Opleiding
Jeugdwedstrijdzeilen
op de Nieuwe Meer
in Amsterdam
Wanneer jij als jeugdzeiler meer wilt leren over
wedstrijdzeilen, ben je bij ons aan het goede adres!
w w w.w vd e ko e n e n . n l / z e i l e n

Zeilen is leuk… een wedstrijd zeilen is zelfs nóg leuker!
Je leert je boot nog beter beheersen en tegelijkertijd genieten
van het spel en de spanning die een wedstrijd met zich meebrengt.
Je zeilt bij onze Opleiding Jeugdwedstrijdzeilen in een Cadet,
dat is een internationale tweemansboot voor de jeugd van
7 tot 17 jaar. Een uitstekende zeilboot om de jeugd op te leiden. We zeilen op de Nieuwe Meer in Amsterdam-Zuid waar
WV De Koenen deze opleiding organiseert.
Dat is haast een logisch vervolg op het succes dat de vereniging heeft in het wedstrijdzeilen, met name bij de jeugd. Zo
werden meerdere van onze Cadetzeilers Nederlands kampioen en vertegenwoordigden ze Nederland op vele internationale wedstrijden, bijvoorbeeld in Argentinië, Australië en India!
Belangrijkste punten Opleiding Jeugdwedstrijdzeilen:
■ voor jeugd van 7 tot 16 jaar
■ zeilen in de internationale tweemansboot Cadet
■ voor stuurman of -vrouw is 1 à 2 jaar zeilervaring 

vereist* en zwemdiploma A+B

■ voor bemanningen** is ervaring niet nodig,

wél zwemdiploma A+B

■ 8 dinsdagavonden en 2 donderdagavonden

8 mei-26 juni (seizoen 2018)

C
C
DEND
NE 1
0600060
10

■ onder leiding van ervaren trainers
■ tot slot een echte wedstrijd
■ kosten € 225,- p.p.

nen.nl/zeilen
Enthousiast? Kijk dan snel op wvdekoe
wvdekoenen.nl,
len@
dzei
jeug
Of mail je telefoonnummer naar
dan bellen wij je terug!
*) Ook als je gewoon wilt leren zeilen kun je bij WV De Koenen terecht; wij organiseren Zomerzeilkampen en wekelijkse zeillessen in Optimist, Cadet en Laser (ook CWO).
**) De bemanning in een Cadet (doorgaans 7 tot 11 jaar) is in een team natuurlijk heel belangrijk,
maar leert het bemannen (en zeilen!) bijna spelenderwijs. Vandaar dat zeilervaring niet nodig is.
Meer info over de Cadet in Nederland: www.cadet.nl en internationaal: www.cadetclass.org
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