	 Brielle	 staan	 een	 hoog	 zeilniveau en enorm veel plezier	 voorop.	 Onze	 instructeurs	 staan	  
bekend	om	hun	zeiltechniek,	creativiteit	en	enthousiasme	en	onze	walleiding	is	al	jaren	geliefd	bij	

de	cursisten.	

In	 deze	 brochure	 vind	 je	 informatie	 over	 de	 kampen,	 de	 leiding,	 de	 boten,	 het	 terrein	 en	
alle	 data	 voor	het	 seizoen	2017,	 dat	 al	 rond	Hemelvaart	 begint.	 Voor	meer	 informatie:	 kijk	 op	  
www.debrielsezeilschool.nl,	bel	ons	of	kom	een	kijkje	nemen	op	de	open	dag	op	zondag	9	april!	
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Waarom kiezen voor 
De Brielse Zeilschool ?

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.	Veel	van	onze	 in-structeurs	 zijn	 voordat	 zij	 bij	 Brielle	kwamen	al	bezig	geweest	met	zeilles	geven	op	andere	zeilscholen	voordat	zij	zich	aansloten	bij	De	Brielse	Zeil-school.	Kwaliteit	van	het	zeilen	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 vetste	 spellen	 die	 met	
de	 hele	 groep	 gespeeld	 worden,	 
zodat	 een	 kind	 zich	 nooit	 alleen	 zal	 
voelen	of	buiten	de	groep	zal	vallen.	 
Bovendien	 zijn	 alle	 kinderen	 tijdens	
een week ongeveer	 even	 oud en 
wordt	er	een	fantastische	weekband	
gecreëerd	tussen	alle	cursisten!

De	veiligste
Altijd	 zal	 op	 Brielle	 de	 verhouding	
tussen	leiding	en	kinderen	1	op	2	zijn.	 
Er	 staat	 dus	 altijd	 iemand	 voor	 uw	
kind	 klaar.	 Mocht	 er	 iets	 zijn,	 dan	
is er de Troela; de mama van alle  
kinderen	 gedurende	 een	 week.	 Zij	
staat	 de	 hele	 week	 klaar	 voor	 alle	
cursisten	die	wat	nodig	hebben.	

Dé	zeilschool	
Onze	 vloot	 bestaat	 uit	 6 Laser Vago’s  en 8 prachtige houten zestienkwadraten en 18 optimisten.	 In	deze	boten	 leer	 je	niet	alleen	heel	goed	zeilen	doordat	ze	zo	gevoelig	zijn,	maar	leer	je	ook	netjes	om	te	gaan	met	kwetsbaar	materiaal.

Onze zeilschool is gelegen aan de  Brielse	Maas,	 een	 recreatiegebied	even onder	 Rotterdam.	 Lekker	 	 makkelijk	 te	bereiken	 vanuit	 de	 Randstad	 dus.	Dit	 is	een	 rustig	 vaargebied,	 waar	 we	 meer	dan	genoeg	ruimte	krijgen	om	zeilles	 te	 kunnen	geven.

Al	overtuigd?	Schrijf	je	snel	
in voor komende zomer op  

www.debrielsezeilschool.nl
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Waarom kiezen voor 
De Brielse Zeilschool ?
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Kamp  Boten   Leeftijd Datum  Prijs        Plaatsen
Optiweek	1	 Optimist	 	 8	tot	12	 25	mei	-	28	mei	 €	269	 	 							30 
Optiweek	2	 Optimist	 	 8	tot	12	 2	juni	-	5	juni		 	 €	269	 	 							30
Week	1	 16	m2	/	Laser	Vago*	 14	tot	17	 9	juli	-	15	juli	 	 €	469	/	€	489*								42
Week	2	 16	m2	/	Laser	Vago*	 12	tot	15	 16	juli	-	22	juli	 	 €	469	/	€	489*								42
Week	3	 16	m2	/	Optimist	 8	tot	13	 23	juli	-		29	juli		 €	469	 	 							42
Week	4	 16	m2	/	Optimist	 8	tot	13	 6	aug	-	12	aug	 	 €	469	 	 							42
Week	5	 16	m2	/	Laser	Vago*	 12	tot	15	 13	aug	-	19	aug	 €	469/	€	489*	 							42
Week	6	 16	m2	/	Laser	Vago*	 14	tot	17	 20	aug	-	26	aug	 €	469	/	€	489*								42

Inschrijven? Doen!
Ben	 jij	 al	 overtuigd?	 Inschrijven	 voor	 de	Optiweken	of	 Zomerweken	 kan	 via	www.debrielsezeilschool.nl. Voor 
meer	informatie	kunt	u	altijd	bellen	naar	015	215	00	37.	Na	uw	aanmelding	ontvangt	u	zo	spoedig	mogelijk	een	
voorlopige	bevestiging.	Het	cursusgeld	dient	dan	volgens	de	betalingsvoorwaarden	te	worden	overgemaakt.	De	
betalingsvoorwaarden	kunt	u	vinden	op	de	achterzijde	van	de	informatiebrief	en	op	de	site.	

Seizoensindeling 2017
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Vroegboekkorting			€	25,-
Boek	in	de	maanden	december	en	januari	en	ontvang	€	25,-	
korting!
\

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	alle-
maal	€	15,-	korting!

Kom naar Brielle met 
korting!
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De zomerweek
Een	 	 zomerweek	op	 	De	Brielse	Zeilschool	 is	 een	 fantastische	ervaring.	De	Brielse	Zeil-
school	staat	voor	heel goed leren zeilen,	hilarische	spellen,	avonturen	beleven,	nieuwe	
vrienden maken,	lekker	eten,	en	vooral	heel	erg	veel lachen!	In	de	zomervakantie	zijn	er	
zes	zomerweken	op	De	Brielse	 	Zeilschool.	Elke	week	heeft	een	eigen	 leeftijdscategorie	
en	bootsoort,	zodat	je	altijd	met	leeftijdsgenootjes	bent	en	kan	kiezen	in	wat	voor	boot	
je	wilt	varen.	De	zomerweken	duren	zeven	dagen	die	uitpuilen	van	de	leuke	activiteiten,	
natuurlijk	in	het	thema	van	die	week!

’s	Ochtends	word	 je	gewekt	met	het	weeknummer	en	kan	 je	 lekker	zwemmen.	Na	het	
ontbijt	gaan	we	met	de	boten	het	water	op,	waar	er	fanatiek	gezeild	wordt.	Vaak	lunchen	
we	op	een	eilandje	vlak	bij	de	zeilschool.	Met	de	lunch	is	het	weer	tijd	voor	ontspanning,	
spelen	we	een	leuk	spel	en	genieten	we	van	een	boterham	met	overheerlijke	Brielle-paté.	
’s	Middags	wordt	er	weer	gezeild	en	bij	aankomst	op	de	zeilschool	staat	het	eten	al	klaar.	
Ook	dit	is	vaak	een	avontuur;	zeilend langs onze eigen Mc Sail,	galadiner	in	de	boten	of	
barbecuen op	het	gras.	Na	het	eten	is	het	vrije	uurtje	waarin	je	even	kan	chillen	met	al	je	
Brielle	maatjes.	Nog	even	een	uurtje	theorieles,	en	dan	is	het	alweer	tijd	om	met	de	hele	
groep	het	avondspel	te	spelen!	Voor	het	avondspel	worden	iedere	dag	weer	de	leukste	
spellen	uit	de	kast	gehaald,	van	hindernisbanen	met	een	kabelbaan	het	water	in	tot	het									
bekende	smokkelspel	op	locatie!

Aan	 het	 eind	 van	 een	week	 ga	 je	met	 een	 enorme	 berg	 leuke	 herinneringen	 en	 heel	
veel	nieuwe	vrienden	naar	huis.	Gelukkig	is	er	tegenwoordig		onze	Facebook,	Twitter	en																
Instagram	om	met	iedereen	contact	te	kunnen	houden.	Want	een	zomerweek	op	Brielle	is	
een	week	om	nooit	te	vergeten!

De optiweek
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De optiweek

De	Optiweek	
is	er	speciaal	o
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5	 tot	28	mei	en	van	2	 t
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O	diploma	halen	in	de
	

Optimist!
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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 Laser Vago is een tweemans	zwaardboot.	De	curso’s	worden	begeleid	door	vier	instructeurs	in	twee	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

Op	De	Brielse	Zeil
school	hebben	we

	een	prachtige	vlo
ot	van	8	Zestienkw

adraten.	Dit	zijn	m
ooie,	houten	kielb

oten	van	

6	meter	lang.	Als	je	in
	een	zestienkwad

raat	gaat	varen,	zi
t	je	met	twee	of	drie	an

dere	cursisten	en
	een	instructeur	in

	de	

boot	die	je	alles	ka
n	leren.	Niet	allee

n	leerzaam,	maar	ook	nog	eens	h
artstikke	gezellig	

dus!	Zo	leer	je	hijs
en	en	strijken,	 

gijpen,	man-over-boord,	a
anleggen	en	nog

	veel	meer.	Overdag	wo
rdt	er	fanatiek	g

evaren	om	te	oefenen	voor
	

je	CWO	I,	II	of	III,	maar	er	is	in	de	bo
ot	ook	tijd	voor	r

ustmomenten	waarbij	je	
liedjes	zingt	en	s

pelletjes	speelt.

Zestienkwadraat

Optimist
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Laser Vago Wedstrijdzeilen
CWO Diploma

Wij	 zijn	 op	 Brielle	 erg	 trots	 op	 onze	 kundige,	 goed	 	 opgeleide	 
instructeurs.	 Er	 wordt	 op	 hoog	 niveau	 lesgegeven	 en	
we	 zijn	 gemachtigd	 om	 CWO	 diploma’s	 uit	 te	 reiken.  
CWO	 staat	 voor	 de	 Commissie	 Watersport	 Opleiding-
en	 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
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De Leiding
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Het TerreinOnze	 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	 slaapzalen	
die	in	totaal	plaats	bieden	aan	42	cursisten.	Ook	
is	 er	 een	 grote	 zaal	waarin	we	 eten	 en	 spellen	
spelen	als	het	regent.	Natuurlijk	 is	er	een	groot	
grasveld	 rondom	het	 gebouw	waar	 alle	 spellen	
gespeeld	kunnen	worden,	 zoals	hindernisbanen	
en	 levend	 stratego.	 Voor	 het	 gebouw	 is	 een	
groot	 houten	 vlonder	waarop	 je	 heerlijk	 in	 het	 
zonnetje	 kan	 zitten	 als	 er	 buiten	 gegeten	
wordt.	 Verder	 liggen	 in	 onze	 haven	 acht	 
houten	 Zestienkwadraten,	 zes	 (nieuwe!) 
Laser	Vago’s	en	twee	motorboten:	de	Zeehond	en 
de	historische	Krabber.	Brielle	is	de	perfecte	plek	

om	je	vakantie	te	vieren!
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Comité van Advies en Aanbeveling
Het	 Bestuur	 van	 De	 Brielse	 Zeilschool	 wordt	 ondersteund	 door	 oud-instructeurs,	 betrokken	 ouders	 en	 
adviesorganen	die	de	jaarlijkse	gang	van	zaken	in	de	gaten	houden.	Één	van	die	adviesorganen	is	het	Comité	
van	Advies	en	Aanbeveling,	bestaande	uit:

Mw. Ir. E.J. Groosman – Van den Brandhof 
Oud-voorzitter	Recreatieschap	Voorne- 
Putten-Roozenburg 
Ir. P. Verheggen 
Nationaal	directeur	Jones	Lang	LaSalle 
Mr. B. Westendorp 
Adviseur	Loyens	&	Loeff 
Mr. A. Heere 
Eigenaar	Heere	Egeter	advocaten 
Mw. Ir. C. Rodenburg 
Senior	Vice	President	Sales	&	marketing	Stork	
Technical Services 
Mr. J Kruisdijk 
Manager	Strategic	Projects	Benelux	bij	 
Allianz	Nederland

Zeilen is de kunst van het aanvoelen van de wind en het wa-
ter. Ook moet je kennis hebben van je boot en je tuigage. 
En dan moet je nog snel en trefzeker om kunnen gaan met 
je materiaal. Zeilen met een bemanning leert je om naad-
loos samen te werken. Zeilen is daarmee een mooie meta-
foor voor de vereiste kwaliteiten van de moderne ingenieur. 
Begrip voor de omgeving, kennis van het materiaal, de vaar-
digheden om samen te werken. Een goed zeiler heeft in ieder 
geval de mentaliteit een goede ingenieur te worden.
De Brielse Zeilschool is de juiste plek om met het zeilen kennis 
te maken of je verder te verbeteren. Je leert hoe spannend 
zeilen is, zeker als je probeert steeds weer het maximum uit 
je boot te halen. De Brielse Zeilschool is van professionele 
kwaliteit met een goed lesprogramma en uitstekend opge-
leide instructeurs. Je zult er goed leren zeilen. Daarnaast is 
er ook tijd voor gezelligheid en plezier. Ik wens jullie een fijne 
zeilweek deze zomer.
Drs. D. J. van den Berg, Oud-voorzitter college van bestuur 
Technische Universiteit Delft

-14-



Informatie
www.debrielsezeilschool.nl

Voor	vragen	of	meer	informatie	over	onze	 
zeilschool	kunt	u	ons	altijd	bellen/mailen	via: 

 
Info@debrielsezeilschool.nl

015 215 00 37

Cursistenadministratie 
Phoenixstraat	30 
2611	AL	Delft 
015 215 00 37 
06	814	59	295

Tijdens	cursusweken: 
Krabbeweg	1 

3231	NB	Brielle 
0181 413841 

(alleen	voor	dringende	zaken)

Algemene  voorwaardenAan	 het	 inschrijven	 van	 uw	 kind	 zit	 een	 
aantal	algmene	voorwaarden	verbonden.	De	
cursist	 moet	 uiteraard	 kunnen	 zwemmen.	
Met	 het	 doorlopen	 van	 een	 lesweek	 wordt	
automatisch	de	status	van	een	jeugdlid	voor	
een	 jaar	 verkregen.	 Het	 jeugdlidmaatschap	
garandeert	een	tijdige	toezegging	van	het	in-
formatiepakket	voor	het	volgende	seizoen.	
Alle	 jeugdleden	 krijgen	 het	 tijdschrift	 ‘Cur-
sisten	 Privé’	 met	 verhalen	 en	 foto’s	 van	
het	 seizoen.	 De	 Brielse	 Zeilschool	 kan	 geen	 
enkele	 aansprakelijkheid	 aanvaarden	 voor	 
lichamelijk	letsel,	verlies	of	beschadiging	van	
eigendommen	 etc.	 tijdens	 het	 verblijf	 op	 
De Brielse Zeilschool.
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Tot in de Zom
er!

Volg	ons	op	Facebook,	Twitter	en	Instagram	en	blijf	altijd	op	de	hoogte!

www.debrielsezeilschool.nl


