Varen op zee? Doe 3/4juni
mee met de zee-doop!
Of stap 18 juni in bij de Jeugdzeilers van het
Haringvliet en de Zeekadetten van Hellevoetsluis
Hellevoetsluis is dé Waterstad voor de Jeugd. Een dagtocht op zee, meevaren
op het zeiljacht van een schipper uit Hellevoetsluis, of samen met de
Zeekadetten op het Haringvliet oefenen met allerlei jeugdboten, hoe leuk is
dat!
1. Vrijdag 3 juni en Zaterdag 4 juni. Rondje GoereePlatform Zeedoop voor jongeren van 15 tot 25
jaar. Bijdrage € 15,Vrijdagavond 3 juni om 18.30 uur scheep je in op het schip waarop je bent ingedeeld. Je maakt
kennis met de schipper en de co-schipper en maakt een rondje over het schip, een zeegaand jacht.
Daarna gaan we het water op. We varen nog dezelfde avond naar Stellendam en overnachten achter
de Goereese sluis. Onderweg leer je om het schip te zeilen en doen we verschillende manoeuvres.
De volgende dag, zaterdag 4 juni, vertrekken we vroeg voor onze tocht op en neer naar het
imposante Goeree-Platform. Dit lichteiland voor de scheepvaart ligt zo’n 15 zeemijl van de kust. Daar
zie je de zeekastelen die van en naar Rotterdam varen. Met een paar navigatielessen leer je de juiste
koers te vinden op de wijde zee.
Rond 17.00 u zijn we weer terug in Hellevoetsluis. Je kunt dan 40 zeemijlen bijschrijven in je
monsterboekje.

2. Zaterdag 18 juni: Vanaf ms De Zeefakkel
op het Haringvliet kennismaken met
Jeugdzeilen en de Zeekadetten.
Voor jongens en meisjes vanaf 12 jaar.
GRATIS DEELNAME
Op 18 juni vanaf 09.30 uur tot 10.30 uur kun je je melden bij de loopplank van ms De Zeefakkel aan
de kop van de Koopvaardijhaven (Kanaalweg Westzijde). Met een sliert van zeilvletten en
jeugd(zeil)boten varen we naar een fijne plek op het Haringvliet. Onder de deskundige leiding van de
instructeurs van iSail/Jeugdzeilers van het Haringvliet en van de Zeekadetten, kun je een hele dag
plezier maken en oefenen met allerlei vormen van watersport.
Draag sneakers en zorg dat je zwemkleding en een set droge kleren (ook een handdoek) bij je hebt.
Om 17.00 uur levert De Zeefakkel je weer af bij de ligplaats aan de Koopvaardijhaven.

GEEF JE OP BIJ JE GROEPSLEIDER!

