
 

 
 
 

 
Wedstrijdzeilen 2018 
 
Bij Sailcenter Limburg wordt zeilen op ieder niveau aangeboden. 
Wedstrijdzeilen is veel meer dan de baan rond varen. Uit je comfort zone 
treden, net iets moeilijker, net iets harder, mag niet ontbreken binnen het 
aanbod.   
 
Je kunt hierbij kiezen uit wedstrijdtraining voor zwaardboten en kajuitjachten 
of coaching tijdens wedstrijden. De basislocatie is de Spaanjerdplas. 
Uiteraard is het ook mogelijk om naar een door jou gekozen wedstrijd en/of 
locatie komen, bijvoorbeeld in samenwerking met de Combi Zuid.  
Training en coaching kan op je eigen schip of met een boot van Sailcenter 
Limburg. Wij bespreken graag de mogelijkheden met je! 
 
Inhoud training 
Tijdens een training wordt er veel aandacht besteed aan het sturen. Verdere 
onderwerpen zijn: Hoe kom ik snel en efficiënt het kruisrak door, 
spinnakeren en zeiltrim. We hebben geen echte wedstrijd te varen dus 
kunnen tijdens deze training dieper ingaan op het hoe en waarom als dat 
we dat kunnen doen tijdens de wedstrijden zelf. De training is van 9:30 tot 
16:30 uur. 
 
Iets om jullie alvast te prikkelen: 
Wat is rechtdoor sturen? 
 
 
Wedstrijd trainingen en coaching: 
 
Training/ Wedstrijd     Datum  Mogelijke onderwerpen: 
Wedstrijdtraining door ons aangekondigd via FB of website volgt nog Sturen, zeiltrim, scheepstrim 
Wedstrijdtraining door jou aangevraagd   door jou te bepalen   
Open Limburgs kampioenschap (zwaardboten)  25-26 augustus 2018 
Optimisten afvaart     1 september 2018 
Euregio Regatta      8-9 september 2018 
 
Kosten voor coaching of training 
Wedstrijdtraining donderdagavond    €   75,00 
1 losse dag wedstrijdtraining op J22 of Beneteua  € 140,00 
2 dagen wedstrijdtraining op J22 of Beneteua   € 250,00 
Optimisten afvaart of coaching met eigen boot   €   30,00 
Optimisten afvaart of coaching met onze boot   €   55,00 
 
Minimale trainings- / coachingsgroep bestaat uit 3 personen. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER Wedstrijdzeilen 2018 
(prijswijzigingen voorbehouden; gemaakt op 18-01-2018) 
Volledig invullen in BLOKLETTERS en eventueel AANVINKEN 
 
Persoonsgegevens: 

Roepnaam: Achternaam: M  [  ]          V  [  ] 

Straat: 

Postcode: Woonplaats: 

Mobiel telefoonnummer: E-mailadres: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Hoogst behaald zeildiploma: 

Intern [  ] extern [  ] Gewicht: 

Kosten voor coaching of training Minimale trainings- / coachingsgroep bestaat uit 3 personen. 

1 losse dag wedstrijdtraining op J22 of Beneteua € 140,00 

2 dagen wedstrijdtraining op J22 of Beneteua € 250,00 

Optimisten afvaart of coaching met eigen boot €   30,00 

Optimisten afvaart of coaching met onze boot   €   55,00 

Coaching zwaardbootkampioenschap met eigen boot € 100,00 

Coaching zwaardbootkampioenschap met onze boot € 170,00 

Opgave(s) voor training of coaching data zelf invullen: 

 Gewenste data: Bootsoort gelieve in te vullen: 

Training:   

Wedstrijden:   

Vragen / wensen:  

Relevante medische info:  

 
Voorwaarden voor inschrijving: 

 Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier is je reservering definitief. Betaling kan op de 
dag van aankomst of vooraf per bank. Bij betaling per bank naam van de cursist en de cursusweek vermelden. 

 
Annulering: 

 Bij annulering tot 3 maanden voor de boekingsdatum betaal je 15% van het cursusbedrag. 

 Bij annulering tot 2 maanden voor de boekingsdatum betaal je 50 % van het cursusbedrag. 

 Bij annulering tot 1 maand voor de boekingsdatum betaal je 75% van het cursusbedrag. 

 Bij annulering korter dan 1 maand voor de boekingsdatum ben je het gehele cursusbedrag verschuldigd. 
Je kunt hiervoor een annuleringsverzekering afsluiten bij je verzekeringsagent. 

 
Ouder- / deelnemersverklaring: 

 Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden en verklaart dat de deelnemer beschikt over voldoende 
zwemvaardigheid (bij geen zwemdiploma dient men melding te maken) en een goede gezondheid en geeft SCL 
toestemming voor het nemen van maatregelen van medische of heelkundige aard in geval van ziekte of ongeval. 

 Sailcenter Limburg is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, verlies of beschadiging van eigendommen tijdens het 
verblijf en activiteiten. Wij raden aan kostbare spullen thuis te laten. 

 Bij ondertekenen geef je Sailcenter Limburg toestemming om foto en filmmateriaal te gebruiken voor 
promotiedoeleinden. 

 Het dragen van reddingsvesten en schoenen in en op het water stellen wij verplicht. Reddingsvesten stellen wij kosteloos 
ter beschikking. 

 
 
Handtekening voor akkoord: ……………………………………………… Datum: …………………………………………... 

 
 


