ZSC Broechem
Oelegemsesteenweg 43b
2520 Ranst-Broechem
03/4750086

CLUBINFORMATIE
ZSC Broechem is een watersportclub aangesloten bij de Sportfederatie VYF-VVW (voorheen de Vlaamse
YachtingFederatie en de Vlaamse Vereniging voor Watersporten). De te beoefenen watersporten zijn zeilen en
windsurfen. De club is gelegen aan het spaarbekken van Water-link (voorheen AWW) te Broechem.
De infrastructuur van onze club omvat een uitstekende cafetaria, warme douches, ligplaatsen voor surfplanken en
zeilboten en meerdere reddingsboten.
Gelegen hoog boven de autostrades en het Albertkanaal is er op onze plas steeds aanzienlijk meer wind dan op de andere
Vlaamse binnenwateren.
Voor zowel het zeilen als het windsurfen biedt onze club op verschillende niveau’s opleidingen aan:
Voor de jonge zeilers is er de mogelijkheid om, onder leiding van gekwalificeerde monitoren, zowel de eerste als de
tweede graad OPTIMIST te behalen. Elke week op zondagnamiddag is er ook het “Optimistenuurtje”, waarop onze
jongste zeilertjes zich verder kunnen bekwamen in hun sport onder begeleiding van onze monitoren.
De meer teamgerichte zeilers kunnen zich bekwamen in het varen met de “sloep 620”, de “Laser” of de “Vago”. Ook
hier bestaat de mogelijkheid om meerdere niveau’s te behalen.
Ook de surfers komen ruimschoots aan hun trekken in onze club. De surfopleidingen bestaan uit:
• basisopleiding voor beginnende surfers
• opleiding voor gevorderden
Ook deze lessen worden door gekwalificeerde monitoren gegeven.
Voor meer informatie en inschrijvingen: surf naar www.zscbroechem.be of contacteer het clubhuis (open elke
woensdagnamiddag, in het weekend en tijdens het schoolverlof). Voor cursussen kan je ook contactopnemen met:
ZSC Broechem Scholingssecretariaat
Roland Paesmans
Boudewijnlaan 69/4
2243 Zandhoven
Tel.
0477/931.565
alle dagen van 17.00 tot 20.00 uur
E-mail scholing@zscbroechem.be
Voor zowel de zeil- als de surflessen is er voldoende clubmateriaal aanwezig (isothermische pakken, reddingsvesten,
surfplanken, zeilboten, …).
Naast de watersportactiviteiten op onze thuisbasis, organiseren wij regelmatig ook nog andere activiteiten zoals
surfuitstapjes naar Nederland, BBQ’s, zeil- & surfcafé’s, enz…
Als jij ook aan dit watersportspektakel wil deelnemen is het lidmaatschap van onze club een must !!!
VOOR MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN: SURF NAAR WWW.ZSCBROECHEM.BE OF CONTACTEER HET
CLUBHUIS !!!
Hopelijk mogen we je binnenkort tegenkomen op ons water.
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