15 en 16 juni 2019

VOOR WIE
Bij de Combi-Oost worden meerdere korte wedstrijden gevaren door jeugdzeilers van verschillende
watersportverenigingen.
Combi-Oost:
voor rivierzeilers en picozeilers
Combi-Oost CWO: voor optimistzeilers CWO-II/III
Meedoen aan deze Combi-Oost CWO wedstijden is verplicht voor de CWO-III optimistzeilers. De
CWO-II optimistzeilers mogen ook meedoen (leuk! doen! dan doe je alvast wat ervaring op). CWO-I
optimistzeilers kunnen niet meedoen (maar je mag natuurlijk wel komen kijken!).
WANNEER EN WAAR
Wanneer: Zaterdag 15 juni en zondag 16 juni 2019.
Locatie:
Watersportvereniging Giesbeek, Havenweg 4, 6987 EP Giesbeek.
TRANSPORT BOTEN
Rivierzeilers en picozeilers moeten zelf voor zorgen voor het transport van de zeilboten naar
Giesbeek en zondag weer terug naar Oosterbeek.
De optimisten gaan mee op een autoambulance (met dank aan instructeur Paul). Hiervor is wel hulp
nodig van de ouders om de de bootjes op te laden op vrijdagavond na de zeilles, op zaterdagochtend
in Giesbeek om ze af te laden, en op zondag eond van de middag ook weer opladen in Giesbeek en
afladen in oosterbeek.
Verder nemen we vanuit WSV Peter Hensen twee begeleidingsboten mee zodat onze eigen
instructeurs op het water in de buurt zijn.
BBQ en KAMPEREN
Op zaterdagavond is er na de prijsuitreiking een barbecue voor de kinderen, ouders, supporters en
begeleiders. Het lijkt ons gezellig als veel mensen zich hiervoor opgeven.
Verder is er de mogelijkheid om te blijven kamperen op het terrein van WSV Giesbeek. Als kinderen
blijven slapen dan graag ook ouders die blijven kamperen.
AANWEZIGHEID OUDERS

Het is de bedoeling dat de kinderen op eigen gelegenheid naar Giesbeek gaan en daar ook weer
opgehaald worden. Daarnaast is het prettig als er de hele dag ouders aanwezig zijn om eventueel
kinderen op te vangen die per ongeluk zijn omgeslagen of die om een andere reden even een pauze
nodig hebben. De wedstrijden met de optimisten worden vlakbij het strandje gevaren en kan alles
vanaf de kant dus goed gevolgd worden
PROGRAMMA ZATERDAG 15 juni

10:30 uur aankomst bij WSV Giesbeek en bootjes optuigen
11:15 uur melden bij organisatie (hesje met nummer ophalen en betalen)
12:00 uur palaver (uitleg over de wedstrijd)
12:... uur boot ophalen en naar de start varen
13:15 uur start eerste wedstrijd

15 en 16 juni 2019

16:00 uur start laatste wedstrijd
16:... uur naar haven varen, boten aftuigen, hesjes inleveren
17:00 uur prijsuitreiking CWO-baan
17:30 uur barbecue
........ uur kamperen
PROGRAMMA ZONDAG 16 juni

vanaf 8:00 uur ontbijt en lunchpakket maken
09:00 uur melden bij organisatie (hesjes ophalen, betalen als dat nog moet) en boten optuigen
10:00 uur palaver (uitleg over de wedstrijd)
10:... uur boot ophalen en naar start varen
11:15 uur start eerste wedstrijd
13:00 uur lunchpauze
14:00 uur vervolg wedstrijden
14:45 uur start laatste wedstrijd
15:... uur naar haven varen, boten aftuigen, hesjes inleveren
16:00 uur prijsuitreiking CWO-baan en Combi-Oost
KOSTEN

Inschrijfgeld:
5 euro per dag (dus 10 euro voor beide dagen)
Barbecue jeugd tot 16 jaar:
8 euro per persoon
Barbecue volwassenen:
13 euro per persoon
Kamperen:
gratis
Ontbijt (inclusief lunchpakket):
10 euro per persoon
Graag contant betalen bij de organisatie van WSV Giesbeek.
AANMELDEN
Rivierzeilers en picozeilers moeten zich zelf aanmelden via de website van WSV Giesbeek:
https://www.wsvgiesbeek.nl/combi-oost.
Optimistzeilers kunnen zich aanmelden bij Saskia (jeugdzeilen@peterhensen.nl of via WhatsApp).
TIPS
Neem eventueel wat te eten en drinken mee in de boot op zaterdag, we komen tussendoor niet
van het water af.
Vergeet je zwemvest niet!
Uitgebreide informatie is ook te vinden op de website van WSV Giesbeek:

https://www.wsvgiesbeek.nl/combi-oost.
Nu nog even met z'n allen duimen voor mooi zeilweer, dan hebben we weer een fantastisch
zeilweekend!!

