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Henk van Gent: 

passie voor zeilen 
Promotor ofsailing since 1975 
Henk van Gent is de drijvende kracht 
achter City Sailing Rotterdam en 
Lake7 Sailing. 
Daarnaast is hij Ambassadeur van de 
stichting Community Sailing 
Rotterdam. 

Zeilen als middel 
gebruiken om maat
schappelijke doelen te 
realiseren, is voor Henk 
de kers op de taart. 
Zie de PowerPoint 
Presentatie 'Het 
Verlangen' op 
www.1ake7sai1ing.nl. 
Henk leerde van zijn 
vader zeilen op de 
Kralingse Plas. Toen 
had je nog geen 
openbare 
laagdrempelige 
zeilschool. 

Zeilsuccessen 
Al snel werd het zeilen 
wedstrijdzeilen . 
Driemaal Nederlands kampioen, maar 
ook internationale successen. Zoals 
tweede op het Europees 
Kampioenschap Laser en zesde op het 
Wereldkampioenschap zeezeilen en 
een vierde plaats op de Olympische 
Spelen in de 470 klasse. 

Driedubbele passie 
Henk van Gent heeft niet alleen een 
passie voor zeilen, maar ook een 
passie om anderen er mee kennis te 
laten maken en hen te leren zeilen. En 
wel op een leuke, directe manier. 
Turbo les. Zeilen op z'n Rotterdams. 
Van Gent laat iemand binnen één uur 
ervaren hoe heerlijk het is om zelf je 
eigen zeilboot te besturen. Zo 
ontspannend! De derde passie is het 

overdragen van de unieke 
lesmethoden aan de nieuwe generatie 
instructeurs. Zie bijvoorbeeld op 
Y outube de video van Open 
Rotterdam TV over Joris. Hij leerde 
op zijn 6e zeilen bij Henk van Gent 
en zeilt internationale wedstrijden in 
de Splash klasse. Maar zeilinstructeur 

Joris is ook een hele 
goede zeilinstructeur 
bij Lake7 Sailing. 
Opgeleid door collega 
instructeurs onder 
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, Henk van Gent: 'Joris 
is een van de vele 
cursisten die 
instructeur zijn 
geworden. Eigen 
kweek heeft vele 
voordelen; je weet 
wie je cursisten kunt 
toevertrouwen. 

Zeil pedagoog 
Met de academie voor 
lichamelijke 
opvoeding en zijn 

zeilkennis en ervaring als basis, 
werden een aantal pedagogisch en 
didactisch verantwoorde methodes 
ontwikkeld. De jongste kinderen, de 
meest overtuigde landrotten, de 
grootste twijfelaars en de deelnemers 
aan gezellige groepsactiviteiten: voor 
iedereen is een aparte aanpak 
ontwikkeld. 
Inmiddels is het meer dan 40 jaar 
geleden dat Henk van Gent met de 
zeilschool op de Kralingse Plas begon. 
De boten, instructeurs, de ontwikkelde 
cursussen en concepten, de 
groepsactiviteiten; City Sailing, Lake7 
Sailing en Henk van Gent hebben veel 
zeilplezier te bieden. Sinds 2015 bij 
Lake7 op de mooie, schone, 
kraakheldere Zevenhuizerplas. 

Classic Kielbootles 
Met 1,2,3 of op speciaal verzoek 4 cursisten, met de instructeur aan boord 

Zeilen: iedereen kan het leren! 
Voor je het weet neem je straks zelf 
het roer in handen en zeil je waar je 
heen wilt. Dat komt door ons unieke 
lessysteem en omdat er alleen wordt 
gezeild als de omstandigheden goed 
zijn. Bij windstilte of te harde wind 
verschuift de les naar een andere 
datum. 

Goed zeilweer garantie 
Je krijgt bij ons een goed zeilweer 
garantie. In overleg met de instructeur 
krijgt iedereen een persoonlijk 
programma. Zeilles op maat! In de 
loop der jaren hebben wij een 
lesmethode ontwikkeld waarmee op 
een leuke manier, in korte tijd, een 
goed resultaat bereikt kan worden. 
Ook de groepsgrootte - maxi-maal 3 
personen - draagt hieraan bij. 

Lestijden 
In overleg zeven dagen ( of avonden) 
per week. Of een weekend cursus: 
twee lessen van twee uur op zaterdag 
en twee op zondag. 

Zeilkleding kopen? 
Dat is beslist niet noodzakelijk. Een 
extra regenjack of trui is meestal wel 
voldoende. 
Wel vragen we je een paar schoenen 
met een extra zachte zool te dragen 
(bijvoorbeeld sportschoenen, en geen 
leren of zwarte zolen). 

Moet ik kunnen zwemmen? 
Ja natuurlijk! Een zwemdiploma tonen 
is niet nodig, maar wanneer je zwem
vaardigheid volgens jou niet zo super 
is, moet daar zeker melding van 
worden gemaakt. Je krijgt sowieso een 
zwemvest mee in de boot, maar voor 
minder ervaren zwemmers is het 
noodzakelijk het zwemvest 
altijd te dragen. 

Meer informatie vind je bij 'LES' 
op www.lake7sailing.nl. 

J eugdvakantieweken 
( extern) Vetcool en Pannenkoeken 

Onze leuke doldwaze, gezellige en leerzame vakantieweken zijn 
beroemd tot ver buiten Rotterdam! Extern: je slaapt gewoon thuis of 
je logeert bij opa & oma of bij die aardige oom & tante als je niet in 
de buurt woont. 
Van maandag tot en met vrijdag ben je 
van 10.00 - 16.00 uur lekker bezig met 
zeilen, wind en water en een maak je 
nieuwe vrienden en vriendinnen. Je zeilt 
in een Optimist, diverse Escape modellen 
waaronder de Play-Cat cata-maran en in 
kiel / kajuitboten type Tirion, een veilige, 
stabiele, (ook voor de jeugd) makkelijk 
zeilende boot. - Maandag t/m vrijdag 
10. 00 - 16. 00 ( eerder brengen / later
ophalen mogelijk in overleg) -
Alle niveaus: Basis-cursus - Vervolg
cursus - Opleiding diploma's - Spelletjes -
Wedstrijdjes - enz. - Pannenkoekenlunch

en Admiraalzeilen(= line dancing voor 
boten) op vrijdag. Niet alle kinderen 
vinden het leuk om op jonge leeftijd een 
hele week van huis te zijn. Onze externe 
vakantieweken komen hieraan tegemoet. 
De hele dag zijn ze lekker bezig en 's 
avonds slapen ze in hun eigen vertrouwde 
bed. En dat slapen gaat vanzelf na zo'n 
dag op het water! Het is ongelofelijk wat 
de kinderen in 5 dagen allemaal leren. 
Samen met de instructeurs wordt er een 
onvergetelijke vakantieweek van gemaakt. 
Meer informatie over Jeugdzeilen bij 
'LES' op lake7sailing.nl 

JEUGDZEILEN bij Lake 7 Sailing 
6 TOT 13 JAAR EN 13 TOT 18 JAAR 

WIST JE ....... 
· Dat zeilen een fantastische sport is ?
· Dat ook jij het in korte tijd kunt leren?
· Dat je hiervoor niet ver weg hoeft ?
· Dat je het ook op de Zevenhuizerplas kunt
leren?

· Dat juist deze plas ideaal is om te leren
zeilen?

· Dat zeilen helemaal niet zo duur is
als velen denken ?

· Dat je na de cursus geen boot hoeft te
kopen, omdat je bij ons voor een paar
euro een boot kunt huren ?

· Dat je met Club Sail Away wekelijks
in groepsverband met allerlei activiteiten
mee kunt doen? (6 tot 13 jaar)
Wist je dat allemaal niet en lijkt het je
wel wat?
Maak dan kennis met de zeilsport bij

Lake7 Sailing en schrijf je in voor een Sail 
try-out of een cursus. 

Leeftijdsgrens: 
Deze is sterk kind-afhankelijk. Sommige 
kinderen van 6 jaar kunnen al goed mee, 
terwijl anderen beter nog een jaar kunnen 
wachten. 

JEUGD BASISCURSUS VOOR � 
BEGINNERS � Programma: 
- Wen les met bootjes in het zwembad of

op de plas.
- Sail try-out van 3 uur
- Na de Sail try-out: een basiscursus
- 3 lessen van 2 ½ uur, afwisselend

in Optimist ( 6 tot 13 jaar), Escape
en Tirion.
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