
 

   
Beste (toekomstige) watersporter, 
 
Wij hebben je aanmelding ontvangen en je bent ingeschreven bij het zeilkamp. 
 
Je wordt op maandagochtend om 9.30 uur verwacht bij de steiger van Haddock Watersport 
in het centrum van Almere-Haven (bij de grote sluis) samen met je ouder(s). 
LET OP: er wordt dus niet bij Haddock Watersport zelf verzameld!  
Voor gebruik van een navigatiesysteem kunt u het beste het adres “Veerkade” invoeren en 
parkeren bij restaurant Bakboord.  
 
Op vrijdagmiddag om 16.00 uur is het zeilkamp afgelopen en kunnen je ouder(s) je op 
dezelfde locatie weer ophalen. 
 
Tijdens het zeilkamp wordt er met maximaal 4 cursisten en een instructeur per Valk gezeild 
over de Randmeren. Er wordt ’s avonds eten gekookt en overnacht in leuke haventjes of bij 
een eiland. Elke avond geven de instructeurs aan Haddock door hoe het zeilkamp verloopt 
en waar die nacht overnacht wordt.  
De cursisten slapen in de boot onder een dektent, dit betekent dat de ruimte beperkt is, 
neem dus niet te veel spullen mee want alles moet in de boot passen.  
 
Neem in ieder geval de volgende spullen wel mee: 
 
- slaapzak en evt. een kussen 
- matje of luchtbed 
- genoeg droge (en warme) kleding  
- regenpak (heel belangrijk!) 
- zwembroek / badpak 
-    schoenen die nat mogen worden 
- handdoeken  
- 2 theedoeken 
- toiletspullen (tandenborstel, zeep, shampoo, borstel e.d) 
- zonnebrandcrème (waterproof) 
- pet / zonnebril 
- bord, beker en bestek  
- zaklamp 
- zakgeld  
 
Wellicht ten overvloede: Iedereen die deelneemt aan een activiteit van Haddock watersport 
dient in het bezit zijn van minimaal een zwemdiploma en is verplicht tijdens de activiteiten 
een zwemvest te dragen. 
Tijdens de activiteiten maken wij af en toe foto’s omdat we hebben gemerkt dat ouders het 
leuk vinden om, naast de stoere verhalen die ze thuis horen, ook een beeld te krijgen van de 
avonturen van de kinderen. Wij publiceren deze foto’s op onze social media (Facebook en/of 
Instagram).  



 

Dit vermelden de instructeurs ook bij het openingspraatje bij aanvang van de cursus.  
Mocht u geen toestemming willen geven voor de publicatie van de foto’s van uw kind, laat 
ons dit dan weten via een email naar info@haddockwatersport.nl of meld dit bij aanvang bij 
de instructeur van de betreffende cursus. 
 
Bij deze bevestiging zit een lijst waarop je gegevens ingevuld moeten worden, vergeet niet 
deze lijst mee te nemen en op maandagochtend in te leveren bij je instructeur! 
 
We wensen je een superleuke zeilweek toe! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Haddock Watersport 
Lars Buurmeijer 

mailto:info@haddockwatersport.nl


 

GEGEVENS DEELNEMER ZEILKAMP:    

 
Naam:  ……………………………………………………………………………… 
 
Adres:  ……………………………………………………………………………… 
 
Telefoon: ……………………………………………………………………………… 
 
Geb. datum: ……………………………………………………………………………… 
 
 
Naam ouder(s)/verzorger(s): …………………………………………………………… 
 
Adres:  ……………………………………………………………………………… 
 
Telefoon: ……………………………………………………………………………… 
 
 
Bij ongeval waarschuwen (indien afwijkend van bovenstaand adres / naam): 
 
Naam en telefoon: ………………………………………………………………………. 
 
 
Allergie: ……………………………………………………………………………. 
 
Medicijnen: …………………………………………………………………………….. 
 
Gebruik van de medicijnen: …………………………………………………………… 
 
Naam Huisarts: …………………………………………………………………………. 
 
Telefoon Huisarts: ……………………………………………………………………… 
 
Polisnummer verzekering: ……………………………………………………………. 
 
Vegetarisch: ja / nee * 
 
Bijzonderheden: ………………………………………………………………………… 
 
* doorhalen wat niet van toepassing is a.u.b. 

 


