
	  

Mis	  het	  niet:	  Hart	  en	  Zeil	  2018!!!	  	  
	  

Zaterdag	  26	  en	  zondag	  27	  mei	  2018	  
	  
Dit	  jaar	  wordt	  voor	  de	  7e	  keer	  Hart	  en	  Zeil	  georganiseerd.	  
Hart	  en	  Zeil	  is	  ontstaan	  vanuit	  het	  20-‐	  en	  30-‐jarig	  
jubileum	  van	  de	  Flitsclub.	  In	  het	  weekend	  van	  26	  en	  27	  
mei	  2018	  komen	  ongeveer	  40	  kinderen	  met	  een	  
hartafwijking	  naar	  het	  Starteiland	  voor	  een	  onvergetelijk	  
zeil-‐	  en	  feestweekend;	  kinderen	  die	  bijna	  nooit	  in	  
aanraking	  komen	  met	  het	  (jeugd)wedstrijdzeilen.	  De	  
kinderen	  zijn	  allemaal	  tussen	  de	  7	  en	  15	  jaar	  oud	  en	  
komen	  uit	  heel	  Nederland.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
We	  proberen	  de	  kinderen	  met	  een	  
hartafwijking	  een	  onvergetelijk	  weekend	  te	  
bezorgen.	  Tijdens	  het	  weekend	  trekken	  de	  
hartpatiënten	  samen	  op	  met	  Flits-‐,	  Schakel-‐	  

en	  Vaurienzeilers.	  We	  varen	  een	  aantal	  
korte	  wedstrijdjes	  waarbij	  de	  zeilers	  vanuit	  
rubberboten	  worden	  aangemoedigd	  door	  
de	  hartpatiënten.	  Ze	  helpen	  de	  wedstrijdjes	  
ook	  mee	  te	  organiseren.	  Daarnaast	  kan	  er	  
in	  grotere	  zeilboten	  zoals	  Regenboog	  of	  
Pampus	  en	  rubberboten	  worden	  gevaren.	  
En	  zaterdagavond	  is	  er	  na	  een	  gezamenlijk	  
diner	  een	  gezellig	  feest	  voor	  jong	  en	  oud	  
met	  onder	  andere	  karaoke	  en	  disco.	  

De	  voorgaande	  edities	  van	  Hart	  en	  Zeil	  was	  
mede	  dankzij	  de	  Flits-‐,	  Schakel-‐	  en	  
Vaurienzeilers	  (en	  hun	  ouders)	  een	  zeer	  
geslaagd	  evenement.	  Om	  van	  Hart	  en	  Zeil	  2018	  
weer	  een	  groot	  succes	  te	  maken	  doen	  we	  
wederom	  een	  beroep	  op	  jullie.	  We	  hebben	  totaal	  
zo’n	  35	  -‐	  
40	  
Flitsen,	  
Schakels	  

en	  Vauriens	  nodig	  om	  ook	  dit	  jaar	  weer	  een	  
grandioos	  en	  onvergetelijk	  weekend	  te	  
organiseren	  voor	  de	  hartpatiënten	  en	  de	  zeilers.	  
Het	  evenement	  is	  kosteloos	  voor	  de	  zeilers!!!	  



	  

De	  medische	  begeleiding	  is	  gedurende	  het	  weekend	  volledig	  in	  handen	  van	  artsen	  en	  
verpleegkundigen	  van	  het	  Antonius	  Ziekenhuis	  Sneek.	  Van	  de	  zeilers	  en	  hun	  ouders	  
wordt	  geen	  medische	  begeleiding	  gevraagd.	  	  
	  

Inschrijven:	  
Je	  kan	  je	  inschrijven	  via	  de	  website	  
van	  de	  KWS	  (www.kws-‐sneek.nl).	  
Deelname	  is	  gratis.	  Ook	  de	  lunch	  op	  
zaterdag	  en	  zondag,	  het	  diner	  op	  
zaterdagavond	  en	  de	  karaoke/disco	  
op	  zaterdagavond	  is	  gratis	  voor	  de	  
zeilers	  (drinken	  is	  voor	  eigen	  
rekening).	  
	  
Schrijf	  je	  nu	  in	  om	  een	  onvergetelijk	  
weekend	  mee	  te	  maken.	  

Meer	  informatie:	  
Wil	  je	  meer	  weten	  over	  Hart	  en	  Zeil	  of	  de	  foto’s	  van	  voorgaande	  edities	  bekijken,	  kijk	  
dan	  op	  www.hartenzeil.nl	  	  
	  
Hart	  en	  Zeil	  2018	  wordt	  mogelijk	  gemaakt	  door:	  
	  

	  
	  
Hoofdsponsor	  Hart	  en	  Zeil	  2018:	  Rabobank	  Sneek-‐ZuidwestFriesland.	  
	  
Hart	  en	  Zeil	  2018	  wordt	  daarnaast	  mogelijk	  gemaakt	  door:	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  
en	  door	  Stichting	  Skarsweagen,	  Eize.nl	  Fotografie,	  Flitsclub	  Sneek,	  Vaurien	  Nederland	  en	  
de	  Schakel	  Klasse	  Organisatie.	  


