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Wil je een dagje mee zeilen 
of heb je nog vragen? 

Neem contact op met onze secretaris  

Koen Dijkstra  
Secretarisdaanfok@gmail.com  

06-18554741 



Hoi! Wij zijn Zeilvereniging Daan Fok! 
Lees hier meer over hoe het er bij ons aan toe gaat. 

 
 

  

Waar varen we in? 
Onze vloot bestaat uit vijf polyester Valken. In de winter liggen de boten op de 
kant bij scoutingvereniging Karel Doorman waar we de boten 
onderhouden. Tijdens het vaarseizoen liggen de boten in de jachthaven 
‘Wetterwille’ te Oud Loosdrecht. Ieder jaar worden de boten te water gelaten 
op de ‘Plonsdag’ en uit het water gehaald op de ‘Anti-Plonsdag’. 

 

Wie onderhoudt die boten eigenlijk? 
Dat doen we met z’n allen! Onder leiding van de Materiaal Commissie, ofwel 
de MatCom. Deze commissie draagt een grote verantwoordelijkheid. Zij 
zorgen ervoor dat iedereen meehelpt om de boten er weer pico bello uit te 

laten zien. Zo kan ieder lid weer volop genieten van het nieuwe 
zeilseizoen. Botenonderhoud is ook zeer leerzaam. Je leert de onderdelen 
van de boten goed kennen maar ook hoe een boot in elkaar zit. Op 
botenonderhoud kom je ook de andere leden tegen en dat kan best wel 
eens gezellig worden! 

Hoe word je opgeleid? 
Je kan binnen de vereniging verschillende kaarten behalen.  

- Je haalt je ‘Bemanningskaart’, waarmee je bewijst dat je 
de grondbeginselen van het zeilen onder de knie hebt. 

- Je haalt je ‘Zelfstandig zeilenkaart’, je mag nu ook op niet-
zeildagen met niet te harde wind zelf een valk meenemen 
met een andere ‘zelfstandige zeilenkaart’ houder 

- Je haalt je ‘vlettenkaart’, je mag nu ook bij wat hardere 
wind samen met een andere ‘zelfstandig zeilenkaart’ 
houder een valk meenemen.  

- Je haalt je ‘Valkenkaart, Je mag nu zelf een valk 
meenemen wanneer je wilt, Leuk als je een keertje wil 
zeilen met een vriend of vriendin die niet bij de vereniging 
zit.  

- Je wordt aspirant-zeileider, je gaat nu oefenen met het 
lesgeven (en betaalt nog maar de helft van de contributie) 

- Uiteindelijk word je Zeileider en geef je zelfstandig les aan 
de leden (als zeileider hoef je geen contributie meer te 
betalen) 

 

Zijn die zomerkampen echt zo onvergetelijk? 
Zeker weten! Ieder jaar wordt in de laatste week van de 
zomervakantie (regio Midden-Nederland) een  zeilkamp georganiseerd. 
Dan ga je samen met alle andere leden een week   lang zeilen. Dit kan 
in Friesland maar ook in Noord- en Zuid-Holland. Als je eenmaal bent 

mee geweest wil je niet meer zonder  

Wat doen we nog meer? 
Het zeilen is wel het belangrijkste binnen Daan Fok, maar niet de enige 

activiteit. Binnen de vereniging zijn  verschillende  commissies  actief.  
Zoals de Zomer en Winter Activiteiten Commissie, ook wel het ZWAC 
genoemd. Het ‘ZWAC’organiseert activiteiten zoals bijvoorbeeld een 
sportdag, een filmavond, een schaatsmiddag etc. Jij hebt misschien ook wel 
leuke ideeën. Zin om in de ‘ZWAC’ te gaan? Iedereen is welkom! 
 

Zeg, hoeveel kost dat eigenlijk? 
Lid worden van Daan Fok is echt hartstikke leuk en voor het 

geld hoef je het zeker niet te laten; € 185,- voor een heel jaar, dat vind je 

bijna nergens! 
 

Te gek! Hoe word ik lid?! 
Ben je overtuigd? Stuur dan een mailtje naar onze secretaris 
koen:Secretarisdaanfok@gmail.com. Wees er snel bij want het aantal leden 
dat wij kunnen inschrijven is beperkt.  

Hoe ziet een zeildag eruit?  
S’ Morgens om 9:00 uur is het verzamelen op een afgesproken punt 
Amersfoort. Dan fietsen we samen via Soest (waar leden uit Soest zich bij 
ons voegen) naar Loosdrecht. Daar komen we ongeveer 10:30 aan en kan 
het zeilen beginnen. Op de steiger deelt de hoofdzeilleider van de dag de 

boten in en kan begonnen worden met zeilen. De ochtend wordt besteed 
aan instructie varen. Tussen  de middag eet je je eigen lunchpakket 

op een  van de vele Loosdrechtse eilanden. In de middag wordt er 
rondgevaren en kan het geleerde nog eens geoefend worden. Tegen de 
klok van 16:00 uur varen we de haven weer binnen en maken we de boten 
klaar voor de nacht. Op de weg terug naar Amersfoort stoppen we meestal 
even in Soest om een ijsje te eten voordat iedereen om ca. 18:30 thuis is. 


