
SRNA Sailing Academy 

 “Meer en Beter Zeilen” 
 

 

  
SRNA Sailing Academy  -  Beatrijslaan 92  -  2050 Antwerpen  -  srna.academy@gmail.com 

                                      

Voor jeugdzeilers (8 tot 25 j.) die een competitieve stap willen zetten in 

Optimist & Laser 4.7 & radiaal & Snipe 

monitoren met wedstrijdervaring 

“the place to be” SRNA Galgenweel te Antwerpen L.O. 

 

Najaar 2017 telkens op zaterdag 

• 23 september 

• 30 september 

• 07 oktober 

• 14 oktober 

• 21 oktober 

• 28 oktober 

• 04 november 

• 11 november 

• 18 november 

• 25 november 

Kostprijs: 

• €30.-/dag met clubboot 

• €15.-/dag met eigen boot 

• 20% korting op het volledige na- 

en/of voorjaarspakket 

Voorjaar 2018 telkens op zaterdag 

• 24 februari 

•   3 maart 

• 10 maart 

• 17 maart 

• 24 maart 

• 31 maart 

•   7 april 

• 14 april 

• 21 april 

• 28 april 

•   5 mei 

• 12 mei 

• 19 mei 

• 26 mei 

•   1 juni 

 

Praktisch: 

09:00: stevig ontbijt, zelf mee te nemen 

09:30: we gaan joggen 

10:00: omkleden in aangepaste zeilkledij, optuigen & zeilen 

13:00: lunch, zelf mee te nemen & bespreking 

16:00: aftuigen, daarna omkleden 

16:15: nabespreking 

16:30 à 17:00: einde mooie zeildag 

 

Info & inschrijvingen: srna.academy@gmail.com 
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In schrijvingsformulier 

Naam: .................................................................................................................................  

Voornaam:  ..........................................................................................................................  

Geboortedatum:  ...................................................................................................................  

Lengte:…………..………………………..  gewicht:…………………….…………… geslacht:  ...................................  

Straat & nr:  .........................................................................................................................  

Postcode:  ............................................................................................................................  

Gemeente:  ..........................................................................................................................  

Land:  ..................................................................................................................................  

Zeilervaring:  ........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Ik schrijf mij in voor 1:  

Optimist     of Laser 4.7/radiaal 

Clubboot    of Eigen boot                                                     

najaarspakket 2017      en/of   voorjaarspakket 2018    of zaterdag (melden ten 

laatste donderdag voordien) 

waar moet ik rekening mee houden: 

• Kom aan in je loopkledij 

• Steeds aangepaste zeilkledij, houd rekening met watertemperatuur2 

• In het bezit zijn van een zeillicentie 3 

• Indien met eigen boot gezeild wordt moet de boot volledig in orde zijn 

• Weer of geen weer, de trainingen gaan zeker door, evt. met uitgebreide theorie/tactiek lessen. 

• Voor vragen of meer info kan u altijd mailen naar srna.academy@gmail.com  

 

 

                                                           
1 Duid per regel 1 optie aan. Indien u elke zaterdag apart wil inschrijven moet dit formulier maar eenmaal ingevuld worden en 
geeft u per mail door welke data u komt.  
2 Vb.: aangepaste neoprene met spraytop of droogpak 
3 Te bevragen bij je eigen club, dit is verzekeringstechnisch nodig 
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