ONTDEK DE EUROPE - SPIROU

WEDSTRIJDDATA

18-19 september 2021
OBK Europe
RNSYC OOSTENDE
19 september 2021
Spirou
ZSC BROECHEM
25-26 september 2021
OBK Spirou
SNEH Plate Taille
26 september 2021
Europe
ZSC BROECHEM
3 oktober 2021
Europe - Spirou
ZS GAVERMEER

KENNISMAKINGSDAGEN
Een kosteloze kennismaking met Europe en Spirou onder begeleiding
van een ervaren trainer !

Europe : 9/10 - Oostende - 16/10 Heusden
Spirou : 18/9 Broechem - 2/10 Berlare - 24/10 Junior Cup Berlare
Een initiatief van WWSV vzw in samenwerking met Europe Class Belgium en Spirou Class
Info : info@wwsv.be - 09/2431125
www.europeclass.be - www.spirouclass.be

WEDSTRIJDDATA

10 oktober 2021
Europe
Inside Outside OOSTENDE
Spirou
SCHULENSMEER
17 oktober 2021
Europe
RSBC HEUSDEN
Spirou
Inside Outside OOSTENDE
23-24 oktober 2021
Europe
SNEH Plate Taille
11 november 2021
Europe - Spirou
WVD MECHELEN (Hombeek)

Zeilen met Spirou
De Spirou is een boot voor beginnende en jong ervaren zeilers. Na een basisopleiding in Optimist (basis en/of evolutie 1) kan je overstappen naar de Spirou.
De boot zeilt sportief en is een stuk sneller dan een Optimist. Hij is echter niet geschikt om op zee te varen, dus gaan alle activiteiten en wedstrijden door op binnenwateren.
Zeilers op Spirou zijn jongeren vanaf 9 jaar tot ongeveer 15 jaar. Veel Spirouzeilers
stappen na een aantal jaren over naar de Europeklasse.
De Spirouklasse organiseert elk jaar 3 stages met professionele trainers die je de finesse van het wedstrijdzeilen bijbrengen.
Als lid van de klasse kan je deelnemen aan een 17-tal wedstrijden die in heel België
georganiseerd worden. Hierbij zijn er ook een aantal 2-daagse wedstrijden en een
Open Belgisch Kampioenschap.
Informatie en contact : www.spirouclass.be - info@spirouclass.be

Zeilen met Europe
De Europe is de fijnste en best aangepaste éénmansboot om je carrière
als wedstrijdzeiler verder te zetten. Hij is licht, snel en beweeglijk en de mast
en het zeil kunnen gekozen worden in functie van de zeiler en zijn perfect trimbaar.
Al deze elementen garanderen een eerlijke en aantrekkelijke wedstrijd.
De Europe Class Belgium organiseert trainingen met een pool van gemotiveerde en
competente trainers en beschikt over een eigen motorboot.
Zeilen op Europe is zowel voor jeugd als voor volwassenen, vrouwen en mannen,
starters en topzeilers.
De Europe is geschikt voor zeilers van sterk verschillend gewicht en grootte, ook bij
zwaardere water- en weercondities !
Gemengde wedstrijden worden gewonnen zowel door mannen als vrouwen.
De trainingen gaan door in Oostende en Grevelingen en de regatta’s gaan zowel in
nationale als internationale wateren door.
Informatie en contact : www.europeclass.be - info@europeclass.be

