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Hallo, Hi, Dag juniors,
De maand juli loopt reeds ten einde, hoog tijd dus voor een nieuwe communicatie betreffende
de (na)zomeractiviteiten van Uw Junior Team!
Samen met jullie hopen wij op een pracht einde van de maand juli, met een stralende zon en 4 a
5 beaufort en voor augustus hopen wij natuurlijk net hetzelfde. Maar ook als het weer wat
tegenzit trekken we het ons niet aan, windsurfen zullen we!
Training van zaterdag 4 augustus – Antwerps surfcircuit
Deze training zal doorgaan op het watervlak Den Bocht, alwaar de club Hazewinkel (Willebroek)
is gevestigd. Wij gaan daar mee doen aan de ‘Nacht van den Bocht’ net zoals vorige jaren, dit
een wedstrijd van het Antwerps surfcircuit. We spreken af dat we daar samenkomen om 12.00
uur. Wie geen materiaal heeft zal even de moeite moeten doen om via de club te passeren en
daar materiaal af te halen. Dit doe je vanaf 10:00h tot 10.30h uur om zeker op tijd op Hazewinkel
te zijn.
Wij zullen jullie daar ontvangen en het materiaal verdelen. Het is de bedoeling dat je het vervoer
van en naar zelf regelt. Na de activiteit breng je alles netjes terug. Wie geen vervoer heeft kan
een plaatje op onze aanhangwagen reserveren (beperkt). Hiervoor kunnen jullie Erik contacteren
via 0477/36 41 38, niet via e-mail wegen verblijf aan onze Belgische kust.
Probeer zo goed mogelijk op tijd te zijn, want de start wordt rond 13.00 gegeven. Indien er een
wedstrijd doorgaat op de Bic Techno planken, dan stellen we ter plaatse een team samen.
Voor meer informatie over het Antwerps surfcircuit verwijs ik jullie graag door naar onze website,
waar we een aparte rubriek hebben besteed aan het ASC. Ook nog even vermelden dat we
vorig jaar als club het Antwerps Surfcircuit gewonnen hebben. Dit kan alleen wanneer JULLIE
meedoen. Hoe dit dus in het achterhoofd en doe mee, je zult het je niet beklagen.

Training van zaterdag 11 augustus – Testdag Exocet Kona ism Pacific Boardshop
Ieder merk probeert 'de' nieuwe hype te lanceren Exocet heeft met de Kona een allround board
ontworpen, die zowel beginners als ervaren windsurfers
kan bekoren, met weinig tot matig wind. Op zaterdag 11
augustus 2007 is er een testdag bij ons op de club.
Dus mensen die interesse hebben in deze plank (350 cm,
met zwaard, ideaal om te cruisen, long distance te
varen, relax te varen en te planeren, leren surfen enz)
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In samenwerking met Pacific Boardshop Mechelen.

Weekend Nieuwpoort
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we weerom een surfweekend naar Nieuwpoort. Deze keer
gaat het door van vrijdagavond 7 september tot zondagnamiddag 9 september. De formule is
net als vorige jaren. Op vrijdagavond komen we aan tussen 19.00 uur en 20.30 uur op het Blosocentrum. Eigen materiaal kan gestald worden in de loods en wie geen eigen materiaal heeft kan
het ter plaatse huren. Er wordt dus geen materiaal van de club gebruikt.
Het is de bedoeling dat jullie inschrijven ten laatste op 25 augustus 2007 via de website.
Inschrijving is definitief na betaling. De kostprijs bedraagt dit jaar 60.00 euro, hiervoor krijg je :
-

2 overnachtingen in 5 sterren sportcomplex
2 ontbijten (jammer genoeg geen champagne ontbijt)
2 warme middagmalen
1 warm avondmaal
volop sportactiviteiten

De huurprijs van materiaal bedraagt 15 euro voor 2 dagen (wie op vakantie iets huurt kent
waarschijnlijk andere prijzen)
U schrijft het juiste bedrag over op rekeningnummer: 001-1654375-19 met in de mededeling de
naam van de deelnemer. We zien wel aan het gestorte bedrag wie iets huurt.
Alle ingeschrevenen krijgen na 26.08.2007 meer details over het weekend toegestuurd.
Voor meer info kunnen jullie een mail sturen naar trainers@juniorteam.wsc-alleman.be of
rechtstreeks Davy contacteren( davy@wsc-alleman.be) of gewoon langskomen in het clubhuis.
PS: Vergeet zeker je Junior Team T-shirts niet. Wie er nog geen heeft, ze zijn nog steeds verkrijgbaar
bij Davy!
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Training zaterdag 29 september
Het wordt ook de gewoonte dat we jaarlijks naar Nederland uitwijken om een op een ander
watervlak te surfen. De vorige jaren gingen we naar Wolphaartsdijk, dit jaar gaan we echter naar
Grevelingen om te genieten van veel wind en een ruimer vaargebied.
Later ontvangen jullie meer informatie hierover!
Zo dit waren al onze eerste activiteiten voor het 2°deel. Ik hoop jullie allen te mogen begroeten
op al deze activiteiten. Doe ons een plezier en KOM.

Vele groeten
Jullie trainers
Jan, Glenn, Steven, Erik, Catherine & Davy
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