
Zeilschip Rupel zoekt jonge crew voor Tall Ships Races

De tweemaster 'Rupel' is nog op zoek naar een jonge bemanning die de kunst van het zeilen wil leren tijdens de Tall Ships Races

van deze zomer. Een unieke kans om de kneepjes van het vak te leren in een uiterst authentieke omgeving.
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Jongeren die er altijd al van droomden om als bemanningslid mee te varen met een houten tweemaster, kunnen even de oren

spitsen. De gaffelschoener Rupel is op zoek naar een jonge bemanning voor deelname aan de Tall Ships Races. 

"T/S Rupel neemt dit jaar voor de 17de keer deel aan de Tall Ships Races", zegt coördinator Linda Van Ginneken."De filosofie

van de organisatie achter de race is om jongeren tussen de 15 en 25 jaar naar de zee te brengen en internationale contacten te

leggen. De helft van de opvarenden moet in die leeftijdscategorie zitten. Onder de vorm van races wordt er wat competitie

ingebracht, maar de contacten onderling primeren." Ervaring is niet vereist, je leert aan boord de kneepjes van het vak. 

Deelnemers hebben de keuze uit verschillende trajecten: 

· Antwerpen – Sunderland (UK), met vertrek in Antwerpen op 5 juli 2018 en aankomst in Sunderland op 11 juli 2018

· Sunderland (UK) – Esbjerg (Denemarken): Race 1, met vertrek in Sunderland op 14 juli 2017 en aankomst in Esbjerg op 18

juli 2018 

· Esbjerg (Denemarken) – Stavanger (Noorwegen): Cruise & Company, met vertrek in Esbjerg op 21 juli 2018 en aankomst in

Stavanger op 26 juli 2018

· Stavanger (Noorwegen) – Harlingen (Nederland): Race 2, met  vertrek in Stavanger op 29 juli 2018 en aankomst in Harlingen

op 3 augustus 2018

· Harlingen (Nederland) – Antwerpen: Home Coming, met  vertrek in Harlingen op 6 augustus 2018 en aankomst in Antwerpen

op 9 augustus 2018
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De inschrijvingen worden geopend op 13 januari 2018 om 22 uur. Inschrijven gebeurt via mail: zeilschiprupel@gmail.com. In die

mail moet je volledige naam vermeld staan en het traject waarop je wil meevaren. Enige tijd na de inschrijving ontvang je

een bevestigingsmail waarin staat op welke trajecten je kunt meevaren. En een tweede mail met verdere praktische informatie.

Belangrijk: kandidaten jonger dan 18 jaar moeten bevestiging van hun ouders hebben om mee te kunnen varen. 

Kostenplaatje? Jongeren tussen 15-25 jaar betalen 40 euro per dag. Volwassenen ouder dan 25 jaar betalen 60 euro per dag. Deze

tarieven zijn inclusief maaltijden en verzekering, maar exclusief drank en verplaatsingskosten.

Meer info vind je hier. Ook de Havenhelden werpen deze week een blik op het watererfgoed, waaronder de Rupel. 

Michiel Leen 
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