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HET INSTRUCTIECOMITÉ
Het instructiecomité is samengesteld uit leden van Watersport Vereniging Scharendijke
Jongerencommissaris: Nick Hubers
Verenigingstrainster : Maria-Eloisa Di Bella

Contact gegevens:
e-mail : jeugd@wvscharendijke.nl
web

: www.wvscharendijke.nl
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INSTRUCTIEBEPALINGEN
Deel I
1.

Regels
De zeilinstructie is onderworpen aan de regels van het CWO (Stichting Commissie
Watersport Opleidingen). Zie voor een samenvatting bijlage: 1.

2.

Inschrijvingen
Deelnemers kunnen worden ingeschreven door te registreren bij de organiserende
autoriteit; W.V.Scharendijke. Deelnemers kunnen zich alleen online inschrijven als zij
jeugdlid zijn van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging. Indien kinderen
nog geen lid zijn worden zij automatisch als lid voor het kalenderjaar van inschrijving
ingeschreven. De minimum leeftijd is 7 jaar, de maximum leeftijd is 17 jaar.

3.

Kosten
De kosten voor de zeilinstructie bedragen € 195,- per inschrijving (één deelnemer per
inschrijving, incl. Watersportverbond lidmaatschap) of als je al jeugdlid bent van een bij
het Watersportverbond aangesloten vereniging € 160,- per inschrijving (als bewijs dient
men dan een scan van het pasje van het Watersportverbond te mailen!).
De betaling dient binnen 1 maand na inschrijving te geschieden. Mochten wij de
zeilinstructie door de dan geldende COVID regels moeten annuleren, krijgt u uiteraard het
bedrag retour.

4.

Mededelingen aan deelnemers
Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord bij
de informatie, in het clubgebouw van Watersport Vereniging Scharendijke.

5.

Wijzigingen in de instructiebepalingen
Iedere wijziging in de instructiebepalingen zal bekend gemaakt worden niet later dan 1
week voor aanvang van de volgende instructiedatum op de dag dat deze van kracht wordt.

6.

Programma van de zeilinstructie

6.1

De instructies worden gegeven in de weken 31 en 32.

6.2

De instructies zijn als volgt geprogrammeerd:
- maandag*
09.00 uur t/m 16:00 uur
- dinsdag
09.30 uur t/m 16:00 uur
- woensdag
09.30 uur t/m 16:00 uur
- donderdag
09.30 uur t/m 15:00 uur
- vrijdag**
10.30 uur t/m 15:00 uur

16:00 t/m 21:00 uur (avondprogramma)
15:00 t/m 16:00 uur (diploma uitreiking)

* Tussen 9:00 en 10:00 uur wordt er kennis gemaakt en zijn er mededelingen.
** Tussen 10:30 en 12:00 uur is er een theorie-examen.

7.

Instructiegebied
De zeilinstructie wordt georganiseerd op de locatie van Watersport Vereniging
Scharendijke, het instructiegebied is aangegeven in bijlage: 2
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8.

Rescue boten

8.1

Rescue boten zijn herkenbaar aan een oranje of rode vlag/zwaailicht.

8.2

Er wordt naar gestreefd om per 5 cursisten 1 rescue boot ter beschikking te hebben.

8.3

Voor de rescue boten wordt bij Rijkswaterstaat een ontheffing aangevraagd m.b.t. artikel
8.06 lid 1 van het BPR voor wat betreft de snelheidsbeperking.

9.

Communicatie
De instructeurs hebben onderling contact via VHF radio’s, kanaal 15 of 17. Ook beschikken
zij allemaal over een mobiele telefoon, zodat er een back-up beschikbaar is.

Deel II

Verdere voorschriften en belangrijke aanwijzingen

1.

Veiligheid

1.1

De leiding over een boot en de zorg voor de veiligheid aan boord, evenals het afsluiten van
de benodigde verzekering is de onontkoombare verantwoordelijkheid van de eigenaar of
van diegene die de boot heeft ingeschreven.

1.2

Deelnemers die op een instructiedag de haven niet kunnen/willen verlaten dienen het
instructiecomité of het informatiebureau hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te
stellen.

1.3

Tijdens het verblijf op het water wordt het dragen van een deugdelijk zwemvest ten
sterkste aanbevolen. Een rubberpak of droogpak geldt niet als zodanig. De deelnemers in
een zwaardboot zijn verplicht een zwemvest te dragen.

2.

Aansprakelijkheid en Verzekering

2.1

De organiserende vereniging, het Watersportverbond, noch enige andere bij de organisatie
van de zeilinstructie betrokken partij aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade, in
welke vorm ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect
kan ontstaan voor, tijdens of na de zeilinstructie.

2.2

Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen
wettelijke aansprakelijkheid met een minimum dekking van Euro 500.000,- per
gebeurtenis.

3.

Informatiebureau
Het informatiebureau is gevestigd in het clubgebouw van Watersport Vereniging
Scharendijke.

4.

Deelnemerslijst
De officiële deelnemerslijst wordt bekendgemaakt op het mededelingenbord.
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5.

Weerbericht

5.1

Op elke instructiedag wordt het weerbericht bekend gemaakt op het mededelingenbord.

5.2

Een instructiedag kan worden afgebroken of afgelast vanwege het weer. Het weerbericht
wordt aan het instructiecomité verstrekt door Kustwacht Post Ouddorp en is bindend.
Als er een instructiedag wordt afgelast volgt er een alternatief programma.

6.

Wal- en havenbepalingen

6.1

Boten kunnen te water worden gelaten langs de helling in de jachthaven. Hieraan zijn
geen kosten verbonden. Auto’s en trailers kunnen worden geparkeerd op het
parkeerterrein in de omgeving volgens de aanwijzingen van de leden van het
instructiecomité.

6.2

Aanwijzingen van leden van het instructiecomité met betrekking tot het plaatsen van
boten en auto's op het terrein van de haven dienen absoluut opgevolgd te worden.
Niet opvolgen daarvan kan gevolgen hebben voor deelname.
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BIJLAGE: 1
Stichting Commissie Watersport Opleidingen
(samenvatting)

Algemeen
De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een overkoepelend orgaan gevormd door
Watersportverbond, Hiswa, en ANWB. Het doel van de CWO is om de kwaliteit van de
vaaropleidingen van bij de CWO aangesloten vaarscholen en Watersportverbond/CWOverenigingen op een hoog niveau te houden.
Er kunnen opleidingen gevolgd worden in de onderstaande disciplines:
- Jeugdzeilen (Jz)
- Zwaardboot (Zb)
- Kielboot
(Kb)

Deze opleidingen kunnen gevolgd worden op consumentenniveau CWO I t/m III
Het bijzondere in het CWO-systeem is het gebruik van CWO-vorderingenstaten waarmee een
gevolgde opleiding eenvoudig bij elke andere CWO-locatie voortgezet kan worden.
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Wat is de CWO?
De Stichting CWO is een samenwerkingsverband van de ANWB, Watersportverbond en de Hiswa.
Deze stichting stelt zich tot doel een uniform diplomasysteem voor vrijwillige vaaropleidingen in
te richten en in stand te houden. Zo zijn er diploma's voor bijna elke watersportdiscipline (bijv:
kielbootzeilen, jeugdzeilen, zeezeilen, brandingsurfen etc.). Naast deze diploma's voor
watersporters zijn er ook opleidingen en diploma's voor instructeurs en examinatoren in elke tak
van watersport. Bovendien wil de CWO de kwaliteit van de vaaropleidingen in Nederland
waarborgen en die kwaliteit zichtbaar maken voor de watersporters. De CWO is van mening dat
plezier in watersport pas kan ontstaan na een goede opleiding.

Wie doet er mee aan het CWO-systeem?
Totaal doen zo'n 70 vaarscholen en 160 Watersportverbond watersportverenigingen mee aan het
CWO-systeem. Door het grote aantal deelnemende bedrijven en verenigingen is er altijd wel een
CWO-locatie in uw nabijheid te vinden.
Niet elke vaaropleiding mag zomaar gebruik maken van het CWO-systeem. Voordat een
vaarschool of vereniging zich CWO-locatie mag noemen, moet worden voldaan aan de
goedkeuringseisen van de Stichting CWO. Er zijn eisen voor de staat van onderhoud van het
instructiemateriaal, de diplomering van de instructeurs en de kwaliteit van de leidinggevenden.
Elke locatie wordt regelmatig gecontroleerd of deze nog aan alle eisen van het CWO voldoet.

Eenheid en verscheidenheid!
Het maakt niet uit of een CWO-diploma of vorderingenstaat in Limburg, hartje Amsterdam of
Friesland wordt behaald. Ongeacht de plaats van uitgifte is de inhoud van het diploma hetzelfde.
Het eenduidige diplomasysteem van de CWO betekent niet dat de diverse opleidingslocaties
eenvormig zijn. Het tegendeel is waar. Alle deelnemende CWO-locaties benadrukken zoveel
mogelijk hun eigen sprankelende identiteit. Elke opleidingslocatie heeft zijn eigen doelgroep,
opleidingsfilosofie en vaargebied. Een vaarschool of vereniging wil de aspirant watersporter een
zo leuk mogelijke, sportieve opleiding aanbieden.
Jaarlijks een week naar een vaarschool is voor duizenden mensen een aantrekkelijke vrije
tijdsbesteding. Op recreatieve wijze en in vakantiesfeer wordt kennis gemaakt met de watersport.
De vaarscholen bieden een actieve, leerzame vakantie. Na een cursus is het ook leuk om de
opgedane kennis gehonoreerd te zien met een diploma.
De verenigingen verzorgen de opleidingen voor hun leden, terwijl vaarscholen in principe open
staan voor iedereen. Uiteraard moet men rekening houden met het specialisme van de
vaarschool, het type instructieschip en het vaarwater. (Een jeugddiploma Zeezeilen bestaat nu
eenmaal niet, evenmin als een diploma Jeugdzeilen voor volwassenen)
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Diploma's en vorderingenstaten
Het CWO-systeem kent vele diploma's. In principe heeft elke discipline drie diploma's. Diploma I
geeft aan dat alle basisvaardigheden zijn geleerd. Diploma II betekent dat er onder normale
omstandigheden zelfstandig gevaren kan worden. Diploma III wil zeggen dat men tot en met
windkracht zes kan zorgen voor een veilige vaart voor schip en bemanning.
Van elk diploma bestaat ook een vorderingenstaat. Als een cursist de opleiding verlaat terwijl
deze nog niet aan alle eisen van het diploma voldoet, wordt een vorderingenstaat meegegeven.
Hierop staat aangegeven aan welke eisen wordt voldaan, zodat ook duidelijk is aan welke
onderwerpen nog gewerkt moet worden.
Doordat het CWO-systeem een landelijke dekking kent, kan aansluitend op een diploma of een
vorderingenstaat de opleiding op een andere vaarschool/vereniging (met die discipline in het
opleidingspakket) vervolgd of aangevuld worden. De geldigheidsduur van de theorie-eisen op een
vorderingenstaat is 18 maanden. De praktijkeisen op een vorderingenstaat hebben een maximum
geldigheidsduur tot aan de eerstkomende jaarwisseling. Hiermee wordt aangegeven dat de
praktijk in één seizoen moet worden afgerond.
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Algemeen diploma Jeugdzeilen
Jeugd
Bij de CWO spreekt men van Jeugdzeilen als het personen betreft van maximaal 15 jaar. Dit geldt
voor zowel het eenmans- als het tweemans zeilen.
Jeugdzeilen eenmans/tweemans I
Deze opleiding is bedoeld voor personen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding wordt
men systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige
basisvaardigheden zoals het op- en aftuigen, het sturen, de bediening van de zeilen en het
overstag gaan. Daarbij aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels
op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind
(3 Beaufort).
Jeugdzeilen eenmans/tweemans II
Cursisten, die deze opleiding willen volgen worden verondersteld de beginselen van het zeilen,
zoals behandeld bij Jeugdzeilen I, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde
basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen aan hogerwal etc. Aangevuld met
bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden; niet te druk vaarwater tot
windkracht 4 Beaufort.
Jeugdzeilen eenmans/tweemans III
Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderden manoeuvres zoals aankomen aan hoger
wal én lager wal. Verder worden er bijzondere technieken en de beginselen van het
wedstrijdzeilen behandeld. Dit alles onder redelijke omstandigheden en tot en met windkracht 5
Beaufort. De theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan.
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Algemeen diploma Zwaardboot
Zwaardboot eenmans/tweemans I
Deze opleiding is bedoeld voor personen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding wordt
men systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige
basisvaardigheden zoals het op- en aftuigen, het sturen, de bediening van de zeilen en het
overstag gaan. Daarbij aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels
op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden: onder toezicht, met regelmatige wind t/m
kracht 3 Beaufort in rustig en beschut vaarwater.
Zwaardboot eenmans/tweemans II
Cursisten, die deze opleiding willen volgen worden verondersteld de beginselen van het zeilen,
zoals behandeld bij Jeugdzeilen I, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde
basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen aan hoger wal etc. Aangevuld
met bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden: niet te druk vaarwater op meren
en plassen, overdag met voldoende zicht, tot en met windkracht 4 Beaufort.
Zwaardboot eenmans/tweemans III
Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hoger
wal én lager wal. Verder worden er bijzondere technieken en de beginselen van het
wedstrijdzeilen behandeld. Dit alles onder alle omstandigheden op meren en plassen tot en met
windkracht 5 Beaufort. De theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan.
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Algemeen diploma Kielboot
Kielboot I
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding wordt
men systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige
basisvaardigheden zoals het hijsen en strijken, het sturen, de bediening van de zeilen en het
overstag gaan. Daarbij aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels
op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind
(3 Beaufort).
Kielboot II
Cursisten die deze opleiding willen volgen, worden verondersteld de beginselen van het zeilen,
zoals behandeld in Kielboot I, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde
basisvaardigheden (Kielboot I) ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen aan hoger wal en
man over boord, aangevuld met bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden, niet
te druk vaarwater, tot windkracht 4 Beaufort.
Kielboot III
Het zelfstandig kunnen varen van een dagtocht is één van de einddoelen van deze opleiding. Het
diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hoger wal én
lager wal, ankeren, loskomen van de grond. Ook de theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan.
Dit alles onder redelijke omstandigheden en tot en met windkracht 6 Beaufort.
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BIJLAGE: 2
Instructiegebied
Het instructiegebied ligt tussen de Brouwersdam (G73 en G74) en Den Osse (G61 en G62).
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