
  

 

Ons zeilseizoen 2018 
50 Mijl 

Doublehanded 
Dagwedstrijd (28 april) 

voor solo of 

doublehanded zeilers 

over het Markermeer. 

Interessant voor 

beginneling en 

gevorderde, met vaak 

+100 deelnemers. Na de 

wedstrijd gezellig een 

hapje eten met elkaar. 

Informatie staat op 
www.50mijl.nl 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Woensdagavondcup 

Vanaf begin mei elke 
woensdag een 

avondwedstrijd. 
Lekker de week 

‘doormidden varen’ met 
een paar uurtjes zeilen en 

daarna gezellig aan de 
bar! 

 

Informatie staat op 
www.wsvlelystadhaven.nl 
 
 
      

Lelystad Regatta 
In het weekend van 
22 & 23 september 
organiseren we de 
Lelystad Regatta: 

actief wedstrijdzeilen in 
combinatie met een super 

verzorgd en leuk 
walprogramma! 

 

Voor gemeten & 
ongemeten boten en 

eenheidsklassen. 
 

Informatie staat op 
www.lelystad-regatta.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Lelystad Haven 
Wintercup 

Vanaf november wordt de 
Lelystad Haven Wintercup 

weer gezeild: 
doublehanded of met 
volledige bemanning 

wedstrijdjes in winterse 
omstandigheden en 

vervolgens nagloeien aan 
de bar. 

 

Informatie staat op 
www.wsvlelystadhaven.nl 
 

http://www.50mijl.nl/
http://www.wsvlelystadhaven.nl/
http://www.lelystad-regatta.nl/
http://www.wsvlelystadhaven.nl/


  

 

 

     
 

Over onze vereniging 
De watersport vereniging Lelystadhaven bestaat uit leden die actief willen 

zeilen, maar het sociale gebeuren ook belangrijk vinden. 

Bij alles wat we organiseren staat een goede sfeer en de liefde voor het zeilen 

voorop.  

De vereniging heeft daarom als doel om jaarlijks evenementen te organiseren 

die aantrekkelijk zijn voor de actieve zeiler, die het bovendien belangrijk vindt 

om in de haven of ’s avonds aan de bar aardige, gelijkgestemden te 

ontmoeten. 

Als je beginneling bent kun je uitleg krijgen over wedstrijdzeilen, trim en alles 

wat bij actief zeilen hoort. Je hoeft dus absoluut geen zeilkampioen te zijn om 

mee te doen met onze evenementen.  

Als ervaren wedstrijdzeiler kun je je meten met deelnemers die in de top van 

het Nederlandse zeilcircuit zitten. Zo is er voor elk wat wils! 

Alle informatie is ook te vinden op onze website: www.wsvlelystadhaven.nl 

Onze Facebookpagina is ook erg actueel: volg ons!      @WSVLH 

 

 

Auch Deutsche Festlieger in Lelystad Haven sind herzlichst eingeladen an unseren Veranstaltungen teilzunehmen 

oder in unserem Verein Mitglied zu werden. 

http://www.wsvlelystadhaven.nl/

