Beste Olympiajol vrienden
Vloot Zuid ontvangt jullie deze winter graag voor een gezellige en inspirerende WOW in het (niet al te
verre) Zuiden. De locatie is dit keer niet onder, maar tussen de grote rivieren.
In Zaltbommel gaan we in de
ochtend op bezoek bij Doomernik
Yachts (www.doomernik.nl),
bouwer van onder andere
wedstrijd Draken en andere
prachtige schepen.
… een wereldwijd erkende
jachtwerf. Doomernik Yachts is
dé specialist voor Draakjachten
en de Wally Nano. We bouwen
Draken (wedstrijd- en
cruisingversie) en de Wally Nano,
restaureren klassiek gelijnde
zeiljachten, realiseren custom
projecten en onderhouden de
door ons gebouwde schepen. En
dat alles doen we met de
grootste zorg en passie.
Joop Doomernik zal ons vertellen over zijn passie voor de Draak (1929). Net als de Olympiajol (1934)
een klassieker die modern is gebleven met redelijk behoud van de uniformiteit van de klasse.
Na de lunch zal Hein Dijksterhuis (www.heindijksterhuis.com), schrijver van het boek
‘Passie voor presteren’, zijn inzichten uit de gesprekken met Olympische zeilers en
hun coaches met ons delen. Flow, het opzetten van een campagne en omgaan met
veranderingen zullen aan de orde komen. Zijn boek biedt hij tegen gereduceerde prijs
te koop aan.
De momenten tussendoor zijn, als altijd weer bedoeld om midwinter vooruit te kijken
naar het nieuwe seizoen en de laatste nieuwtjes over onderhoud, techniek, boten en
zeilen wissels met elkaar te delen. Wij verheugen ons op jullie komst. Zie hieronder
het programma
Programma WOW 2019, 2 februari 2019
Georganiseerd door Vloot Zuid
10:00 Ontvangst bij Doomernik Yachts,
Schimminck 15 - 1, 5301 KR, Zaltbommel
10:30 Opening en welkom Vlootvoogd Zuid
10:35 Rondleiding Doomernik Yachts
12:45 Vertrek naar lunch locatie
13:00 Lunch bij Grand Café Brasserie Restaurant De Verdraagzaamheid,
Waalkade 6, 5301 CH Zaltbommel
14:30 Lezing door Hein Dijksterhuis over ‘Passie voor presteren’
Vragen en discussie met Hein en elkaar over presteren in de zeilsport
inclusief korte pauze
- inschrijven via de site www.olympiajol.nl
16:30 Borrel
(activiteiten / Wedstrijdkalender)
17:30 Afsluiting

- kosten voor deelname: € 15,- pp (bij
aankomst contant te voldoen) inclusief
lunch en koffie/thee.

