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GROENE OASE

Sailing at your doorstep

Nog nooit gezeild ?

What about a Sail Try-out ?

City Sailing bij Henk
van Gent aan de
Kralingse Plas is leuk
voor landrotten, beginners, gevorderden en
wedstrijdzeilers.
Zeilplezier
dicht bij huis
De moeite waard om
naar toe te komen. En
als je in de Stadsregio
Rotterdam woont: zeilplezier dicht bij huis.
Sailing at your doorstep! In een groene
oase
middenin
Rotterdam
Leeftijd: 6-66+
Jong geleerd (al vanaf 6
jaar!) en oud gedaan.
Of oud geleerd. Onze
oudste cursist (80)
begon vorig jaar met
zeilen en oefent nu
voor zijn tweede zeildiploma.

veren” Margriet Matthijssen!
Berucht is de Plas om
de vele winddraaiingen
en windkrachtverschillen. Zeilers "van buiten"
hebben daar de grootste
moeite mee.

Kralingse Plas:
beroemd en berucht
Als je op de Kralingse
Plas leert zeilen, kan je
het overal!
Beroemd is de Kralingse Plas vanwege de
vele nationale, Europese en Wereldkampioenen die er leerden
zeilen. Evenals Olympisch Kampioen Daan
Kagchelland en “zil-

Kralingen: goede start
Als je "op Kralingen"
leert zeilen wordt je
een oplettende zeiler.
Zie ik daar een windvlaag komen? Draait
de wind? Kan ik
oploeven?
Je krijgt op de
Kralingse Plas een hele
goede (zeil) basis aangeleerd. Daarna liggen
de wereldzeeën voor je

Binnen drie uur
Binnen drie uur zeil je al
zelfstandig
in
een
Escape.
En na zestien uur al zelfstandig in een kielboot
of PlayCat.

www.henkvangent.nl
vind je veel informatie
over de verschillende
manieren van lesgeven
en over de verschillende
boottypen waarin je bij
ons kunt varen.

Je kiest waar je begint,
hoe je verder gaat en of
je switcht van lesmethode en/of boottype of
dat je door gaat op de
manier
waarop
je
begonnen bent.
Op
onze
website:

Kennismakingscombi
Maak je keuze na een
kennismakingscombi.
Als je wilt weten wat je
het meeste aanspreekt,
doe dan mee aan de kennismakingscombi,
bestaande uit:

- een Sail Try-out van
drie uur.
- een kennismakingsles
classic kielboot van een
uur met de instructeur
aan boord.

Daarna weet je waaruit je
kunt kiezen en met welk
“StartSailing” traject je
verder gaat: groepsles,
classic kielboot of
een combinatie. Zie
www.henkvangent.nl/
tarieven.

open. Of misschien wel
een wedstrijdcarrière.
Groepsles, gezellig met
twee, of privé?
Bij de groepsles zeil je
zelf een parcours, terwijl de instructeur
vanaf een instructievlot observeert en aanwijzingen geeft. Bij de
Classic kielbootles zit
de instructeur bij je aan
boord, met maximaal
drie, of op speciaal verzoek, vier cursisten.
Maar je kunt ook gezellig met twee, of privé.
www.henkvangent.nl
voor meer informatie.

Jeugdvakantieweken
Vetcool en pannenkoeken

Karten op de
Kralingse Plas?
Stoeien om de boeien?
Chill Out Lake Lounging

Lazy Sunday Sailing?
zie www.henkvangent.nl

Geslaagde Groepsactiviteiten?
Zie alles hierover op pagina 3+4
Alles over jeugdvakantieweken en jeugdzeilen op pag. 2

City Sailing Rotterdam
Zeilplezier bij Henk van Gent
Kralingse Plas

tussen de

Plasmolens

naast

de Tuin

Plaszoom 350, 3062 CL Rotterdam

e-mail: info@henkvangent.nl 010-4121098

www.citysailing.nl

www.henkvangent.nl

Henk van Gent: Jeugdvakantieweken (extern)
passie voor zeilen
Jeugdzeilen
Promotor of sailing
since 1975
Henk van Gent, de drijvende kracht achter
Zeilcentrum Henk van
Gent en City Sailing
Rotterdam, leerde van
zijn vader zeilen op de
Kralingse Plas. Want
toen had je nog geen
openbare laagdrempelige zeilschool.
Zeilsuccessen
Al snel werd het zeilen
wedstrijdzeilen.
Driemaal Nederlands
kampioen, maar ook
internationale successen.
Zoals tweede op het
Europees Kampioenschap Laser en zesde
op het Wereldkampioenschap zeezeilen
en een vierde plaats op
de Olympische Spelen
in de 470 klasse.
Dubbele passie
Henk van Gent heeft
niet alleen een passie
voor zeilen, maar ook
een passie om anderen
er mee kennis te laten
maken. En wel op een
leuke, directe manier.
Turbo les. Zeilen op z'n

Rotterdams. Van Gent
laat iemand binnen één
uur ervaren hoe lekker
het is om zelf je eigen
zeilboot te besturen.
Zeil pedagoog
Met de academie voor
lichamelijke opvoeding

2005: Na 30 jaar in
een nieuw jasje?
In 2005 is het 30 jaar
geleden dat Henk van
Gent met de zeilschool
begon.
De boten, instructeurs,
de ontwikkelde cursussen en concepten, de

Henk van Gent, de drijvende kracht achter Zeilcentrum
Henk van Gent en City Sailing Rotterdam.

en zijn zeilkennis en
ervaring als basis, werden een aantal pedagogisch en didactisch
verantwoorde methodes ontwikkeld.
De jongste kinderen, de
meest overtuigde landrotten, de grootste twijfelaars en de deelnemers aan gezellige
groepsactiviteiten: voor
iedereen is een aparte
aanpak ontwikkeld.

- Maandag t/m vrijdag
10.00 - 16.00 uur
Eerder brengen / later
ophalen mogelijk in
overleg.
- Basiscursus
- Vervolgcursus
- Opleiding diploma's
- Spelletjes
- Wedstrijdjes, enz.
- Leerzame, leuke en
gezellige weken met een
gevarieerd programma.
Al jaren een groot
succes !!!
- Pannenkoekenlunch en
Admiraalzeilen (= line
dancing voor boten) op
vrijdag.
Niet alle kinderen vinden
het leuk om op jonge
leeftijd een hele week van

huis te zijn. Onze externe
vakantieweken
komen
hierin tegemoet. De hele
dag zijn de kinderen lekker
bezig en 's avonds slapen
ze in hun eigen, vertrouwde
bedje. En dat slapen gaat
vanzelf na zo'n dag op het
water! Het is ongelofelijk
wat de kinderen in 5 dagen
allemaal leren. Samen met
de instructeurs wordt er
een
onvergetelijke
vakantieweek
van
gemaakt. Wij adviseren
om op tijd in te schrijven.
Inschrijven en betalen voor
31 maart met 10% korting.
Drie kinderen uit één
gezin: 10% korting. 2e
vakantieweek in één
seizoen: 10% korting.

6 tot 13 jaar en 13 tot 18 jaar

Wist je…….
! Dat City Sailing fantastisch en vetcool is ?
! Dat ook jij het in korte tijd kunt leren ?
! Dat je hiervoor niet ver weg hoeft ?
! Dat je het ook in Rotterdam kunt leren ?
! Dat de Kralingse Plas 'bakermat' van Olympische- en
wereldkampioenen is ?
! Dat juist deze plas ideaal is om te leren zeilen ?
! Dat zeilen helemaal niet zo duur is als velen denken ?
! Dat je na de cursus geen boot hoeft te kopen , omdat je
bij ons voor een paar Euro een boot kunt huren ?
! Dat je met Club Sail Away Junior wekelijks in groepsverband met allerlei aktiviteiten mee kunt doen ?
( 6 tot 13 jaar )
! Dat dit ook geldt voor de Generation Next Sailing Club ?
( 13 tot 18 jaar )
Wist je dat allemaal niet en lijkt het je wel wat ?
Maak dan kennis met City Sailing en schrijf je in voor een
Sail Try-out.

Voor jeugdzeilen gebruiken wij:
Optimist, Escape Mango, Escape Solsa, Escape Chacha,
Escape Captiva, Escape PlayCat, Efsix, Valk en Laser.

groepsactiviteiten; City
Sailing Rotterdam en
Henk van Gent hebben
veel zeilplezier te
bieden.
Maar als het even kan
vanaf 2005 in een
nieuwe, functionele, bij
de omgeving passende,
prettig werkende en op
de volgende generaties
gerichte
stadszeilschoolaccommodatie.

Classic Kielbootles
Met 1,2,3 of op speciaal verzoek 4 cursisten, met de instructeur aan boord.
Zeilen: iedereen kan
het leren!
Voor je het weet neem
je straks zelf het roer in
handen en zeil je waar
je heen wilt. Dat komt
door ons unieke lessysteem en omdat er
alleen wordt gezeild als
de omstandigheden goed
zijn. Bij windstilte of te
harde wind verschuift
de les naar een andere
datum.
Goed zeilweer garantie
Je krijgt bij ons een
goed zeilweer garantie.
In overleg met de instructeur krijgt iedereen
een persoonlijk programma. Zeilles op
maat!
In de loop der jaren
hebben wij een lesme-

thode ontwikkeld waarmee op een leuke
manier, in korte tijd,
een goed resultaat
bereikt kan worden.
Ook de groepsgrootte
- maximaal 3 personen draagt hieraan bij.
Lestijden
In overleg zeven dagen
(of avonden) per week.
Of een weekend cursus:
twee lessen van twee
uur op zaterdag en twee
op zondag.
- Moet ik zeilkleding
kopen?
Dat is beslist niet
noodzakelijk. Een extra
regenjack of trui is
meestal wel voldoende.
Wel vragen we je een
paar schoenen met een

extra zachte zool te dragen
(bijvoorbeeld
sportschoenen, en geen
leren of zwarte zolen).
-Moet ik kunnen
zwemmen?
Ja natuurlijk! Een
zwemdiploma tonen is
niet nodig, maar wanneer
je
zwemvaardigheid volgens jou
niet zo super is, moet
daar zeker melding van
worden gemaakt. Je
krijgt sowieso een
zwemvest mee in de
boot, maar voor minder
ervaren zwemmers is
het noodzakelijk het
zwemvest altijd te dragen.

Als u partner wordt in
een uniek project......

Meer info vind je op
www.henkvangent.nl.

creëren wij samen met u een
interessante meerwaarde
voor u, uw bedrijf, uw personeel, uw relaties en voor het City
Sailing & Racing Fonds van de
Stichting City Sailing Rotterdam
Voor meer informatie: www.citysailing.nl/partner

Budget Sailing Specials

Vervuld verlangen

vanaf 5 Euro per uur

Een lang gekoesterde
wens van Henk van
Gent is enige tijd terug
in vervulling gegaan.
Zeilen met zijn paradepaardje de Escape, bij
het paradepaardje van
Rotterdam,
de
Erasmusbrug.

Budget Sailing Specials
zijn
arrangementen
bedoeld voor degenen
die, na een kennismaking, regelmatig willen
zeilen, maar er niet al te
veel voor willen betalen.

Als je privé-les wilt,
of op zaterdagmiddag
een boot wilt huren
betaal je meer dan met
groepsles of wanneer je
's avonds wilt huren.

Medewerkers
gevraagd!
Vutters, tieners en iedereen
daartussen in is welkom
als medewerker bij City
Sailing.
Als je maar gevoel voor
dienstverlening hebt.
Instructeurs, boottripschippers,
klussers, baliemedewerkers en
promotiemedewerkers

Zeilervaring is niet
noodzakelijk.
Interesse als vrijwilliger,
parttime of fulltime????
Zie www.henkvangent.nl
of bel 010 412 10 98

Trainingen - wedstrijden - huren etc.
Klik J22 training op de homepage van
www.henkvangent.nl

Summer Specials
Er zijn verschillende
Budget Sailing Specials,
waarvan de Summer
Special wel een hele
aantrekkelijke is. Al is
het maar omdat je in de

zomer tot tien uur 's
avonds kunt zeilen. Zie
www.henkvangent.nl/
budgetsailing

De bijzondere lijnen
van de Escape passen
bij de sierlijke lijnen
van 'de Zwaan'.
Voor Henk van Gent
symboliseert deze foto
dat Rotterdam en City
Sailing samen iets

moois én toegevoegde
waarde kunnen creëren.
Want ook dat verlangen,
om optimaal samen te
werken
met
de
Rotterdamse overheid,
hoopt van Gent optimaal vervuld te zien.

Karten op de
Kralingse Plas?
U WILT EEN LEUKE GROEPSACTIVITEIT?
Teamspirit
ontstaat
vanzelf, door een
unieke combinatie op
onze
schitterende
locatie.
Afhankelijk van uw
doelstellingen helpen
wij u graag met uw
keuze. Zoals u kunt
zien op onze websites
www.henkvangent.nl
en www.citysailing.nl
hebben
wij
vele
mogelijkheden.
De meeste van onze
klanten kiezen voor één
van de drie onderstaande
groepsactiviteiten:
1. Sail Try-out:
"Karten op de
Kralingse Plas"
Een verrassende, drie
uur durende Sail Tryout, waarin de meest
overtuigde
landrot
vanzelf een waterrat
wordt. Naar wens al of
niet af te sluiten met
een (team) race in onze
innovatieve, superstabiele, gebruiksvriendelijke en veilige
Escape.
2. Meezeilen of zelf
zeilen in onze kielboten van 6 meter lang
U bepaalt zelf het
thema van uw boottrip:
gewoon
lekker
meezeilen, iets leren,

relaxen, waterballet,
wedstrijdzeilen, een
estafette, een puzzeltocht,
enzovoorts,
enzovoorts.
Onze ervaring is dat
een aantal korte wedstrijdjes de teamspirit
zeer positief kan beïnvloeden.
3. Een combinatie
van 1 en 2.
Een deel van de groep
doet mee aan de Sail
Try-out en de rest gaat
zeilen in een kielboot.
En als er tijd genoeg is
(5 à 6 uur) kan er
halverwege
worden
gewisseld,
zodat
iedereen aan beide
activiteiten kan deelnemen.
Zowel Henk van Gent
als Café Restaurant de
Tuin zijn razend populair voor groepsactiviteiten. Het Café
Restaurant is daarom
snel volgeboekt voor
feesten en partijen.
Hetzelfde geldt voor
het Zeilcentrum, met
name in het hoogseizoen voor groepen
(mei, juni, augustus en
september). Reserveer
daarom op tijd! Wilt u
meer weten, surf naar:
www.citysailing.nl/
groep.

Zeilbootje huren?
Ga naar www.henkvangent.nl/selfservicezeilplezier

Multi Culti
City Sailing Cup
Een uniek project!
Stoeien om de boeien.
Twee teams van van
drie zeilers (13-15 jaar)

zeilen tegen elkaar in
een teamwedstrijd. Een
team bestaat uit zeilers
met
verschillende

culturele achtergronden.
Zie www.citysailing.nl/
multiculticup.

City Sailing is er voor:
hem,

haar,

hen,

hen,

en dus ook voor

hen

jou!

Teamspirit

ontstaat vanzelf

CafÈ

Restaurant De Tuin

Serre en terras
direct aan de
Kralingse Plas

door een unieke combinatie
op onze schitterende locatie.

Lunch-diner-buffet-borrel-barbecues
meetings,recepties en feesten

Live Music Zondagavond
Speeltuin
Jeu de Boules

Geslaagde

Groepsactiviteiten
(2- 300 personen)

CafÈ Restaurant De Tuin
Plaszoom 354, 3062 CL
Rotterdam
Tel: 010 - 452 77 43
Fax: 010 - 452 26 29
E-mail:
info@de-tuin.net
email: reserveren@restaurantdetuin.nl

w w w. c i t y s a i l i n g . n l / g r o e p

Letí s go Sailing !!!

City Sailing

Bij City Sailing
Henk van Gent
 Sail Try-out
 PrivÈ instructie in:
kielboot (Valk, Efsix, J22)
Escape, Optimist, Laser.
 Jeugdzeilen 6-18 jaar
 Zeilbootverhuur
 Escape verkoop





w w w. d e - t u i n . n e t
www.restaurantdetuin.nl
City Sailing Henk van Gent en CafÈ Restaurant De Tuin
hebben alles in huis voor:
Personeelsfeestjes
Businessmeetings
Familiebijeenkomsten
Jaarclubs
Teambuilding
Sunset Skyline Cruise
Chill Out Lake Lounging
Romantische
sunsettrips
Landrottenprogrammaí s in het Kralingse bos
Privacy in de serre, zalen of op uw privÈ - eiland op de Kralingse
Plas.

Nieuw: Karten op de Kralingse Plas

Te gek voor zeilers È n niet-zeilers.
Gezellige groepsactiviteiten
Karten op de Kralingse Plas
Partnerships
Laddercompetities ook voor
bedrijven met o.a. Match-,
Team-, Chase-, en Fleetrace

Tijdens een Sail Try-out van 3 uur leer je
zeilen È n wedstrijdzeilen in de ESCAPE;
de simpele, stabiele, revolutionaire zeilboot voor gezellige groepsactiviteiten,
verhuur of les.

Onze locatie is goed bereikbaar.
Vanaf:
- metrostation ë Voorschoterlaaní
15 minuten lopen
- Tram 7 Oudedijk- Kortekade,
15 minuten lopen
Met de auto: A 16 afslag 26 ë Kralingení :
 volg borden Kralingen tot Rotonde
 ga rechts af, doodlopende weg in
 parkeer na 1e molen
City Sailing Henk van Gent
Plaszoom 350,
3062 CL Rotterdam
Tel: 010 - 412 10 98
Fax: 010 - 452 71 70
E-mail: info@henkvangent.nl

w w w. h e n k v a n g e n t . n l

CafÈ

Restaurant De Tuin
Plaszoom 354,
3062 CL Rotterdam
Tel: 010 - 452 77 43
Fax: 010 - 452 26 29
E-mail: info@de-tuin.net

w w w. c i t y s a i l i n g . n l / g r o e p

