
Wat is uw belang bij het Nationaal Project Promotie Zeilsport? mailversie 180316 

Heeft u belang bij het tegengaan van de vergrijzing van de watersport? 
Of draagt u de watersport gewoonweg een warm hart toe? Of ziet u wat de watersport de jeugd en de samenleving 

voor moois te bieden heeft? Of vindt u het een goede zaak dat (kleurrijk) zeilen als verbindend middel wordt 

aangewend voor diversiteit en voor een betere maatschappij? Of lijkt het u leuk om zelf gebruik te maken van al het 

zeilplezier dat wij u te bieden hebben op de Zevenhuizerplas; zeilles, verhuur, boottrips en groepsactiviteiten? 

Steun dan ons initiatief: een Nationaal Project Promotie Zeilsport voor verjonging van de watersport! 

Een ‘Super initiatief’, vindt Bouwe Bekking, schipper van Team Brunel in de Volvo Ocean Race. 

 

Ik ben Henk van Gent, Olympisch zeiler, zeilsportpromotor  en maatschappelijk betrokken zeilpedagoog.  

Tienduizenden leerden de lol van het zeilen van mij en van mijn instructeurs op de Kralingse Plas in Rotterdam.  

Daar is sprake van verjonging in plaats van vergrijzing. De succesformule van Rotterdam willen we door-ontwikkelen 

en als onderdeel van een Nationaal Project Promotie Zeilsport uitrollen. We willen daarmee de verjonging van de 

watersport in heel Nederland stimuleren met instroom van jeugd én volwassenen. Het gaat om laagdrempelige 

instroom en om doorstroom. Doorstroom naar de watersportverenigingen, vaarscholen en scouting, naar 

jachthavens, verhuurbedrijven, verkoophavens en botenbouwers. Niet alleen jeugd, maar ook volwassenen.  

Niet alleen Daan, Luuk en Lisa, maar ook Fatima, Layla en Ahmed. Ook zij, zo bleek in Rotterdam, zeilen graag. 

Om verjonging van de watersport te stimuleren, zijn we in 2015 op de Zevenhuizerplas gestart met de 

realisatie van de ideale situatie. Ik zet samen met de stichting Community Sailing Rotterdam bij activiteitencentrum 

Lake7, Lake7 Sailing op. Samen met andere partners die zich hard willen maken voor verjonging en stimulering van 

de watersport. Het wordt een expertisecentrum voor de watersport. Daar kun je nu al zien en ervaren hoe je 

watersport dichtbij de stad op een succesvolle manier kunt aanbieden. De mix van unieke lesmethodes en een 

vloot van bijzonder geschikte en gebruiksvriendelijke zeilboten maakt zeilen voor iedereen bereikbaar. 

Lees meer over mijn missie, passie en visie in de Waterkampioen nummer 11, november 2015. Op 

www.communitysailing.nl vindt u meer informatie over het Nationaal Project Promotie Zeilsport en de Start Up en 

de Kick off in 2016 . Het interview met de Waterkampioen is ook te zien op www.facebook.com/lake7sailing .  

Wilt u helpen de vergrijzing verder terug te dringen en de verjonging van de watersport te stimuleren? Kom dan 

zeilen bij het Expertisecentrum Lake7 Sailing aan de Zevenhuizerplas. Alleen, of samen met uw familie, vrienden, 

personeel, klanten of relaties. Om in korte tijd op een leuke manier goed te leren zeilen, om boten huren, of een 

boottrip te maken. Kom voor een Family Event, een vrijgezellenparty, een bedrijfsuitje, teambuilding en teamspirit. 

Of kom voor een zakelijke bijeenkomst, opgefrist met een paar uur zeilplezier.  

Bijvoorbeeld een Sail try-out of een Regatta Racing & Training Clinic met een Olympisch zeiler!  

Voor de landrotten zijn er bij Lake7 clinics boogschieten, tennis, kegelen. Ook zijn er bbq boats, kano’s en een 

Beach Club. Voor kinderen is er zelfs een speeltuin. 

Omdat de stichting Community Sailing geen winstoogmerk heeft, levert uw zeilplezier bij Lake7 Sailing geld op voor 

de verjonging van de watersport en het stimuleren van kleurrijk zeilen. Ook voor opleidingen van kader van 

watersportverenigingen, scouting, zeilscholen en anderen die laagdrempelige zeilinstructie willen leren geven, kunt 

u terecht bij Expertisecentrum Lake7 Sailing aan de Zevenhuizerplas. 

Wilt u meer doen? Neem dan alstublieft contact met mij op voor de mogelijkheden van een partnerschip of 

sponsoring van de verjongingskuur van de watersport, met o.a. Schoolzeilen en Buurtzeilen.  

U kunt ook meedoen aan de actie ALLE HENS AAN DEK!      Tot 1 april a.s. 20% korting! 

 

VrGr. Henk van Gent  0651985313   henk@henkvangent.nl   www.communitysailing.nl  

Lake7 Sailing & Boat Rental  -  Lake7 - Zevenhuizerplas  Mobiel:  0651985313           
info@lake7sailing.nl     www.lake7sailing.nl    www.facebook.com/lake7sailing   
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