
 
 
 
Zeilweekend – meest gestelde vragen 
 
Waarom gaan we zeilen met een muziekvereniging? 
Bij de activiteiten van de fanfare staat muziek voorop. Orkesten zijn echter gebaat bij een goedlopend 
samenspel tussen muzikanten, en een sociale binding is dan essentieel. Bovendien is zeilen leuk. 
 
Is zeilen veilig? 
Veiligheid gaat voor alles. In elke boot zorgen we voor een ervaren zeiler. De boten waarin we gaan 
zeilen zijn zeer stabiel (lesboten). Iedereen krijgt een zwemvest aan. En we gaan zeilen op een 
overzichtelijke plas (doorsnede 1km) zonder stroming en zonder beroepsvaart. 
 
Waar ligt de grens tussen leerling en volwassene? 
De vrijdagavond en zaterdagochtend zijn voor alle leerlingen in de jeugdensembles of op blokfluit (8 
t/m 14 jaar). Je wordt als volwassene gerekend als je in fanfareorkest of slagwerkgroep speelt of 
fanfarebetrokkene bent. We kijken hierbij dus niet naar leeftijd (of gedrag). 
 
Kan ik ook op eigen gelegenheid naar het zeilweekend? 
Ja. We hebben een locatie gekozen die op korte reisafstand ligt. We vinden het leuk als iedereen het 
volledige programma meedoet (leerlingprogramma of volwassenenprogramma). Dat versterkt de 
binding. Maar kijk gerust naar een eigen slaapplek: Kinrooi (Ophoven) is zeer toeristisch met enkele 
minicampings (bijv. Meinekom, Leeuwerik), hotels (bijv. De Spaenjerd) en pensions op loopafstand van 
de zeilschool. 
 
Kan ik meehelpen in de organisatie van het zeilweekend? 
We houden de organisatie zo eenvoudig mogelijk. In het weekend zelf vragen we enkele ouders die op 
vrijdag al rond 16.30u mee de barbecue kunnen klaarzetten. Op zaterdagochtend zijn er vanaf 11u 
ouders of muzikanten nodig die voor het lunchbuffet zorgen. Ook horen we graag als er ouders en 
muzikanten beschikbaar zijn met veel zeilervaring. 
 
Waarom moet ik nu al aangeven of ik begin september mee doe met het zeilkamp? 
Groepsaccommodaties en zeilboten zijn zeer schaars in de zomerperiode. We moeten dus zo snel 
mogelijk bij de zeilschool aangeven wat we nodig hebben. De eigen bijdrage is laag, hiermee kunnen we 
zeker een deel van de kosten betalen en de vereniging draagt ook flink bij. Het zeilweekend en het 
jubileumweekend vallen natuurlijk samen met veel andere activiteiten maar is eenmalig: het 
zeilweekend heeft vooral op zaterdag een programma, terwijl het jubileumweekend juist vooral 's-
avonds en op zondag is gepland. 
 
Meer informatie? 

• We gaan zeilen bij Sailcenter Limburg in Kinrooi/Ophoven (België). Meer informatie op 
www.sailcenterlimburg.com en via Google Maps. 

• Mario Graat en Jan van Bommel zijn aanwezig bij de repetities van de verschillende ensembles 
en ook bij het pleintjesconcert volgende week. Bovendien is komende maandag 4 juli om 20.30u 
een korte informatiebijeenkomst in het verenigingsgebouw. Deze bijeenkomst is slechts als 
aanvulling gepland en is zeker geen verplichting. 
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