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Inschrijfformulier	  trainingen	  
volwassenen	  en	  jeugd	  

	  	  
Ja,	  Ik	  wil	  de	  zeiltraining	  bij	  de	  Pettelaer	  volgen!	  

Naam	  +	  voorletters	   :__________________________________________________	  	  	  	  	  Geslacht:	  	  M	  /V	  

Roepnaam	   	   :______________	   E-‐mail:	  _________________________________________	  

Adres	   	   	   :_________________________________________________________________	  

Postcode	   	   :__________________	   Woonplaats:	  _______________________________ 

Telefoon	   	   :__________________	   Mobiel	  ouder(s):____________________________	  

Geb.	  Datum	   	   :	  __________________	   Geb.	  plaats:	  ________________________________	  

IBAN	  Bank	  of	  Giro	   :	  _______________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  Reeds	  Lid	  WVP?:	  	  Ja	  /	  Nee	  

Dit	  formulier	  invullen,	  door	  ouder/verzorger	  te	  ondertekenen	  en	  inleveren	  in	  het	  clubgebouw	  of	  versturen	  naar:	  Secretaris	  
WVP,	  Postbus	  5015,	  	  5201	  GA	  ’s-‐Hertogenbosch	  of	  mailen	  naar	  secretaris@wvdepettelaer.nl.	  
	  
	  
Handtekening:	  	   	   	   	   Plaats:	  	   	   	   	   Datum:	   	   	  
	  
Ik	  ga	  akkoord	  met	  automatische	  incasso	  van	  deelnamegelden,	  boothuur	  en	  inschrijfgeld	  en	  lidmaatschap	  indien	  van	  
toepassing.	  Deze	  bedragen	  worden	  voorafgaand	  aan	  de	  zeiltraining	  geïncasseerd	  .	  
Het	  deelnemen	  aan	  de	  zeiltrainingen	  geschiedt	  geheel	  op	  eigen	  risico	  en	  voor	  eigen	  rekening.	  WV	  de	  Pettelaer	  noch	  haar	  
medewerkers	  en	  instructeurs	  kunnen	  aansprakelijk	  gesteld	  worden	  voor	  schade	  van	  welke	  aard	  dan	  ook.	  	  
	  

Zeilervaring	  ?	  (omcirkelen)	  
Diploma	  	  	  CWO	  I	   CWO	  II	   	   ZB-‐I	   	  	  	  ZB-‐II	   	   ZB-‐III	   	   Anders:_____________	  
Deelname	  aan	  training:	  	  
Jeugd	  (12	  trainingen,	  €	  96,-‐	  pp.)	   Training	  (omcirkelen)	   	   	   	   eigen	  boot	  

o Optimist	  	   Woensdag	  	   Zondag	   	   ja/nee	  1)	  
o Splash/	  Laser	  	   Woensdag	  	   Zondag	   	   ja/nee	  2)	  
o 2-‐mans	  Jeugd	  (Feva)	  	   Woensdag	  	   Zondag	   	   ja/nee	  3)	  

Volwassenen	  (4	  trainingen,	  €	  50,-‐	  pp.)	  
o Eenmans	  zwaardboot	   Vrijdagavond	   	   	   	   ja/nee	  4)	  

	  
o 1)	  Ja,	  ik	  wil	  12	  x	  een	  Optimist	  huren	  voor	  de	  training,	  de	  kosten	  a	  €	  60,-‐	  zijn	  mij	  bekend	  
o 2)	  Ja,	  ik	  wil	  12	  x	  een	  Splash	  huren	  voor	  de	  training,	  de	  kosten	  a	  €	  80,-‐	  zijn	  mij	  bekend	  	  
o 3)	  Ja,	  ik	  wil	  12	  x	  een	  Laser	  huren	  voor	  de	  woensdag/	  zondag	  training,	  de	  kosten	  a	  €	  108,-‐	  zijn	  mij	  bekend	  	  
o 4)Ja,	  ik	  wil	  4	  x	  een	  Laser	  huren	  voor	  de	  vrijdagavond	  training,	  de	  kosten	  a	  €	  36,-‐	  zijn	  mij	  bekend	  
o 	  
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Informatie	  wedstrijdtraining	  bij	  WVP	  
	  
	  
Algemeen:	  
Deze	  trainingen	  zijn	  gericht	  op	  zeilers	  uit	  de	  Bossche	  regio.	  Lidmaatschap	  van	  een	  KNWV	  erkende	  
zeilvereniging	  en	  of	  deelname	  aan	  het	  Combi	  zuid/	  SKON	  programma	  is	  vereist.	  	  
Deze	  training	  helpt	  meer	  ervaring	  op	  te	  doen,	  de	  beginselen	  van	  wedstrijdzeilen	  en	  hoe	  sneller	  te	  
varen	  met	  hun	  boot.	  Elke	  les	  bestaat	  uit	  een	  theoretisch-‐	  en	  praktisch	  deel	  en	  brengt	  de	  
zeilvaardigheden	  van	  de	  zeiler	  naar	  een	  hoger	  niveau	  waardoor	  hij/zij	  in	  staat	  is	  mee	  te	  doen	  aan	  
wedstrijden.	  
Er	  wordt	  gevaren	  in	  eigen	  boten	  onder	  leiding	  van	  ervaren	  zeilinstructeurs.	  Er	  zijn	  een	  beperkt	  
aantal	  huurboten	  ter	  beschikking	  voor	  verhuur	  gedurende	  de	  cursus.	  Zwemvest	  verplicht.	  De	  
cursist	  moet	  zelf	  zorgdragen	  voor	  zeilkleding	  en	  waterbestendig	  schoeisel.	  
Op	  de	  website	  van	  WV	  de	  Pettelaer	  staan	  data	  en	  tijdstippen	  van	  de	  trainingen	  op	  de	  agenda	  
vermeld.	  De	  definitieve	  indeling	  en	  planning	  volgt	  na	  de	  inschrijving.	  U	  ontvangt	  een	  
bevestigingsbrief.	  	  
	  
Woensdag	  avond	  en	  zondagmiddag	  training	  Jeugd:	  
Deze	  training	  is	  bedoeld	  voor	  jeugdzeilers	  die	  al	  CWO	  II	  diploma	  gehaald	  hebben	  en	  die	  door	  
willen	  gaan	  met	  zeilen	  (optimist,	  RS	  Feva	  en	  Splash).	  zoals	  de	  Open	  Nederlandse	  
Kampioenschappen	  in	  Workum,	  de	  Combi	  Zuid	  en/of	  het	  United	  4	  circuit.	  Begeleidde	  deelname	  
aan	  minimaal	  een	  onderlinge	  wedstrijd	  (van	  WVP	  of	  Combi	  Zuid)	  op	  een	  van	  de	  genoemde	  data	  is	  
onderdeel	  van	  deze	  cursus.	  Bij	  voldoende	  enthousiasme	  en	  behaald	  niveau	  kan	  het	  zijn	  dat	  uit	  
deze	  groep	  een	  aantal	  zeilers	  door	  wil	  naar	  CWO	  III.	  De	  vereniging	  zal	  dan	  kijken	  of	  een	  dergelijke	  
cursus	  na	  de	  zomervakantie	  aangeboden	  kan	  worden.	  
De	  minimum	  leeftijd	  is	  8	  jaar.	  	  
Trainingsdagen:	  	  12	  trainingen:	  zondag	  van	  10.00	  tot	  13.00	  uur	  (optimisten	  en	  RS	  Feva)	  en	  13.00-‐
16.00	  uur	  (Splash)	  
	  
Vrijdagavond	  Volwassenen	  
Trainingsdagen:	  4	  x	  vrijdagavond	  van	  elk	  3	  uur	  vanaf	  18.30	  uur	  
Er	  wordt	  zeilles	  gegeven	  aan	  gevorderde	  en	  ervaren	  zeilers	  die	  lid	  zijn	  van	  WV	  de	  Pettelaer.	  	  
De	  cursus	  brengt	  de	  zeilvaardigheden	  van	  de	  zeiler	  naar	  een	  hoger	  niveau	  waardoor	  hij/zij	  in	  staat	  
is	  mee	  te	  doen	  aan	  wedstrijden.	  
	  
Het	  zwemdiploma	  A	  is	  verplicht.	  	  
Voor	  overige	  informatie,	  andere	  opleidingen	  en	  prijzen	  zie	  de	  WVP	  website:	  
www.wvdepettelaer.nl.	  
Voor	  specifieke	  vragen	  of	  wensen	  gaarne	  contact	  opnemen	  de	  stuurvrouw	  van	  het	  team	  
opleidingen	  van	  WVP,	  bereikbaar	  via	  opleidingen@wvdepettelaer.nl	  
	  


