
Jaarprogramma zeilseizoen 2020 

 
In het zeilseizoen 2020 heeft de vereniging weer veel activiteiten voor onze leden 

gepland. Hierbij is aan de belangstelling van alle leden gedacht. 

Naast het traditionele clubkampioenschap worden er dit jaar ook een 

aanmoedigingswedstrijd georganiseerd. Dit is een eendaagse cursus over het 

wedstrijdzeilen met een theorie deel, gevolgd door een zeilwedstrijd voor de 

deelnemers van deze dag.  

Ook nemen wij dit jaar weer deel aan de sloepzeilwedstrijden op het Amstelmeer. Hier 

gaan wij de wisselprijs, die vorig jaar is gewonnen, verdedigen, 

 

Onze activiteiten zijn : 

1 Zaterdag 11 april. Instructeurs zeildag. Leuke dag voor de instructeurs en 

gelegenheid om de boten te testen en onderling vaardigheden uit te wisselen.  

2 Dinsdag 14 april. Aanvang clubzeilavonden de Boet. Zeilen met andere leden 

is gezellig en leerzaam. Er worden dan in een gemoedelijke sfeer tochtjes 

gevaren of wedstrijdjes gehouden, waarbij je leert hoe je met de boot moet 

omgaan in allerlei situaties. De clubzeilavonden zijn in toenemende mate 

populair bij onze leden. Ook een mooie gelegenheid om ervaring op te doen 

ook voor leden, die al weer een tijdje niet meer gezeild hebben. 

3 Zaterdag 18 april. Opening van het zeilseizoen. Deze dag staat in het teken 

van sluizen. Wij bezoeken de Oranjesluizen in Amsterdam en gaan in de 

middag een kijkje nemen bij de grootste zeesluis van Europa. De dag sluiten 

wij af met een gezellige maaltijd op de jachthaven.  

4 Zaterdag 16 mei. Aanmoedigingswedstrijden. Bij de aanmoedigingswedstrijden 

ligt de nadruk op kennismaken met wedstrijdzeilen en niet op competitie. We 

bieden een gevarieerd programma met theorie over de wedstrijdbaan, de 

startprocedure en de belangrijkste wedstrijdregels. We bespreken het 

wisselen van de boten op het water en gaan dat in de praktijk beoefenen. 

Tot slot doen we 6 korte wedstrijden om de theorie in de praktijk te 

ervaren. 

5 Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Sloepzeilen Amstelmeer. In dit weekeinde kunt 

u met andere leden van de Boet deelnemen aan sloepwedstrijden op het 

Amstelmeer. Het is mogelijk om ter plaatse te overnachten. Details zullen 

nader bekend worden gemaakt. 

6 Zaterdag 27 juni. Diploma-uitreiking cursisten 2020. Hiervoor worden alle 

cursisten, die dit jaar geslaagd zijn en de instructeurs uitgenodigd. De 

geslaagde cursisten gaan dan voor het eerst zelf zeilen op de Kaag. De dag 

wordt afgesloten met een BBQ  

7 Start dinsdag 18 augustus. Clubkampioenschap de Boet. De voorrondes zijn 

op dinsdag- en donderdagavond en gaan door tot en met zaterdag 12 

september. Als er avonden uitvallen door weersomstandigheden kan dit 

uitlopen. Op de laatste dag vinden de finale plaats en worden de wedstrijden 

afgesloten met de beker uitreiking en een gezellige borrel en een 

gezamenlijke maaltijd. Ook nieuwe leden zijn welkom met een eigen team of 

een team samen met een meer ervaren zeiler.  



8 Zaterdag 26 september. De sluiting van het zeilseizoen van de Boet. Als 

afsluiting van zeilseizoen zeilen wij met onze eigen boten op de Kagerplassen. 

De invulling van deze dag zal nader bekend worden gemaakt. Wij sluiten 

circa 17.00 af op de jachthaven met een gezellige BBQ op de jachthaven 

Jonkman.  
 

 

Inschrijven is mogelijk tot 14 dagen voor datum van de activiteit, bij voorkeur op het E-mail 

adres van de activiteitencommissie, activiteitendeboet@outlook.com  

 

Opgesteld door: 

De activiteiten commissie 

 


