CLINICS LGB 2019
Clinics georganiseerd door LGB / RNSYC Oostende, in samenwerking met FILIP WILLEMS en RONALD VAN VIANEN
Voor de aanvang van het OBK RNSYC Oostende dat plaatsvindt op 30/08/2019 en 01/09/2019 organiseert LGB
clinics in samenwerking met gerenommeerde top coaches Filip Willems en Ronald van Vianen.
Clinic 1 gaat door op 28-29/08/2019 o.l.v. coach Filip Willems.
Clinic 2 gaat door op 30/08/2019 o.l.v. coach Ronald van Vianen.
De clinics zijn open voor alle leden LGB en er is een beperkte deelname. Snel inschrijven is dus de boodschap.
Indien de deenemersgroep te groot wordt, zullen beide coaches samenwerken.
De clinics starten vanaf het klein strand van Oostende.
U dient zich te registeren via website lasergroupbelgium.net via deze link.
Kostprijs deelname:
Clinic 1 – Coach Filip Willems
•
•

Locatie: RNSYC Oostende
Tijdstip: 28-29/08/2019
- €25/dag voor LGB lid
- €60/dag voor niet-LGB Lid

Clinic 2 – Coach Ronald van Vianen
•
•

Locatie: RNSYC Oostende
Tijdstip: 30/08/2019
- €25/dag voor LGB lid
- €60/dag voor niet-LGB lid

Clinic 1+2
•
•

Locatie: RNSYC Oostende
Tijdstip: 28-29-30/08/2019
- €20/dag voor LGB lid
- €50/dag voor niet-LGB lid

Indien gewenst, kunt u een boot huren bij VAN LAER SAILING. Gelieve hiervoor rechtstreeks contact op te nemen
met Pieter Van Laer via pieter@vanlaersailing.be – http://www.vanlaersailing.com.

Voorstelling Coaches:
Coach Filip Willems
Coach Filip Willems is trainer/coach voor diverse zeilklassen. Zelf was Filip een top Finn zeiler en behaalde een
8ste de plaats op een E.K. en een 10de plaats op een W.K. Met deze plaatsen behaalde coach Willems de limieten
voor de selectie van de Olympische Spelen in 1984 in Los Angeles. Na de Spelen was coach Willems trainer en
begeleider van een jonge ploeg Laserzeilers waaronder Sebastien Godefroid, Philippe Rogge, Tom Hamers, Bart
Bomans en nog vele anderen. Coach Willems was aansluitend trainer / begeleider van Philippe Bergmans die het
mooie weer maakte in de Laserklasse, door tot drie keer toe te kunnen deel nemen aan de O.S. (Atlanta, Sidney
en Athene). Bovendien werd Philippe B onder andere Europees Kampioen in 2004.
Na de spelen van 2004 begeleide coach Willems ook nog de
jonge Evi Van Acker naar de
wereldkampioenschappen in Brazilië waar zij, bijna als groentje in de Laser Radial, de laatste reeks won en toen al
bewees heel wat in haar mars te hebben.
Na 2004, toen Philippe Bergmans stopte met Olympisch zeilen kwam Coach Willems in beeld bij de Optimisten
waar hij tal van nieuwe talenten heeft begeleid. Ook heeft coach Willems steeds Laser zeilers verder begeleid.
Coach Ronald van Vianen – Prosails.com
Graag stellen we Ronald van Vianen even voor. Coach Ronald van Vianen won meerdere nationale- en
wereldkampioenschappen en is onder andere als bondscoach in Spanje werkzaam geweest. Als directeur van een
internationaal Spaans zeilcentrum specialiseerde Ronald zich in het trainen en coachen van internationaal zeil- en
surftalent voor de Olympische spelen van LA. Ronald was werkzaam als manager Topzeilen en Talentontwikkeling
van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond in Medemblik. Hij was ook bondscoach van Chili tijdens de
Olympische spelen van Athene en richtte in 2002 Sailcoach.nl Academy op dat sedert 2004 de naam
PROSAILS.COM draagt.

