Welkom op deze site van Lake7 Sailing
Lake7 Sailing is onder leiding van Henk van Gent, namens
de stichting Community Sailing Rotterdam, actief op de Zevenhuizerplas met:
ZEILLES - VERHUUR - BOOTTRIPS – GROEPSACTIVITEITEN
en…………………JEUGDZEILWEKEN in de ZOMERVAKANTIE

Deze site heeft een beperkt aantal doorklik opties.
Wil je meer informatie over een bepaald onderwerp?
Mail je vraag naar info@lake7sailing.nl .

Nog nooit gezeild?
Doe mee aan een Sail try-out, een kennismakingsles, of allebei.

Nieuw in 2022: inkomensafhankelijke tarieven
Aanbiedingen sturen we je graag per mail toe.
Wil je veel en vaak zeilen?
Maak dan gebruik van de City
Mail voor meer informatie.

Sailing Credit Card

De snelste manier om informatie over Lake7 Sailing te krijgen?
Stuur een email met je vraag naar:

info@lake7sailing.nl .

Als een email niet binnen een half uur beantwoord wordt en er is haast bij (bijvoorbeeld dezelfde dag een boot
huren), bel of sms dan naar 0651985313, maar……………..
………. i.v.m. onbereikbaarheid tijdens lessen en door drukke bezigheden, heeft email de voorkeur.
Email wordt beantwoord zodra dat mogelijk is.

Zelf op zoek naar informatie?
De beste manier is met Laptop / PC / Tablet via https://www.lake7sailing.nl/portaal .
Met de SMARTPHONE is de meeste informatie te vinden via https://www.lake7sailing.nl/beta/menu.html .
Ook met de SMARTPHONE: informatie in het Engels https://lake7sailing.nl/onder-constructie/4/
Alle activiteiten met veel foto’s op één lange pagina.
Via sommige links kom je op de niet voor smartphones geschikte website terecht. https://www.lake7sailing.nl/portaal

Aan verbetering wordt gewerkt.

Samengevat:
Met de SMARTPHONE: (beperkt):
https://www.lake7sailing.nl/beta/menu.html
https://lake7sailing.nl/onder-constructie/4/

Met Laptop / PC / Tablet (voorkeur):
https://www.lake7sailing.nl/portaal/
https://lake7sailing.nl/onder-constructie/4/
Wil je meer weten over Lake7 Sailing? Zie voor een totaal-impressie de City Sailing Star , onze informatiekrant

Kijk je liever naar video’s?
Totaal impressie
https://www.youtube.com/watch?v=iJenrF_SzxA
Veilige boten
https://www.youtube.com/watch?v=yXSXXsUurXE
Alle video’s
https://www.youtube.com/channel/UCTToGB2aSczn69XbPE_cjBg/videos

Lake7 Sailing: City Sailing op de Zevenhuizerplas
Contactgegevens, locatie en kaartje: http://www.lake7sailing.nl/contact-4/

Informatie over onze veilige en gebruiksvriendelijke boten en wat we er
mee doen.

Onze Tirions zijn zeilende loungeboten.
Geschikt voor LES, VERHUUR, BOOTTRIPS en GROEPSACTIVITEITEN.
Tirions hebben een ruime kuip en liggen veel hoger op het water dan een Valk of BM, waardoor er geen buiswater
overkomt.
Je wordt daardoor niet kletsnat.
Kortom comfortabele, zalig zeilende boten die volstrekt veilig zijn; een Tirion kan niet omslaan zoals een Valk en BM
en niet zinken!
Veiligheid staat bij Lake7 Sailing voorop, terwijl luxe en lekker en makkelijk zeilende boten het zeilen in een Tirion tot
een bijzondere ervaring maken.
Als er deelnemers aan groepsactiviteiten zijn die niet willen zeilen, maar wel het water op willen, dan kan dat met de
elektro-lounge boten die bij Lake7 liggen.
Met of zonder schipper.
Hier een foto genomen aan het eind van een Jeugdzeilweek in 2018 met ouders en cursisten: overvol en heel veel
lol! Dat doen we pas weer als Corona helemaal verdwenen is.

Overtuigde Tirions met 30- 40% extra zeiloppervlak:
Onze Tirions zijn overtuigd; ze hebben 30- 40% meer zeil dan standaard Tirions.
Dat is een genot met weinig wind.
Je blijft dan toch lekker zeilen met die grote zeilen, terwijl de rest nagenoeg stil ligt.

Met meer wind is reven, het kleiner maken van het zeil, al snel noodzaak.
Hierdoor blijft zeilen ook met harde wind prettig en veilig.
Zie hieronder de foto ‘Reven met windkracht 7’; Tirions zeilend met een 3e rif.

De Escape is een verhaal apart
De Escape is een combinatie van innovatie en design, ontworpen in de USA.
Gebruikersvriendelijk, stabiel en simpel te bedienen. Geschikt voor jeugd en volwassenen van 6
– 66+. Na een uurtje ‘droogzeilen’ vaar je er zo mee weg! Onder begeleiding natuurlijk.

Je zeiloppervlak kan je makkelijk aanpassen door het zeil om de mast te rollen.

Een Escape, in tegenstelling tot een Optimist, ruimte biedt aan 2 zeilers.
Ideaal omdat sommige kinderen het fijner vinden om met z’n tweeën te zeilen dan alleen.
De instructeur kan mee zeilen met een kind dat voor het eerst het water op gaat; in een Optimist is dat vragen om
problemen.
Waar andere zeilscholen voor verschillende leeftijden en gewichtsklassen noodgedwongen over een hele reeks
verschillende boten moeten beschikken, hebben wij maar 1 boot nodig: de Escape!

Met al mijn ervaring als Olympisch zeiler, leraar lichamelijke opvoeding, zeilinstructeur en zeilpedagoog, heb ik
samen met mijn instructeurs, de Sail try-out ontwikkeld, voor zeilers en niet zeilers.
Na 3 uur weet je alles van de Escape en kan je veilig genieten van deze nieuwe manier van zeilen.
Verrassend en vernieuwend.
De Sail try-out is zeer succesvol voor groepen van 10 tot 25 personen.
Voor o.a. vrijgezellenparty’s, reünies, kinderfeestjes, bedrijfsuitjes en Team building.
Je kunt een Escape bij ons huren en/of meedoen met een Escape Groepsles.
VrGr. Henk van Gent 0651985313 info@lake7sailing.nl

