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Jeugdzeilen 2019
Vaar met ons mee, vrienden voor het leven maak je op het water.
Altijd al willen leren zeilen? Of je zeilen op een hoger niveau willen tillen? Sailcenter Limburg en het zeilteam helpen je
hierbij. Wij zijn een CWO (Commissie Watersport Opleidingen) erkende zeilschool en al jaren een begrip in de regio. Onze
prachtige accommodatie aan de Limburgse Maasplassen in Ophoven (B) biedt mogelijkheden tot losse zeillessen en
zeilweken. We hebben een ruime keuze aan boten en goed opgeleide instructeurs. Wij garanderen meer dan enkel een
gezellige, leerzame en veilige tijd op en rond het water. Bij ons wordt ook aandacht besteed aan sociale vaardigheden en
opkomen voor jezelf. Een ervaring om nooit te vergeten!
Zeilen en meer
• Ben je 6 jaar, voor jou is er een spetterweek waarin watervrij maken voorop staat en zeilen vooral leuk moet zijn.
• Vanaf 7 jaar kun je een CWO diploma behalen.
• Zeil je graag alleen dan is een Optimist, Zoom 8 of Laser iets voor jou.
• Zeil je graag met zijn tweeën dan is een Learling, Laser Pico of Laser Vago iets voor jou.
• Zeil je graag met meer dan twee kinderen, dan boek je een cursus in de Valk.
• De zeillesdag duurt van 9.30 - 16.30 uur met een pauze van een uur.
• Voorjaar en najaar zeilen duurt drie uur. Data en tijden nader te bepalen.
• We hebben ook één bonte avond met leuke activiteiten, deze start na de zeilles en is inclusief versnapering en
avondeten.
Verschillende CWO niveaus
Wij hanteren tijdens de cursus (met uitzondering van de spettergroep) de CWO standaard. Zie ook www.CWO.nl.
CWO 1: Je maakt op een leerzame, leuke manier kennis met de beginselen van het zeilen.
Je leert eenvoudige basisvaardigheden en wij zorgen dat er altijd iemand is die jou kan helpen.
CWO 2: Zelfstandig leren zeilen, daar gaan we voor. Naast de basisvaardigheden leer je opkruisen en aankomen aan
hogerwal, uithangen en gewichtsverdeling, omslaan en oprichten van de boot. Als wij zeker weten dat je veilig
zelfstandig kan gaan varen, dan kun je ook het diploma behalen. Dit duurt minimaal 2 weken.
CWO 3: Je zeilt onder moeilijke omstandigheden (BFT 4 en kleine ruimtes). Dit diploma omvat zowel de basis als de
gevorderde manoeuvres en is niet eenvoudig te behalen en duurt meestal 2 tot 3 weken.
Veiligheid eerst
Bij ons kom je thuis, wij bieden de rust en ruimte om je persoonlijk d.m.v. watersport te ontwikkelen. Veiligheid en
plezier op het water is hiervoor enorm belangrijk. Met respect voor elkaar en het materiaal laten we je in een veilige
omgeving leren. Het dragen van een zwemvest of reddingsvest is verplicht en stellen wij ter beschikking!
Voor iedere lesgroep, hebben onze opgeleide instructeurs een motorboot tot hun beschikking.
De lesgroepen zijn maximaal 8 personen per groep. Gepaste zeilkleding dragen is aan te raden, deze zijn desgewenst
aanwezig op de zeilschool. De juiste onderkleding en/of regenkleding neem je zelf mee, kleding is ook te koop bij Het Anker
Watersport.

MAAK VRIENDEN VOOR HET LEVEN EN HEB EEN ERVARING OM NOOIT TE VERGETEN!

Data en kosten van de zeildagen en weken 2019
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Data
9, 24, 30 maart en 7, 20, 27 april

Weeknummer
PA

Kosten
€ 390,00

8 t/m 12 april
7, 20, 22 april en 30 maart

15
17

€ 265,00 / € 280,00
€ 55,00

29 april t/m 3 mei

18

€ 265,00 / € 280,00

27-28 april
nog te bepalen
1 t/m 5 juli
8 t/m 12 juli
15 t/m 19 juli
22 t/m 26 juli
29 juli t/m 2 augustus
5 t/m 9 augustus
12 t/m 16 augustus
19 t/m 23 augustus
26 t/m 30 augustus
nog te bepalen

Open dagen
VJ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
NJ

Gratis proberen
€ 35,00 per dagdeel*
€ 265,00 / € 280,00
€ 265,00 / € 280,00
€ 265,00 / € 280,00
€ 265,00 / € 280,00
€ 265,00 / € 280,00
€ 265,00 / € 280,00
€ 265,00 / € 280,00
€ 265,00 / € 280,00
€ 265,00 / € 280,00
€ 35,00 per dagdeel*

14 t/m 18 oktober
21 t/m 26 oktober
28 oktober t/m 1 november
Plan je eigen week, weekend
of dagdeel (min. 6 personen)

42
43
44

€ 265,00 / € 280,00
€ 265,00 / € 280,00
€ 265,00 / € 280,00
Prijs en data in
overleg

Soort week
Training CWO 3 (Valk) en/of
Instructeur opleiding
Zeilcursus
Training Laser of Laser Vago en/of
Zeilcursus en/of instructeursopleiding
Zeilcursus en/of instructeursopleiding /
kamp (+ € 175,00)
Dagactiviteit
Dagdeel activiteit duurt 3 uur
Zeilcursus
Zeilcursus / kamp (+ €175,00)
Zeilcursus / kamp (+ €175,00)
Zeilcursus
Zeilcursus
Zeilcursus / kamp (+ €175,00)
Zeilcursus / kamp (+ €175,00)
Zeilcursus
Zeilcursus
Dagdeel activiteit duurt 3 uur, deelname
volwassenen € 50,00 excl. neopreenpak.
Zeilcursus
Zeilcursus
Zeilcursus

Zeilcursus gaat door bij minimaal 6 personen.
Training, valk zeilles en dagdeelactiviteit gaat door bij minimaal 4 personen.
Kosten:
Zeilcursus inclusief reddingsvest en neopreenpak / zeilpak spetterweek
Zeilcursus inclusief reddingsvest en neopreenpak / zeilpak optimist / zoom8
Zeilcursus inclusief reddingsvest en neopreenpak / zeilpak alle andere boten
Losse lesdag varen (enkel in overleg mogelijk), excl. neopreenpak
*Dagdeel (3 uur), excl. neopreenpak (bij minder dan 6 deelnemers wordt de prijs hoger)
Woensdag middag is ook mogelijk 2 uur € 40,00, min. 4p.)
Bonte avond, start na de zeilles, inclusief versnapering en avondeten
Kampweek, overnachten op een vlot incl. eten 4 nachten
Kortingen (niet te combineren met andere kortingen):
Meerdere zomerweken per kind
Meerdere kinderen uit een gezin
Voor het organiseren van je eigen zeilkamp krijg je korting op huur het
kampeervlot.

PRIJS 2019
€ 230,00
€ 265,00
€ 280,00
€ 55,00
€ 35,00
€ 15,00
€ 175,00

€ 15,00 korting p.p. vanaf 2e week
€ 15,00 korting p.p.
4 dagen kampeervlot voor
€ 450,- i.p.v. € 550,00
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INSCHRIJFFORMULIER JEUGDZEIL CURSUS 2019
Volledig invullen in BLOKLETTERS en eventueel AANVINKEN
Roepnaam:

Achternaam:

J[ ]

M[ ]

Straat:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Zeildiploma of ervaring:
Zeilcursus [ ]

Bonte avond [ ]

Bootsoort en kleding:
Spetterweek [ ]
Laser Pico [ ]
Zeilcursus

Gewicht:

Optimist [ ]
Laser [ ]

Zoom 8 [ ]
Laser Vago [ ]

€ 265,00 / € 280,00

Data invullen:

+ € 175,00

Data invullen:

Spettercursus

€ 230,00

Data invullen:

Bonte avond

€ 15,00

Data invullen:

€ 55,00 / € 30,00

Data invullen:

€ 390,00

Data invullen:

Zeilkamp

Los dag-/ dagdeel
Training CWO 3

Kledingmaat:

Learling [ ]
Valk [ ]

Wetsuit [ ]
Zeilpak [ ]

Vragen / wensen:
Dieet/ allergieën:
Relevante medische info:
Voorwaarden voor inschrijving:
 Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en ontvangst van de (aan)betaling per kind, is je
reservering definitief. Bij betaling per bank naam van de cursist en cursusweek vermelden. Aanbetaling cursus € 100,00, het
resterende cursusbedrag dient 1 week voor aanvang van de cursus betaald te zijn.
 De zeilcursus gaat door bij minimaal 6 personen, bij onvoldoende deelname wordt door Sailcenter Limburg (SCL) uiterlijk 1 week
van te voren geannuleerd en eventuele betalingen retour gestort.
 Gemiste lessen zijn niet op een ander moment in te halen of te verrekenen met het cursusbedrag.
Annulering:
 Verzetten van een boeking in hetzelfde vaarseizoen of annulering 2 maanden of langer van tevoren kost € 25,00.
 Bij annulering 2 maanden of korter voor de boekingsdatum ben je € 100,00 verschuldigd.
 Bij annulering 1 maand of korter voor de boekingsdatum ben je het gehele boekingbedrag verschuldigd.
Ouderverklaring:
 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.
Handtekening voor akkoord: ………………………………………………. Datum: …………………………………………….

