
Let op. Als gevolg van de algemente maatregelen tegen het COVID-19 virus is 
onderstaande algemene informatie mogelijk niet geheel van toepassing. 

De jeugdinstructie vindt plaats bij WSV Noord-Zuid aan het Molenpad 5 in Nieuwkoop. De focus 
ligt op de praktijk, maar hier is uiteraard ook theorie voor nodig. Daarom wordt er voldoende 
aandacht besteed aan aspecten zoals: voorrangsregels, op- en aftuigen, knopen en 
wedstrijdregels. 

Dag- en lesindeling: 

• 12:00 – 12:30: Alle cursisten aanwezig en boten gereedmaken voor gebruik 

• 12:30 – 14:30: Gezamenlijke start van de les. Na de start gaat iedereen naar de eigen 
groep 

• 14:30 – 15:00: Pauze 
• 15:00 – 16:30: Tweede les 
• 16:30 – 17:00: Bespreken van de les en boten opruimen 

Overige belangrijke informatie: 

Reddingsvesten: het dragen van reddingsvesten is verplicht voor de Superbeginners en voor de 
B- en C cursisten. De A-cursisten mogen ook een kraagloos vest dragen. In alle gevallen moet 
het reddingsvest voldoen aan de CE-norm 50 N. 

Uitrusting: het is niet verplicht, maar we raden het aan om een wetsuit en waterschoenen te 
dragen. 

Staat zeilboot: voordat de eerste les van start gaat, voeren we een controle uit om te kijken of de 
zeilboten in de juiste staat verkeren. De zeilboot moet volledig in orde zijn om deel te kunnen 
nemen aan het lesprogramma. Alle ouders ontvangen tijdig een lijst met de controlepunten waar 
de zeilboot aan moet voldoen. Voorafgaand aan het tweede deel van de lessen - na de vakantie - 
worden de boten wederom gecontroleerd. Belangrijk is in ieder geval dat het volgende minimaal 
in orde is: 

• geen losse masten 
• geen landvasten van aan elkaar geknoopte veters 
• geen versleten schoten of losse roeren 

Walouder: alle ouders worden geacht om minstens één keer walouder te zijn. Dit betekent dat de 
kinderen worden opgevangen als zij van het water komen en voorzien kunnen worden van zaken 
zoals droge kleren of pleisters. Daarnaast zorgt de walouder voor de hapjes en drankjes tijdens 
de pauze. 

Zeilboot huren: de deelnemers hebben een eigen optimist of RS-Feva boot nodig. Doe je voor 
het eerst mee en heb je geen eigen boot? Dan zijn er opties om bij ons een boot te huren (een 
optimist of RS-Feva). Er is maar een beperkte beschikbaarheid, dus wees er optijd bij. Indien je al 
een keer eerder een zeilboot hebt gehuurd, is deze optie i.v.m. de beschikbaarheid helaas niet 
meer mogelijk. 

Groepsindeling: 

• Ben je 6, 7 of 8 jaar en heb je je zwemdiploma, wil je heel graag spelenderwijs met een 
zeilbootje omgaan, of nog nooit gezeild, schrijf je dan in voor de Super Beginners. 

• Heb je nog geen zeildiploma, of heb je nog nooit gezeild, geef je dan op voor A 
(beginners). 

• Ben je 7 of 8 jaar dan is het misschien handiger je op te geven voor de superbeginners. 
• Heb je vorig jaar je CWO-I diploma behaald, schrijf je dan in voor de B (CWO- II). 
• Heb je het CWO-II diploma ook al gehaald, schrijf je dan nu in voor C (CWO-III). 
• Ben je de Optimist ontgroeid of wil je met zijn tweeën zeilen is de RS-Feva iets voor jou 

met fok/grootzeil/gennaker (geen trapeze). 


