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Zeilen bij de ARZV 2015 - 2018 

 

Dit beleidsplan beschrijft het beleid van het bestuur van de ARZV met betrekking tot het stimuleren van 
de zeilopleiding en het wedstrijdzeilen op de jachthaven als onderdeel van een totaal aan activiteiten 
op de haven. Het plan is tot stand gekomen met hulp van de SW-commissie, de commissie jeugdzeilen, 
de commissie volwassenen zeilen en de vertegenwoordiger van de KNWV.   
            
            
      V 1.3: April 2017  
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1. Inleiding 

Op basis van onderzoeken van de KNWV en de Rabobank, maar ook op basis van eigen waarneming 
zien we het aantal deelnemers aan wedstrijden afnemen en zien we de gemiddelde leeftijd van de 
deelnemers toenemen. Ook zien we dat het comité dat de wedstrijden organiseert nauwelijks verjongt 
en in aantal afneemt als gevolg van het vertrek van oudere leden. Gelukkig is de jeugdopleiding nog 
goed bezet maar er is wel relatief weinig doorstroming van de jeugd naar het wedstrijdzeilen. 

Het bestuur van de ARZV wil zich graag inzetten voor haar leden door het organiseren van cursussen, 
de mogelijkheid blijven scheppen om het wedstrijdzeilen mogelijk te maken en daarmee - als onderdeel 
van een totaal activiteitenplan -  zorg blijven dragen voor een vereniging waar regelmatig activiteiten 
zijn voor diverse groepen leden. 

Op het gebied van wedstrijdzeilen worden de volgende activiteiten georganiseerd: 
• De SW wedstrijden gedurende het hele zomer seizoen met een nostalgische SW als afsluiting, 

georganiseerd door de SW commissie van de ARZV. 
• Diverse regionale en landelijke wedstrijd evenementen, zoals de Alkmaar Open en nationale 

kampioenschappen van diverse klassen, georganiseerd door de samenwerkende verenigingen 
aan het Alkmaardermeer verenigd in het Comité Alkmaardermeer. 

Voor de jeugd zijn er cursussen voor de jonge jeugd (8 – 12 jaar) in de optimist en de oudere jeugd (13 
– 20 jaar) in de Splash en de Pico, wordt jaarlijks een optichallenge georganiseerd en is aan het einde 
van het seizoen een gemeenschappelijke afsluiting met zeilexamens. 

Voor volwassenen is er een opleidingstraject in kielboten. 

Daarnaast zijn de belangrijkste activiteiten: 
• De openingstocht; 
• De Engeland tocht; 
• Het club weekend; 
• Diverse activiteiten voor de motorboot vaarders; 
• Diverse watersport gerelateerde opleidingen, lezingen en evenementen in de winter. 

Dit beleidsplan betreft het beleid met betrekking tot het jeugdzeilen, het volwassenen zeilen en het 
wedstrijdzeilen.  
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2.  Een korte beschrijving van de vereniging 

De Alkmaarse Roei- en Zeil Vereniging (ARZV) is gesplitst in twee onafhankelijke delen bestuurd door 
een koepel bestuur: 

• De roeivereniging gelokaliseerd in Alkmaar Noord, 
• De zeil- en motorbootvereniging gelokaliseerd in Akersloot en een kleine dependance in Alkmaar 

centrum. 

De ARZV heeft enkele jaren geleden haar 100-jarig bestaan gevierd en heeft een lange traditie van 
wedstrijdzeilen. De Zeil- en motorbootafdeling van de ARZV is een vereniging met veel actieve leden 
die bijdragen aan de evenementen op de haven. De haven heeft ongeveer 490 ligplaatsen in Akersloot 
en 9 ligplaatsen in Alkmaar centrum, de vereniging telt ongeveer 630 leden. 

Het bestuur van de zeil- en motorbootafdeling van de ARZV bestaat uit 8 leden die allen een specifieke 
portefeuille beheren. De opleidingen en het wedstrijdzeilen zijn verdeeld over twee bestuursleden. De 
vereniging heeft diverse commissies voor het organiseren van activiteiten, o.a.: 

• De SW commissie (14 leden waarvan 4 schippers), 
• De commissie jeugdzeilen (11 leden) 
• De commissie volwassenen zeilen (2 leden) 
• De bergingscommissie, 
• De activiteitencommissie. 

 
Bij het KNWV zijn de bekende competenties op het gebied van de watersport van de leden 
geregistreerd, te denken valt hierbij aan competenties mbt het geven van zeillessen, begeleiding bij 
wedstrijdzeilen en het varen met de rescue. De competenties zijn opgenomen in bijlage 1. 
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3. Ambitie m.b.t. het jeugdzeilen 

De doelgroep voor het jeugdzeilen binnen de ARZV zijn kinderen van 8 tot 12 jaar die willen leren zeilen 
in een Optimist en jongeren van 13 tot 20 jaar die willen zeilen in een eenmanszwaardboot (zoals Laser 
Pico, Splash). Hierbij betreft het (klein)kinderen van leden, “herintredende” zeilers die geen boot 
hebben maar hun kinderen zeilervaring mee willen geven en bij voldoende plaats: kinderen van derden. 
De opleiding jeugdzeilen in de Optimist is gericht het aanleren van zeilvaardigheden. De opleiding 
eenmanszwaardboot is gericht op zeilplezier, groepsbinding en eerste beginselen van het 
wedstrijdzeilen. De ARZV wil de jeugdopleiding zodanig inrichten dat deze voldoet aan de normen van 
het CWO. De vorderingen van de kinderen en jongeren worden aan het einde van het seizoen beloond 
met een vorderingenstaat of diploma van het CWO. 
 
Op een aantal gebieden wordt samengewerkt met de andere watersportverenigingen op het meer 
(ZWVU, ZZV, WVW en ZO), o.a. op het gebied van: 

• De eerste zeilles van de beginners in de Optimist, deze wordt met alle beginners van de 
verschillende verenigingen gehouden in een zwembad; 

• Organisatie van de Optichallenge, dit evenement wordt één keer per jaar gehouden op het 
meer. Voor de meer ervaren jeugd worden wedstrijdjes georganiseerd en de beginnende jeugd 
wordt de eerste beginselen van het wedstrijdzeilen bijgebracht. 

• Het Comité Alkmaardermeer (CAM) organiseert diverse wedstrijden op het Alkmaardermeer, 
bij deze wedstrijden kan bij voldoende deelname een aparte baan gevaren worden door de 
jeugd. 

 
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de leden die de begeleiding van het jeugdzeilen verzorgen 
en hun competenties. 
 
Onze ambitie is om jaarlijks aan ongeveer 30 kinderen (Optimist) en 15 - 20 jongeren (Laser Pico of 
Splash) zeillessen te geven, waarbij plezier in zeilen voorop staat.  
 
Uitgangspunten, gebaseerd op eisen van het CWO: 
• Binnen de ARZV dient per discipline (kielboot, eenmans zwaardboot en Optimist) minstens één 

zeilinstructeur niveau 3 te zijn. Deze moet aanwezig of bereikbaar zijn op de lesavond voor 
consultatie voor instructeurs niveau 2. 

• De zeillessen worden gegeven in groepen van 6 – 13 kinderen (optimist) en max. 15 – 20 jongeren 
(Splash/Pico); 

• Voor elke groep zijn er twee vaste instructeurs en enkele anderen flexibel inzetbaar; 
• Bij elke les zijn minimaal twee volwassenen in twee rubberboten op het water, zij beschikken over 

een vaarbewijs; 
• De instructeurs geven les en beoordelen op het niveau waartoe ze bevoegd zijn;  
• Eén instructeur geeft les aan max. 6 kinderen (Optimisten niveau 1 en 2) of max. 8 kinderen 

(Splash/Pico niveau 3). Niet gediplomeerde assistenten varen mee voor de veiligheid, geven geen 
les; 

• De lessen worden afgestemd op het niveau van de kinderen en jongeren; hiervoor worden de 
richtlijnen (handboek) van het CWO gebruikt; 

• Alle instructeurs zijn geschoold op didactisch gebied; 
• Diploma’s en vorderingenstaten worden aan het einde van het seizoen (september) na een 

gemeenschappelijk examen evenement uitgereikt. 
 
Voor de lessen stelt de ARZV de volgende middelen ter beschikking: 
• 17 Optimisten en 5 Laser Pico’s,  
• 3 rubberboten (deels) ter beschikking. 
Er is geen afschrijvings- en vervangingsplan van de vloot en ook geen begroting voor het jeugdzeilen. 
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Het streven is een heldere financiële onderbouwing van de activiteiten m.b.t. het jeugdzeilen, welke 
terug te zien is op de begroting van de ARZV. Bij de afschrijving en vervanging van de vloot is het 
wenselijk om gemiddeld twee nieuwe Optimisten per jaar te kopen en één Laser Pico / Splash per 3 
jaar te kopen. Daarbij komen onderhoudskosten en nieuwe zeilen.  
 
Het KNWV onderkent twee vormen van begeleiding: 
• Zeilinstructeur: geeft zeilles volgens richtlijnen van het CWO, waarbij ook het groepsproces wordt 

bewaakt; 
• Zeiltrainer: geeft training voor bijv. het wedstrijdzeilen. Een zeiltrainer niveau 3 staat gelijk aan een 

CWO-instructeur niveau 2. Voorstel is om één van de wedstrijdzeilers een aantal keren zeiltraining 
te laten geven aan de groep Splash/Pico (clinics). 

Onze ambitie is om de kinderen en jongeren met veel plezier veilig te leren varen. Het werken volgens 
het CWO-systeem is daarbij een hulpmiddel. Daarnaast willen we het wedstrijdzeilen bevorderen, door 
hier in het komende jaar in de lessen voor gevorderden extra aandacht aan te besteden. Wanneer er 
voldoende belangstelling voor is, kan er vanaf 2016 een aparte groep voor het wedstrijdzeilen (zowel 
Optimisten als eenmans zwaardboten) worden gevormd. Hierbij kan de samenwerking met andere 
verenigingen worden gezocht. Zie ook hoofdstuk 5. 
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4. Ambitie m.b.t. het volwassenen zeilen 

De doelgroep voor het kielbootzeilen bij de ARZV zijn volwassenen vanaf 18 jaar. Hierbij betreft het 
vaak nieuwe leden zonder boot of bestaande leden die net een boot hebben die zich beter willen 
bekwamen in het zeilen met een kielboot. 
In de maand mei zijn er 3 theorielessen welke, indien van toepassing, afgesloten worden met een 
theorie examen in de vierde week. 
Opeenvolgend zijn de praktijklessen in de maanden juni-juli-augustus. Alle lessen worden op de 
woensdagavonden gegeven. Er wordt les gegeven in een Centaur of een Randmeer, de boten worden 
door leden en/of cursisten beschikbaar gesteld voor de cursus. Per boot wordt gevaren met 1 
instructeur en 2 cursisten, (bij uitzondering 3) er doen maximaal 6 boten mee. De praktijklessen worden 
circa 13 keer op de woensdagavond gegeven. 
Er wordt les gegeven volgens het kielboot instructieplan van de ARZV, welke is gebaseerd op het CWO 
systeem. 
 
De lessen zijn gebaseerd op een opleidingsplan dat tot doel heeft de kwaliteit en de continuïteit  van 
de opleiding en de trainingsactiviteiten te waarborgen. Er vindt instructie plaats in kielboten op CWO 
niveau 1, 2 en 3. Het plan dient als basis voor een gestructureerde opzet van de instructie, waardoor 
instructeurs goed kunnen functioneren. Gedetailleerde informatie over de kielbootopleidingen is per 
discipline in de betreffende cursusbeschrijvingen uitgewerkt. Deze wordt vervolgens in overleg met de 
instructeurs  “up-to-date” gehouden. 
De coördinator kielbootopleiding draagt zorg voor de afstemming tussen de disciplines onderling. Hij 
houdt het plan verder actueel door relevante gegevens, die hij van de contactpersoon van de ARZV uit 
o.a. KNWV O&T- overleg krijgt, aan het eind van elk seizoen in dit plan te verwerken. 
 
Organisatie: 
Voor de kielboot instructie beschikt de vereniging over open kielboten die door leden en cursisten 
beschikbaar gesteld worden. De cursisten maken de boten zeilklaar voor de instructie en tuigen de 
boten weer af na de instructie. Omdat de eigenaren veelal niet bij de instructie aanwezig zijn, wordt niet 
gezeild vanaf 20 knopen (eind bf5 begin bf6) en worden de boten achtergelaten zoals zij aangetroffen 
zijn. 
Om de lestijd zo optimaal mogelijk te gebruiken, is het nuttig vóór elke les de volgende punten af te 
werken: 

• Boten en het materiaal controleren 
• Lesprogramma doornemen 

 
Om een vlotte aansluiting op de volgende les te hebben, is het nuttig ná elke les de volgende punten 
af te werken: 

• Verloop van de les evalueren 
• Leerlingen beoordelen 
• Programma van de volgende les vaststellen 
• Boot en materiaal controleren en gebreken melden bij de coördinator 
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Verantwoording: 

Op voordracht van de vereniging zijn een aantal van de instructeurs door het KNWV benoemd tot 
beoordelingsgemachtigde (BG). Deze BG’s dragen de verantwoordelijkheid voor het afgeven van CWO 
diploma’s bij de vereniging. Eisen die aan deze BG’s gesteld zijn: 

Deskundigheid: De BG moet ‘boven’ de stof staan van de betreffende diploma’s 
Betrouwbaarheid: De BG moet objectief kunnen oordelen, gesteund door het bestuur van 

de vereniging 
Beschikbaarheid: De BG moet voldoende tijd beschikbaar hebben voor BG-activiteiten 
Contactuele eigenschappen: De BG moet goed kunnen omgaan met de kandidaten en instructeurs 
 
Omwille van de efficiency heeft het KNWV het aantal BG’s per vereniging zo beperkt mogelijk 
gehouden, daarom hebben niet al de instructeurs een machtiging, zij kunnen echter onder “supervisie” 
ook mede uitvoering geven aan het CWO systeem. 
 
Per discipline worden vorderingsstaten bijgehouden, die regelmatig door een BG worden gecontroleerd 
en afgetekend. Is aan het eind van het seizoen de vorderingsstaat compleet, dan wordt aan de cursist 
een diploma uitgereikt. Bij een onvolledige vorderingenstaat wordt een individuele vorderingenstaat 
uitgereikt, deze kan dan door de cursist het volgend seizoen verder worden afgewerkt. In de 
administratie van de vereniging moet terug te vinden zijn, wie wanneer beoordeeld heeft (stempel + 
paraaf + datum), bewaartermijn is twee jaar. 
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5.  Ambitie m.b.t. het wedstrijdzeilen 

De ambitie van de ARZV met betrekking tot het wedstrijdzeilen is dat leden met plezier regelmatig 
onderling hun krachten meten op een professionele wijze en daarbij de gelegenheid hebben (of nemen) 
om na afloop ervaringen uit te wisselen onder het genot van een hapje en een drankje. Op deze wijze 
wordt de groep wedstrijdzeilers betrokken bij de haven en kunnen zij hun kwaliteiten verder ontwikkelen 
en daarmee ook op nationaal of internationaal niveau een rol spelen. 

Ondanks het feit dat de ARZV vergrijst, heeft zij nog steeds het imago van een actieve jachthaven waar 
regelmatig wat te beleven is, ook heeft zij in een aantal klasse deelnemers die landelijk op hoog niveau 
meevaren. De ARZV wil dit imago graag behouden en heeft o.a. plannen voor de opzet van een 
trainingscentrum en het creëren van faciliteiten om boten met staande mast (o.a. Draken en 
Regenbogen) te stallen op de kant. Dit laatste heeft na een proef met een mobiele kraan in 2016 geleid 
tot een gezamenlijke investering van de vereniging en een aantal wedstrijdzeilers en sponsoren in een 
vaste kraan voor het hijsen van boten met staande mast (vnl draken en H-Boten) en zal leiden tot een 
toename van het aantal boten dat bij de ARZV actief is bij (onderlinge) wedstrijden. 

Om verjonging te creëren is het van belang dat vanonder uit (opleiding jeugdzeilen) en horizontaal 
(vanuit de volwassenen opleiding) doorstroming ontstaat naar het wedstrijdzeilen. Eén van de 
mogelijkheden daartoe is om een aantal (oud) jeugdleden op te leiden tot wedstrijd coach, daarnaast 
is het van belang binnen de SW commissie voldoende opgeleide wedstrijdleiders te hebben om te 
zorgen dat de wedstrijden op professionele wijze kunnen worden uitgevoerd en ook te zorgen voor 
voldoende instroom van leden in de SW commissie. 

Het voorstel is om een aantal (oud) jeugdleden te motiveren deel te nemen aan de opleiding 
wedstrijdcoach en hen in te zetten op de jeugdopleiding van de groep 13 tot 20 jaar. Daarnaast is het 
voorstel om in de winter 2014 - 2015 een aantal extra leden op te leiden tot wedstrijdleider. 
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6.  Analyse sterke en zwakke punten - kansen en bedreigingen 

Sterke punten: 
• Een enthousiaste SW-commissie een jarenlange ervaring, 
• Een enthousiast en stabiel en groot deelnemersveld, 
• Weinig verloop van wedstrijd zeilers, 
• Een grote groep jeugd in de jeugdopleiding, 
• Een jachthaven met uitstekende faciliteiten, 
• Een gezellige locatie voor na de wedstrijden, 
• Veel actieve leden. 

Zwakke punten: 
• Vergrijzing in het deelnemersveld en de SW-commissie,  
• Weinig instroom van nieuwe leden in de SW-commissie, 
• Weinig instroom van nieuwe wedstrijd deelnemers, 
• Onvoldoende communicatie tussen bestuur, commissies en leden. 

 
Kansen: 

• Veel vraag naar bemanning voor de diverse boten, 
• Een goede plas voor wedstrijden, 
• Inrichten van een bemanningspool/marktplaats, 
• Samenwerking met andere verenigingen op het Alkmaardermeer. 

 
Bedreigingen: 

• Door de lange staat van dienst van sommige leden kan de drempel om je aan te melden hoog zijn, 
• De laatste jaren tiert het fontijnkruid welig in het Alkmaardermeer; dit maakt het zeilen en uitleggen 

van wedstrijdbanen lastig, 
• Uitslagverwerking, het huidige computerprogramma ZW-scoring is vervelend om mee te werken 

en wekt zowel bij de commissie als bij de deelnemers wrevel op (late bekendmaking uitslag), 
• Overige activiteiten van de jeugd waardoor ze onvoldoende tijd/prioriteit hebben voor het zeilen.  
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7.  Overzicht opleidingen en trainingen en opleidingsplan 

Binnen het KNWV zijn de volgende opleidingen beschikbaar: 

Opleiding Kosten Duur Ingangseisen 

Instaptoets voor 
wedstrijdleider 

15,00 pp (Nieuwegein) 1 uur geen 

Wedstrijdleider -2 47,50 pp (Nieuwegein) 
240 + reiskosten voor 
max 30 deelnemers 
(op eigen vereniging) 

1 dag geen 

Wedstrijdleider -3 123,00 (prijs 2014) 3 dagen + stages WL 2 of instaptoets 
16 jaar 

Wedstrijdleider -4 190 1 dag + stage (min. 3 
evenementen) 

WL 3 

ZI-2 204,00 36 uur (4 dagen) + 
stages 20-60 uur 

16 jaar 

ZI-3 204,00 Afhankelijk van 
ervaring, vergelijkbaar 
als ZI-2 

18 jaar en CWO IV 
eigen vaardigheid 

Rescue 240 (max 9 
deelnemers) 

2 dagen 18 jaar 

Zeiltrainer 3 ? 2 weekenden + theorie 
+ PVB 

18 jaar 

 

In de cursus ZI-2 van het verbond wordt 4 dagen praktische theorie gegeven met een Proeve Van 
Bekwaamheid (PVB) als afsluiting. Praktische theorie betekent veel workshop-vormen, elkaar les geven 
en ook het maken van een portfolio zit in de cursus. Indien we de cursus zelf op de haven verzorgen 
hebben we een ZI-4 nodig om een PVB af te nemen. 
Een ZI-2 mag vervolgens wel lesgeven onder een ZI-3. 
 
Het KNWV geeft zelf geen cursussen m.b.t. de wedstrijdregels, maar er is wel een aantal mensen in 
het land die cursussen geeft, zoals Henk Plaatje http://www.watersportplaatjes.nl/, Jos Spijkerman 
http://rrsstudy.blogspot.nl/, Geert Geelkerken (voorzitter RZV Gouda en 16m2 zeiler), Eric Mehlbaum 
(international judge en heeft jarenlang in onze race managementcommissie gezeten) en Hedwich 
Kuipers (medewerkster KNWV). Ieder heeft zijn eigen manier en eigen tarieven. 
 
Na overleg met de diverse commissies is het voorstel om de volgende opleidingen te gaan organiseren: 

• Opleiding wedstrijdleider 2 op de ARZV: doelgroep is leden van de SW commissie aangevuld 
met leden van andere verenigingen, indien er voldoende plaats is. 

• Organiseren van de opleiding Rescue op de haven: doelgroep is leden van de SW commissie, 
de jeugdopleiding en de bergingsploeg aangevuld met leden van andere verenigingen, indien 
er voldoende plaats is. 

• ZI-2 voor zwaardboten en kielboten intern organiseren, hierbij moet nog wel onderzocht worden 
of wij het PVB zelf af kunnen nemen. 

• Eén van de instructeurs van het jeugdzeilen opleiden tot ZI-3. 
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8.  Acties die we gaan nemen 

Voorstel is om de volgende acties te gaan nemen: 

1. Inventariseren van de aanwezige competenties binnen de ARZV op het gebied van 
wedstrijdleiding, begeleiding volwassenen zeilen, begeleiding jeugdzeilen, rescue en vaarbewijs 
t.b.v. de rubberboten. Op basis daarvan opstellen van een opleidingsplan en begroting (inclusief 
een terugbetalingsbeleid). Onderdelen hiervan zijn: 
• Leden uit de oude jeugdgroep of huidige jeugdopleiders werven voor de opleiding jeugdcoach; 
• Leden uit de SW-commissie werven voor de opleiding wedstrijdleider; 
• Vrijwilligers uit de jeugdopleiding die nog geen diploma hebben opleiden tot Zeilinstructeur- 

niveau 2 en/of Zeilinstructeur- niveau 3, zodat elke groep twee vaste instructeurs heeft en er 
per discipline minimaal twee zeilinstructeurs niveau 3 zijn; 

• Organiseren van een rescue training voor alle instructeurs. 
De definitieve keuze voor de toekenning van een opleiding ligt te allen tijde bij de leiding van de 
commissies. 

2. Het opstellen van een afschrijvings- en vervangingsplan voor de Optimisten en Pico’s. Voor deze 
winter: twee nieuwe Optimisten aanschaffen. 

3. Organiseren van een didactische les (zie ook bijlage 3) en instructie van de CWO regels aan het 
begin van het seizoen voor de instructeurs van het jeugd- en volwassenenzeilen waarin ook 
aandacht besteed wordt aan de normen/instructies m.b.t. de aan te leren vaardigheden. Het KNWV 
zou een dagdeel langs kunnen komen om de instructie van de CWO regels te geven. 

4. In het begin van het nieuwe seizoen (mei) een extra wedstrijd organiseren op de zondag middag 
waarbij de mogelijkheid wordt geschapen om (jeugd)leden en cursisten van het volwassenen 
zeilen op te laten stappen als bemanning van de huidige deelnemers van de SW wedstrijden (met 
name Draken, Regenbogen en H-boten). 

5. Tijdens één van de eerste lessen van de oudere jeugd specifieke aandacht besteden aan de 
startprocedures en het organiseren van een wedstrijdclinic op één van de donderdagavonden bij 
het jeugdzeilen door één of enkele van de wedstrijdzeilers. 

6. Werven van nieuwe leden voor de SW-commissie. 

7. Het geven van cursussen wedstrijdregels en wedstrijdzeilen tijdens het winterseizoen. 

8. Onderzoeken of we 2 boten voor matchracen kunnen inzetten waarbij het misschien mogelijk is 
om boten te huren. 

9. Het zoeken naar een nieuw computerprogramma voor de uitslagverwerking SW. 

10. Organiseren van een bijeenkomst met de vertegenwoordigers van de betrokken commissies (SW, 
Jeugdzeilen en volwassenenzeilen) en het opzetten van een communicatieplan om het beleid 
breder bekend te maken. De eerste is reeds geweest in februari, de tweede zal eind maart worden 
georganiseerd. 

11. Afstemming met andere verenigingen aan het Alkmaardermeer (o.a beleidsplan, opleidingen).  
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9.  Tijdspad 

• Begin 2015 vaststelling beleidsplan 
• Begin 2015 opstellen begroting en opleidingsplan 
• Begin 2015 mensen benaderen voor opleiding,  
• Februari 2015 bijeenkomst vertegenwoordigers SW, JZ en VZ, 
• Opstellen communicatieplan, 
• Begin maart didactische les voor alle instructeurs,  
• Medio maart communicatie naar de rest van de vereniging voor aanvang van het seizoen, 
• 31 Maart einde inschrijvingen zeilles jeugdzeilen,  
• Medio mei/juni op een zondagmiddag een zeilwedstrijd met de draken/regenbogen/H-boten met de 

mogelijkheid om opstappers mee te nemen, 
• Begin mei start zeillessen jeugd en SW seizoen, begin juni start volwassene zeilen. 
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Bijlage 1: Overzicht competenties binnen de ARZV 
 

Naam Lid Vaar-
bewijs Kwalificatie(s) 

Bart van Ee  Instructeur - Jeugdzeilen Niveau 3  
Instructeur - Kielboot Niveau 3  
Instructeur - Zwaardboot eenmans Niveau 3  
Jury Niveau 2  
Rescue Niveau 3  
Wedstrijdleider Niveau 2 

Wouter Kruithof  Instructeur - Kielboot Niveau 3 
Assistent wedstrijdleider 

Jos Sommers Ja Instructeur - Jeugdzeilen Niveau 2 

Martien Janse Ja Instructeur - Jeugdzeilen Niveau 2 

Frouk Segaar Ja Wedstrijdleider 

Jaap Crezee  Instructeur - Jeugdzeilen Niveau 2  
Instructeur - Kielboot Niveau 2 

Lennaert van der 
Kroon 

 Instructeur - Jeugdzeilen Niveau 2  
Instructeur - Kielboot Niveau 2  
Instructeur - Zwaardboot eenmans Niveau 2 

Dirk Jan Schrier Ja Instructeur - Jeugdzeilen Niveau 2  
Instructeur - Zwaardboot eenmans Niveau 2 

Ger Broersen Ja 
Instructeur - Jeugdzeilen Niveau 2  
Instructeur - Zwaardboot eenmans Niveau 2 TKN 

Adri Vas  Instructeur - Jeugdzeilen Niveau 2  
Jury Niveau 2  
Rescue Niveau 3  
Wedstrijdleider Niveau 3 

Sanne de Boer Ja Instructeur - Jeugdzeilen Niveau 3  
Instructeur - Zwaardboot eenmans Niveau 3  
Instructeur - Zwaardboot tweemans Niveau 3 

Marc Creton  Instructeur - Kajuitzeilen Niveau 3 

Hans Primowees  Instructeur - Kielboot Niveau 2  
Jury Niveau 2  
Wedstrijdleider Niveau 2 

Roel Beuse Ja Instructeur - Kielboot Niveau 2 TKN 

Liset Koebrugge Ja Jury Niveau 2 Wedstrijdleider Niveau 2 

Adriaan van Liempt Ja Jury Niveau 3 Wedstrijdleider Niveau 3 

Peter van den  
Driesche 

 Jury Niveau 3 Wedstrijdleider Niveau 3 

Peter Hubregtsen Ja Rescue Niveau 3 
Opleiding zeilinstructeur 1979 

Rob Meijer  Rescue Niveau 3 
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Matthijs Blokker  Zeiltrainer Niveau 4 

Joep Brasser Ja Instructeur KB-b (niveau 4) (gelijk aan ZI-3) 
Groot Pleziervaartbewijs II (ICP), TKN,  
Diploma Groot Motorschip (GMS) 

Anke Holtrop Ja Instructeur – Kielboot Niveau 3 
Instructeur – Zwaardboot eenmans Niveau 3 
Instructeur – Jeugdzeilen Niveau 3 

Jerno Viergever Ja ZI-3 kielboot 
Eigen vaardigheid IV zwaardboot 

Willem Slendebroek Ja Opleiding zeilinstructeur 1990 geen examen 

Maxxime Kaan  ZI-2  

Roland Engelbracht  ? Trainer 

Jeroen Suijk  ? 

Klaas Ruigewaard Ja Certificaat voor de pleziervaart 2  
Certificaat als radiotelefonist  
Stuurman GHV. 
Eigen vaardigheid IV zwaardboot 

Wouter Kamphuis Ja Eigen vaardigheid IV zwaardboot 
ZI-3 kielboot 
ZI-3 kajuitzeilen 
Rescue Certificaat 

Bianca van den 
Outenaar 

Ja ZI-3 kielboot 
ZI-3 kajuitzeilen 

Chiel van de Boogaard  Eigen vaardigheid IV zwaardboot 
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Bijlage 2: Overzicht competenties begeleiding jeugdzeilen  

Naam Rol CWO pasnummer + Niveau 
Wouter Kamphuis Coördinatie vanuit het 

bestuur, groep optimisten 
Pasnr. nb 
Instructeur – Kielboot Niveau 3 
Instructeur – Kajuitzeilboot Niveau 3 
Instructeur – zwaardboot eigen vaardigheid IV 

Anke Holtrop Groep optimisten Pasnr. 9514465 
Instructeur – Kielboot Niveau 3 
Instructeur – Zwaardboot eenmans Niveau 3 
Instructeur – Jeugdzeilen Niveau 3 

Deny de Jong Groep optimisten Geen 
Dirk Jan Schrier Groep optimisten Instructeur - Jeugdzeilen Niveau 2  

Instructeur - Zwaardboot eenmans Niveau 2 
Ger Broersen Groep optimisten Instructeur - Jeugdzeilen Niveau 2  

Instructeur - Zwaardboot eenmans Niveau 2 TKN 
Jerno Viergever Groep Splash/Pico Geen 

 
Jos Sommers Groep optimisten Pas nr: 159002  

Instructeur - Jeugdzeilen Niveau 2 
Martien Janse Groep Splash/Pico Pas nr: 129468   

Instructeur - Jeugdzeilen Niveau 2  
Peter Hubregtsen Groep optimisten Opleiding zeilinstructeur 1979 
Robert Fijnheer Groep optimisten Geen 
Willem Slendebroek Groep optimisten Opleiding zeilinstructeur 1990,  

geen examen 
William Wesselingh Groep Splash/Pico Geen 
Pim Schiphorst Groep optimisten Geen 
Maxxyme Kaan Groep optimisten ZI-2 (vaardigheidsniveau kielboot 3) 
Roland Engelbracht Groep optimisten ?trainer 
Klaas Ruigewaard Groep Optimisten Geen 
Chiel van de Boogaard Groep Splash/Pico  
Wiegert Dijkkamp Groep optimisten Geen 
Bianca van den 
Outenaar 

Groep Optimisten ZI-3 kielboot 
ZI-3 kajuitzeilen 
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Bijlage 3: Trainingsvoorbereidingsformulier 

Trainings voorbereidings formulier: Praktijkles  
Naam Trainer:  
Trainingsduur: 90 minuten 
Datum:  
Dicipline: CWO 1 en CWO 2 

Weer:  
Temp:  
Wind:   

Begin situatie 
Aantal cursisten:  
Technisch niveau: CWO 1 
Onderwerpen:  

Doelstelling:  

Oefenstof / Methodiek Organisatie Aanwijzingen 
Voorbespreking: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbespreking: 
 

Voorbespreking: 
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Bijlage 4: Rescue en wedstrijd opleiding 
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Inhoud rescue: 
 

1. Het schip vaarklaar maken en klaarmaken voor de nacht 
2. Vaartechnieken: koersen varen, stoppen, gaande houden, noodstop maken, achteruit varen, 

stopafstand 
3. Afvaren en aankomen bij hoger- en lager wal 
4. Man over boord manoeuvre 
5. Ankeren en anker op gaan 
6. Bijzondere verrichtingen 
7. Aanvaren met achtergrondpeiling 
8. Toepassing reglementen 
9. Slepen 
10. Eenvoudige reparaties aan de motor 

 
Eisen theorie 

1. Terminologie 
2. Veiligheids- en reddingsmiddelen 
3. Handelen bij averij 
4. Krachten op het schip en hun gevolgen 
5. Jachtetiquette en vlagvoering  
6. Attitude bij wedstrijden 
7. Meteorologie en weersinvloeden 
8. Gebruik van banenkaart 
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Bijlage 5: Gedragsregels instructeurs jeugd 

 
• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich 

veilig voelt.  
• De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn 

waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is 
voor het gezamenlijk gestelde doel.  

• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie 
tegenover de sporter.  

• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 
zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.  

• De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de 
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal 
ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van 
geslachtsdelen, billen en borsten.  

• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.  
• De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met 

respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de 
kleedkamer of de hotelkamer.  

• De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik 
als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de 
(jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen 
te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.  

• De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke 
bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning 
of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel 
afgesproken honorering staan.  

• De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij 
de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 
regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.  

• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

 


