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Inschrijfformulier	  CWO	  opleidingen	  
	  

Persoonlijke	  gegevens	  

Naam	  +	  voorletters	   :__________________________________________________	  	  	  	  	  Geslacht:	  	  M	  /V	  

Roepnaam	   	   :______________	   E-‐mail:	  _________________________________________	  

Adres	   	   	   :_________________________________________________________________	  

Postcode	   	   :__________________	  	  	  	  Woonplaats:	  __________________________________ 

Telefoon	   	   :__________________	  	  	  	  Mobiel	  (ouder	  (s)	  indien	  jeugdlid):_________________	  

Geb.	  Datum	   	   :	  __________________	   Geb.	  plaats:	  _______________________________	  

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

Dit	  formulier	  invullen,	  door	  ouder/verzorger	  te	  ondertekenen	  en	  versturen	  naar:	  Secretaris	  WVP,	  Postbus	  5015,	  	  5201	  GA	  ’s-‐
Hertogenbosch	  of	  inscannen	  en	  mailen	  naar	  secretaris@wvdepettelaer.nl.	  
Naam	  ondergetekende:	  	   	   	   	  (of	  ouder	  indien	  minderjarig)	  
	  
Handtekening:	  	   	   	   	   Plaats:	  	   	   	   	   Datum:	   	   	  
	  
Ik	  ga	  akkoord	  met	  automatische	  incasso	  van	  cursusgelden,	  boothuur	  en	  inschrijfgeld	  en	  lidmaatschap	  indien	  van	  toepassing.	  
Deze	  bedragen	  worden	  voorafgaand	  aan	  de	  zeilcursus	  geïncasseerd.	  Annuleringskosten	  bedragen	  €30,-‐-‐.	  
Het	  deelnemen	  aan	  de	  zeillessen	  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.	  	  

Specifieke	  cursus	  informatie:	  
Omcirkelen/	  invullen	  	  	  	  in	  bezit	  van	  Diploma:	  	  	  CWO-‐I	   	  	  	  	  	  CWO-‐II	   CWO-‐III	  	   Anders:_____________	  
Invullen	  Cursus	  nummer	  en	  datum	  (zie	  website.	  bv:	  CWO	  1-‐3):	  _____________	  
Invullen:	  Wil	  graag	  samen	  zeilen	  met	  ___________________	  en	  ________________________	  in	  1	  cursusgroep	  	  

CWO	  jeugd	  opleiding	  (omcirkel	  wat	  van	  toepassing	  is)	  
Opleiding	   Niveau	   	   	   	   	   eigen	  boot	  

o Optimist	  	   CWO	  I	   CWO	  II	   CWOIII	   ja/nee	  
o Splash/	  Laser	  	   CWO	  I	   CWO	  II	   CWOIII	   ja/nee	  
o 2-‐mans	  Jeugd	  (Feva)	  	   CWO	  I	   CWO	  II	   	   	   ja/nee	  
o Windsurfen	   CWO	  I	   CWO	  II	   	   	   nvt	  

Volwassenen	  
o Kielboot	   CWO	  I	   CWO	  II	   CWOIII	   nvt	  
o 2-‐mans	  zwaardboot	   CWO	  I	   CWO	  II	   CWOIII	   nvt	  
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Informatie	  zeillessen	  bij	  WVP	  
	  
Algemeen:	  
Er	  wordt	  zeilles	  gegeven	  aan	  beginnende-‐,	  gevorderde	  en	  ervaren	  zeilers	  die	  lid	  zijn	  van	  WV	  de	  
Pettelaer	  door	  ervaren	  zeilinstructeurs.	  Elke	  les	  bestaat	  uit	  een	  theoretisch-‐	  en	  praktisch	  deel.	  De	  
vaardigheden	  worden	  bijgehouden	  in	  een	  vorderingenstaat	  (volgens	  Commissie	  Watersport	  
Opleidingen	  CWO-‐systeem).	  Met	  een	  volledig	  ingevulde	  vorderingenstaat	  kan	  na	  afloop	  van	  het	  
seizoen	  een	  diploma	  worden	  verkregen.	  Veel	  zeilen	  en	  deelnemen	  aan	  de	  clubwedstrijden	  wordt	  
geadviseerd	  om	  de	  finesses	  onder	  de	  knie	  te	  krijgen	  en	  met	  anderen	  zeiluren	  te	  maken.	  	  
De	  definitieve	  indeling	  volgt	  na	  de	  inschrijving.	  Op	  de	  website	  van	  WV	  de	  Pettelaer	  staan	  data	  en	  
tijdstippen	  van	  de	  trainingen	  op	  de	  agenda	  vermeld.	  U	  ontvangt	  hierover	  een	  bevestigingsbrief.	  	  
Voor	  overige	  informatie,	  andere	  opleidingen	  en	  prijzen	  zie	  de	  WVP	  website:	  
www.wvdepettelaer.nl.	  	  Voor	  specifieke	  vragen	  of	  wensen	  gaarne	  contact	  opnemen	  met	  de	  
stuurvrouw	  van	  het	  team	  opleidingen	  van	  WVP	  (opleidingen@wvdepettelaer.nl	  )	  
	  
Algemene	  voorwaarden:	  

o Lidmaatschap	  van	  WV	  de	  Pettelaer	  en	  afdracht	  aan	  het	  KNWV	  
o Het	  zwemdiploma	  A	  	  
o De	  cursist	  moet	  zelf	  zorgdragen	  voor	  zeil-‐	  of	  regenkleding	  en	  waterbestendig	  schoeisel	  
o Voor	  iedere	  cursist	  is	  een	  zwemvest	  aanwezig	  
o De	  definitieve	  indeling	  volgt	  na	  de	  inschrijving	  	  
o U	  ontvangt	  een	  bevestigingsbrief	  
o De	  volgorde	  van	  ontvangst	  door	  WVP	  is	  bepalend	  of	  de	  cursist	  ingedeeld	  wordt	  op	  

voorkeursdata	  
	  
Tarieven:	  
	   Optimist	  	  

(CWO	  I/	  CWO	  II/	  
CWOIII)	  

Splash	  /Laser	   Feva	   Surfplank	   Kielboot/	  
Zwaardboot	  

Leden	  *)	   €	  125,-‐-‐/	  140,-‐-‐	  /	  €	  
105,-‐-‐	  **)	  

€	  185,-‐-‐	  	  /	  200,-‐-‐	   €	  160,-‐-‐	   €	  150,-‐-‐	   €	  190,-‐-‐	  

Indien	  les	  met	  
eigen	  boot	  

-‐/-‐	  €	  20,-‐-‐/	  -‐/-‐	  35,-‐-‐	   -‐/-‐	  €	  50,-‐-‐/	  -‐/-‐	  €	  60,-‐-‐	   -‐/-‐	  €	  40,-‐-‐	   -‐/-‐	  €	  40,-‐-‐	   nvt	  

	  	  *)	  incl	  	  huur	  Lesboot/surfplank,	  vorderingenstaat	  en	  zwemvest.	  Voor	  niet	  leden	  wordt	  dit	  bedrag	  vermeerderd	  met	  
lidmaatschap,	  inschrijving	  en	  afdracht	  KNWV	  
**)	  CWO	  3	  Excl	  lesboot	  
	  
Optimist:	  
De	  Optimist	  is	  de	  1-‐persoonsjeugdboot	  bij	  uitstek	  om	  te	  leren	  zeilen	  en	  wedstrijden	  te	  varen.	  De	  optimist	  is	  
geschikt	  voor	  de	  jeugd	  van	  8-‐14	  jaar.	  
CWO	  cursussen	  beslaan	  4	  dagen	  van	  elk	  6	  uur.	  Voor	  CWO	  3	  is	  het	  noodzakelijk	  dat	  de	  cursisten	  beschikken	  
over	  een	  eigen	  Optimist. 
Voorwaarden:	  

o De	  minimum	  leeftijd	  is	  8	  jaar.	  	  
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Splash/Laser	  
Tijdens	  de	  cursus	  wordt	  geleerd	  hoe	  te	  zeilen	  met	  een	  eenmanszwaardboot,	  maar	  
ook	  het	  optuigen	  van	  de	  boot,	  het	  trimmen	  van	  de	  zeilen,	  omslaan	  en	  weer	  overeind	  komen,	  etc.	  De	  
vaardigheden	  van	  de	  cursist	  worden	  bijgehouden	  met	  behulp	  van	  de	  CWO	  vorderingsstaat.	  Met	  een	  
volledig	  ingevulde	  vorderingsstaat	  kan	  na	  afloop	  van	  het	  seizoen	  een	  CWO	  zeildiploma	  worden	  verkregen.	  	  
Voorwaarden:	  

o De	  minimum	  leeftijd	  is	  12	  jaar	  en	  maximaal	  18	  jaar.	  	  
o Minimum	  gewicht	  van	  Splash	  zeilers	  is	  50	  kilo,	  voor	  de	  Laser	  geldt	  een	  minimum	  gewicht	  van	  de	  

cursist	  van	  60	  kilo.	  
	  
RS	  Feva	  
Tijdens	  de	  cursus	  wordt	  in	  een	  kleine	  groep	  geleerd	  hoe	  te	  zeilen	  met	  een	  tweemans	  zwaardboot,	  maar	  
ook	  het	  optuigen	  van	  de	  boot,	  het	  trimmen	  van	  de	  zeilen,	  omslaan	  en	  weer	  overeind	  komen,	  communicatie	  
in	  de	  boot	  etc.	  De	  vaardigheden	  van	  de	  cursist	  worden	  bijgehouden	  met	  behulp	  van	  de	  CWO	  
vorderingsstaat.	  Met	  een	  volledig	  ingevulde	  vorderingsstaat	  kan	  na	  afloop	  van	  het	  seizoen	  een	  CWO	  
zeildiploma	  worden	  verkregen.	  	  
Voorwaarden:	  

o De	  minimum	  leeftijd	  is	  8	  jaar	  en	  maximaal	  16	  jaar.	  	  
o Aanbevolen	  minimum	  gewicht	  van	  Feva	  zeilers	  is	  45	  kilo,	  	  

	  
Kielboot	  
Tijdens	  de	  cursus	  wordt	  geleerd	  hoe	  te	  zeilen	  met	  een	  kielboot,	  maar	  ook	  het	  optuigen	  van	  de	  boot,	  het	  
trimmen	  van	  de	  zeilen,	  communicatie	  in	  de	  boot	  etc.	  De	  instructeur	  is	  aan	  boord	  van	  de	  Efsix.	  De	  
tijdstippen	  waarop	  de	  lessen	  worden	  gegeven	  worden	  in	  overleg	  met	  de	  deelnemers	  vastgesteld.	  De	  
vaardigheden	  van	  de	  cursist	  worden	  bijgehouden	  met	  behulp	  van	  de	  CWO	  vorderingsstaat.	  Met	  een	  
volledig	  ingevulde	  vorderingsstaat	  kan	  na	  afloop	  van	  het	  seizoen	  een	  CWO	  zeildiploma	  worden	  verkregen.	  	  
	  
Surfplank	  
Tijdens	  de	  cursus	  wordt	  geleerd	  hoe	  te	  zeilen	  met	  een	  surfplank,	  maar	  ook	  het	  optuigen,	  het	  trimmen	  van	  
het	  zeil,	  omslaan	  en	  weer	  overeind	  komen,.	  De	  vaardigheden	  van	  de	  cursist	  worden	  bijgehouden	  met	  
behulp	  van	  de	  CWO	  vorderingsstaat.	  Met	  een	  volledig	  ingevulde	  vorderingsstaat	  kan	  na	  afloop	  van	  het	  
seizoen	  een	  CWO	  zeildiploma	  worden	  verkregen.	  Cursist	  krijgt	  gedurende	  de	  les	  tevens	  de	  beschikking	  over	  
een	  wetsuit.	  
	  
	  
	  


