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Opleiding van (hulp)instructeurs
In het weekend van 22 en 23 maart start de 
instructeursopleiding van 2014. Iedereen die deze 
zomer 17 is kan deelnemen aan het selectie-
weekeind. Tijdens dit weekeind wordt gekeken 
naar het enthousiasme en het zeilniveau van de 
deelnemers. Wanneer besloten wordt dat een 
deelnemer geschikt is om instructeur te worden, 
volgen er nog 8 dagen van training. Tijdens 
deze weekeinden wordt er op een hoog niveau 
getraind en wordt er lesgegeven in het theoreti-
sche gedeelte achter het zeilen en lesgeven. De 
instructeursopleiding wordt altijd afgesloten met 
een praktijkexamen zeilen en een Proeve van Be-
kwaamheid met betrekking tot het lesgeven. Op 
deze manier zorgen we ervoor dat onze instruc-
teurs op een hoog niveau kunnen functioneren.

Voor iedereen die nog geen 17 is, maar wel 16 
jaar wordt in de zomer bieden we de hulpinstruc-
teursopleiding aan. Deze opleiding duurt totaal 

drie dagen en ook tijdens dit weekeind wordt 
bekeken of iemand geschikt is om in ons team te 
functioneren. Een hulpinstructeur zal niet de eind-
verantwoordelijkheid over de cursisten dragen. 
Toch heeft ook de hulpinstructeur zijn verant-
woordelijkheden, deze taken komen tijdens de 
opleiding natuurlijk uitgebreid aan bod. Daarnaast 

zal er veel aandacht worden besteed aan het 
verwerven van praktische vaardigheden zoals het 
optuigen van de verschillende zeilboten en het 
varen met een motorboot. Een hulpinstructeur zal 
in de regel een jaar later de instructeursopleiding 
volgen.

Er zijn voor dit jaar al een hoop aanmeldingen 
voor beide opleidingen, maar er is nog voldoende 
ruimte voor nieuwe inschrijvingen. Mocht uw zoon 
of dochter in de leeftijdscategorie vallen, enthou-
siast over zeilen zijn en het leuk lijken om met 
kinderen op pad te gaan, laat hem of haar dan 
zo snel mogelijk mailen naar info@zeilschoolvin-
keveen.nl. Zeilschool de Vinkeveense Plassen is 
een door de Commissie Watersport Opleidingen 
(CWO) erkende vaarschool. De opleidingen vin-
den dus plaats onder de kwaliteitsrichtlijnen van 
het Ministerie van VWS (en het NOC / NSF) en 
hebben internationaal de erkenning van de ISAF 
(International Sailing Federation).

Klaar voor een mooi nieuw watersportseizoen!
“Plezier in zeilen” is inmiddels al meer dan 35 jaar het belangrijkste motto van Zeilschool de 
Vinkeveense Plassen. Zowel beginnende als gevorderde zeilers en surfers, in de leeftijd van 
7 tot boven de 70 jaar, beleven veel plezier tijdens de lessen die gegeven worden door het 
gemotiveerde instructeursteam. En als wij er voor zorgen dat jij plezier hebt tijdens het zeilen 
dan gaat het leren een stuk gemakkelijker. Wist je dat zeker 90% van onze instructeurs hun 
zeilcarrière ooit is begonnen als cursist bij Zeilschool de Vinkeveense Plassen? En daar zijn 
wij natuurlijk trots op!

Introductiedagen
Voor iedereen tussen de 7 en 18 jaar die nog 
nooit gezeild heeft maar wil ontdekken of hij/zij 
het zeilen leuk vindt of voor degene bij wie de 
zeilkriebels alweer ruimschoots aanwezig zijn, 
bieden wij ook dit voorjaar weer op de Vinke-
veense Plassen de introductiedagen. 
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Op 26/27 april en 24/25 mei 2014 kun je een dag 
komen varen in Vinkeveen onder begeleiding van 
onze enthousiaste instructeurs. De dag begint om 
9.30 uur met een kennismaking met de instruc-
teur en de andere deelnemers. Direct daarna 
gaan we lekker het water op. Tussen de middag 
lunchen we op de zeilschool, iedereen neemt zijn 
eigen broodje mee en wij zorgen voor thee, melk 
en een stuk fruit. Na de lunch weer lekker varen 
waarna we de dag rond 17.00 uur weer afsluiten. 
Wij bieden de introductiedag aan voor maar € 25! 
Ben je al een keer bij ons geweest, dan kun je 
zelfs gratis een vriendje of vriendinnetje meene-
men om hem of haar kennis te laten maken met 
jouw zeilschool!

Nieuw in 2014 is dat we ook Introductiedagen 
buiten Vinkeveen gaan verzorgen. In de volgende 
editie van de Sportkrant Amstelland zullen wij alle 
data en bijbehorende plaatsen bekend maken. 
We kunnen nu alvast verklappen dat we in ieder 
geval het komende voorjaar een aantal dagen 
aanwezig zullen zijn in Woerden, Alphen aan den 
Rijn, Leidsche Rijn en op de Reeuwijkse Plas-
sen. Kortom Zeilschool de Vinkeveense Plassen 

maakt het mogelijk ook dicht bij huis tegen aan-
trekkelijke kosten op een leuke en ontspannen 
manier kennis te maken met de zeilsport.

Cursussen
Het cursusaanbod van Zeilschool de Vinke-
veense Plassen is breed te noemen. In de Mei-, 
Hemelvaart-, Pinkster- en zomervakantie bieden 
wij weer kampweken aan, waar een hoop plezier 
en avontuur aan te pas komt. Deze cursussen 
worden gegeven op verschillende niveaus. Er 
wordt gekeken naar zeilervaring en leeftijd. 
Uiteraard houden wij tijdens de groepsindeling 
ook rekening met je voorkeur ten aanzien van 
vriendjes en vriendinnetjes.
Binnen de aangeboden cursussen kan er 
gekozen worden uit een breed aanbod van ver-
schillende disciplines (boottypes). Er zijn onder 
andere: Optimisten (1 mans jeugdboot), Askelad-
den (2 mans jeugdboot), Laerling (jeugd kielboot), 
Laser Pico of Open Bic (1-mans zwaardboot), 
RS Feva of Laser Vago (2 mans zwaardboot), 
Catamarans, Valken (kielboot) en Windsurfplan-
ken. Kortom voor elke cursist is er een passende 

boot te vinden. Na afloop van een zeilcursus krijg 
je een waterpaspoort met daarin aangetekend de 
behaalde resultaten. Wij zijn een CWO erkend 
opleidingscentrum en werken met het CWO sys-
teem, wat garant staat voor een goede beoorde-
ling van je zeilkunsten.

Voor privé-lessen (jeugd, jongeren en volwas-
senen) ben je bij ons ook aan het goede adres! 
Deze lessen worden in onze boten gegeven, 
maar kunnen ook aan boord van jouw eigen schip 
gegeven worden. 

Cursus Klein Vaarbewijs I
Ook dit voorjaar verzorgt Zeilschool de Vinke-
veense Plassen weer de theoretische vaar-
opleiding ‘Klein vaarbewijs I’. Dit vaarbewijs is 
verplicht bij het varen met schepen boven de 15 
meter of bij schepen die sneller kunnen varen 
dan 20 km per uur. De cursus wordt gegeven 
door een ervaren CWO (Commissie Watersport 
Opleidingen) erkend docent en vindt plaats op 
vijf woensdagavonden van 19:30 tot 22:00 uur. 
De eerste avond staat gepland op woensdag 13 
maart. De deelname kosten bedragen € 165 per 

persoon (exclusief examengeld en cursusboek). 
De deelname kosten zijn inclusief koffie en thee 
tijdens de cursus. De cursus zal worden gege-
ven op de zeilschool op de Herenweg 144 te 
Vinkeveen.
In de cursus wordt de leerstof behandeld, aanver-
wante onderwerpen aangesneden en examens 
geoefend. De examens zijn landelijk, deelnemers 
kunnen zich individueel inschrijven bij de VAMEX. 
Het cursusboek ‘Klein vaarbewijs I en II’ wordt 
uitgegeven door de ANWB en is verkrijgbaar in 
de boekhandel of op kantoor van Zeilschool de 
Vinkeveense Plassen.

Tot slot
Kijk op onze website www.zeilschoolvinkeveen.
nl voor het overzicht van het volledige cursusaan-
bod en de daarbij behorende prijzen. Mochten er 
nog vragen zijn dan zijn wij tijdens kantooruren te 
bereiken op 0297 - 26 22 00. Vanaf 1 april zijn we 
7 dagen in de week geopend. Even langskomen 
voor een rondleiding behoort natuurlijk tot de 
mogelijkheden. Wij hopen ook jou binnenkort te 
mogen ontmoeten op de Vinkeveense Plassen!


