
Zeilinstructieweek algemene informatie 

Kosten: 
Deelname aan de Zeilinstructieweek kost €100,-. Dit bedrag is inclusief een dagelijkse 
uitgebreide lunch en de slotmaaltijd op vrijdag! 

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden er toch niet 
deelgenomen kan worden aan de Zeilinstructieweek. De organisatie heeft ook diverse 
financiële verplichtingen en kan niet zomaar het inschrijfgeld restitueren. 

Daarom hanteren we de volgende regels: 
- Afmelden binnen 6 tot 4 weken voor het begin van de Zeilinstructieweek = 100% restitutie 
van het inschrijfgeld 
- Afmelden binnen 4 tot 2 twee weken voor het begin van de Zeilinstructieweek = 50% 
restitutie van het inschrijfgeld 
- Afmelden minder dan twee weken voor het begin van de Zeilinstructieweek = alleen 
restitutie eventuele aangeschafte BBQ en Lunch 
-Afmelden tijdens Zeilinstructieweek = Geen restitutie 

Gang van zaken 
• Op de eerste dag van de zeilinstructieweek kun je je tussen 09:00 en 09:30 uur melden in de 
sociëteit bij de inschrijftafel van jouw groep. Als je een vorderingenstaat hebt, neem deze 
mee naar de vereniging en geef deze (en eventuele eerder behaalde diploma’s op andere 
verenigingen/zeilscholen) af aan de hoofdinstructeur. 
• Voor iedere cursist is het dragen van een zwemvest op het water en de steiger verplicht. 
• De instructie vangt dagelijks om 09:00 uur aan en duurt (tenzij anders aangegeven) tot 
17:00 uur. Voor maximaal 20 deelnemers bestaat de mogelijkheid om op maandagavond op 
de vereniging te eten. Deze mogelijkheid is vooral bedoeld voor mensen die wat verder van 
de vereniging wonen en daardoor in de knoop komen met de theorieavonden. Wanneer je 
gebruik wilt maken van deze maaltijden geldt: vol= vol en opgeven kan uiterlijk de ochtend 
van de dag waarop je mee wilt eten. De avondmaaltijd kost €10,- per persoon. 
• Het opgeven van introducés voor de eindmaaltijd op vrijdag en het feest hierna kan tot 
uiterlijk woensdagochtend bij de bar. Niet leden zijn van harte welkom om deel te nemen! 
• Op maandag en woensdag zullen er theorieavonden worden gehouden. Deze duren van 
20:00 tot ongeveer 21:30 uur. Voor de kinderen die les krijgen in de optimist geldt: de theorie 
wordt overdag gegeven gedurende de reguliere instructie. 
• Gebruik maken van een eigen boot behoort tot de mogelijkheden. Als het goed is heb je dit 
al ingevuld op je inschrijfformulier. Ben je dit vergeten en heb je een eigen boot? Neem dan 
contact op met de organisatie. 
• Tijdens de zeilinstructieweek zullen er enkele activiteiten worden gehouden, waarbij alle 
leden en soms ook niet-leden welkom zijn. Deze activiteiten worden t.z.t. bekend gemaakt. 
• Op donderdag is er de traditionele plassentocht. 
• Sleutels en waardevolle spullen kunnen, op eigen risico, bij de organisatie afgegeven 
worden. 



• Iedereen neemt deel voor eigen risico en rekening; noch de Roei- en Zeilvereniging 
“Gouda”, noch de organisatie en de instructeurs zijn aansprakelijk voor enige schade, welke 
dan ook, die ontstaat door deelname aan de instructie. 

Theorie 
Voor het theoriegedeelte van het diploma is het boek “Het Zeilboek” van J. Peter Hoefnagels 
aan te bevelen. Dit boek is te koop bij boekhandel of watersportwinkel. De theorie voor de 
kielboten is ook geldig voor zwaardboten. Voor de Optimistenjeugd is het boekje 
“Optimistisch Zeilen” van Heleen Eenhoorn aan te bevelen. 
Bestudeer het boek vóór aanvang van de Zeilinstructieweek. 

Diploma 

De zeilinstructieweek wordt op vrijdagmiddag om 17.00 uur afgesloten tijdens de traditionele 

diploma-uitreiking. Alle ouders en andere familieleden zijn hiervoor uitgenodigd, om vanaf 

het terras hun familie toe te juichen. Alle kinderen ontvangen een vorderingenstaat of als 

iemand aan alle eisen voldaan heeft eventueel een zeildiploma. Voor de volwassen 

deelnemers is er een zeildiploma voor degenen die afgezeild hebben en geslaagd zijn. Dit 

krijgen de volwassenen na het afzeilen te horen. 

De CWO- eisen zijn streng en omdat we als vereniging allemaal eigen materiaal hebben en 

daar zuinig op zijn, gaan we zorgvuldig om met het uitreiken van de diploma’s. 

We hopen dat je veel plezier hebt in de komende zeilinstructieweek! 


