Cursusaanbod & Tarieven 2019
Geniet met veel plezier van
de zeilsport, strand en water.
En maak veel nieuwe vrienden!

Boeken via de website: www.zeilschoolmuiderzand.nl
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Zeilschool Muiderzand heeft in 2019 weer een mooi jeugdprogramma.
Dé locatie voor het jeugdzeilen
Zeilschool Muiderzand is onderdeel van het RTC Regatta Center Muiderzand.
Naast professionele en gezellige zeilschoolcursussen bieden wij de cursisten ook de
mogelijkheid om na de zeilschool door te groeien en van zeilen ‘hun sport’ te maken.

Certificering door de Commissie Watersport Opleidingen (CWO)
Zeilschool Muiderzand is aangesloten bij de Stichting CWO, een landelijk
samenwerkingsverband van het Watersportverbond en de HISWA. Het CWO biedt een uniform
diplomasysteem voor vaaropleidingen. De CWO-cursussen worden altijd afgesloten met een CWO-diploma
en/of een vorderingenstaat. Dit zijn internationaal geaccepteerde diploma’s waar de cursisten hun hele leven
plezier van hebben. Ook alle instructeurs bij Zeilschool Muiderzand zijn CWO-gecertificeerd.
Meer informatie: www.cwo.nl.

Cursussen
Waterrakkers: maak spelenderwijs kennis met zeilen - - NIEUW! - Kinderen in de leeftijd van 6 t/m circa 8 jaar die nog geen zeilervaring hebben kunnen op woensdag- en zaterdagmiddagen
tussen 15:30 -18:30 uur op een leuke speelse manier kennis te maken met de zeilsport. Daarna kunnen ze makkelijk instappen
in een CWO-zeilschoolcursus. Het is altijd fun op ons eigen strand en terras bij Zeilschool Muiderzand!

Regulier CWO-programma
Het reguliere programma bestaat uit cursussen op verschillende niveaus in de weekenden en schoolvakanties. Deze zijn voor de
jeugd van 7 t/m circa 18 jaar die willen leren zeilen en voor kinderen die eerder een zeilcursus hebben gedaan.

Nationaal Platform Jeugdzeilen Basisprogramma wedstrijdzeilen
Na het afronden van CWO-Jeugdzeilen I en II, kunnen kinderen een basiscursus wedstrijdzeilen van het NPJ volgen.
Dit is de ideale overstap naar de Jeugdzeilvereniging waar in teamverband de basis wordt gelegd voor een leven lang
(wedstrijd)zeilplezier. Meer informatie is te vinden op: www.npjeugdwedstrijdzeilen.nl.

De boten
Optimist
Dit is wereldwijd de grootste 1-mans zwaardboot zeilklasse en de boot waar vele generaties het
zeilen in hebben geleerd. Onze SailQube-Optimisten zijn speciaal ontwikkeld voor zeilscholen, ze
zijn onzinkbaar en zelflozend. De Optimist is geschikt voor kinderen van 7 t/m circa 13 jaar
(afhankelijk van lengte en gewicht cursist). De SailQube Optimist is een perfecte overstap naar
de wedstrijd-Optimist.

RS-Zest
Dit is een moderne sportieve boot die zowel als 1-mans als 2-mans boot gebruikt kan worden.
Als 1-mans boot is hij bijzonder geschikt voor de wat grotere kinderen in de leeftijd van 13 t/m 18
jaar. Als 2-mans boot wordt hij ingezet voor de cursussen 2-mans zwaardboot in de leeftijd van
11 t/m 16 jaar. De RS-Zest biedt een uitstekende overstap naar bijvoorbeeld de Laser klasse bij
het jeugdwedstrijdzeilen of een 2-mans jeugdzeilboot.

Tips
• Neem op de eerste cursusdag mee: de eerder behaalde CWO-diploma’s en of vorderingenstaten (indien van toepassing).
• Heeft uw kind zelf al een zwemvest of wetsuit? Dan kunt u deze natuurlijk meegeven.

Goed om te weten
• Zwemdiploma niveau A is vereist;
• De weekendcursussen zijn doorlopend in de periode 11 mei t/m 27 oktober 2019;
• Tijdens de zaterdag-, zondag- en weekendcursussen verwachten we de cursisten tussen 09:15-09:45 uur. Ze kunnen tussen
16:30-17:30 uur weer worden opgehaald;
• Tarieven zijn inclusief het gebruik van boot, wetsuit, schoentjes en zwemvest;
• Tijdens de midweken en de dag- en weekendcursussen is een uitgebreide lunch inbegrepen;
• Maaltijden zijn gebaseerd op het dagelijkse menu zoals wij dat serveren. Bij diëten of afwijkende maaltijden is er een meerprijs
van € 17,50 per persoon/per cursus. Opgeven bij reservering.
• De zeilcursussen worden gegeven door CWO-gecertificeerde instructeurs in professionele begeleidingsboten.
• Data en prijzen zijn onder voorbehoud van minimaal 6 deelnemers per cursus;
• Prijzen zijn inclusief 9% BTW;
Na de zeilschool kunnen kinderen die dat willen doorgroeien naar de Jeugdzeilvereniging Muiderzand en uiteindelijk naar het
Regionaal Training Center zeilen voor Midden-Nederland onder auspiciën van het Watersportverbond en NOC*NSF.
En dat allemaal op dezelfde locatie.
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Cursusaanbod & Tarieven 2019 Zeilschool Muiderzand
Cursusaanbod

Leeftijd

1.
Waterrakkers

Waterrakkers: maak spelenderwijs kennis met zeilen - - NIEUW! - Kinderen in de leeftijd van 6 t/m circa 8 jaar die nog geen zeilervaring hebben kunnen
op woensdag- en zaterdagmiddagen tussen 15:30 -18:30 uur op een leuke speelse
manier kennis te maken met de zeilsport. Daarna kunnen ze makkelijk instappen in
een CWO-zeilschoolcursus.

6 t/m circa 8 jr.

2.
CWO JZ-ZB

Basis Zeilcursus Jeugdzeilen Zwaardboot I t/m III
Optimist (1-mans) of RS-Zest (1-of 2-mans)
Noot: boottype keuze 1-mans wordt vooral bepaald door lengte en/of gewicht van de
cursist

7 t/m circa 15 jr.

3.
CWO ZB

Zeilcursus Zwaardboot-I t/m III
Optimist (1-mans) of RS-Zest (1-of 2-mans)
Noot: voor 2-mans zwaardboot onder de 12 jr. is het bezit van CWO JZ-ZB I Optimist
vereist.

16 t/m circa 18 jr.

Waterrakkers
Cursus

Cursusdagen

Tijden

Kosten

Waterrakkers wo

4 x woensdagmiddag

15:30 – 18:30

€ 165,00

Waterrakkers za

4 x zaterdagmiddag

15:30 – 18:30

€ 165,00

CWO Weekend cursussen
Tijden

Kosten
Optimist
1-mans

Kosten
RS-Zest
1-mans

Kosten
RS-Zest
2-mans

5 x zondag

10:00 – 16:30

€ 465,00

€ 495,00

€ 370,00

10 x zaterdagmiddag

14:00 – 18:00

€ 495,00

€ 525,00

€ 390,00

Cursus

Cursusdagen

CWO JZ-ZW/ZW 5zo
CWO JZ-ZW/ZW 10za

CWO Midweken Jeugdzeilen of Zwaardboot cursussen
5 dagen van maandag t/m vrijdag, 10:00 - 16:30 uur
Week

Zeilweek

Begint op

Eindigt op

Kosten
Optimist
1-mans

Kosten
RS-Zest
1-mans

Kosten
RS-Zest
2-mans

28

Zomervakantie Z

ma 08-07-2019

vrij 12-07-2019

€ 465,00

€ 495,00

€ 370,00

29

Zomervakantie Z/N

ma 15-07-2019

vrij 19-07-2019

€ 465,00

€ 495,00

€ 370,00

30

Zomervakantie Z/N/M

ma 22-07-2019

vrij 26-07-2019

€ 465,00

€ 495,00

€ 370,00

31

Zomervakantie Z/N/M

ma 29-07-2019

vrij 02-08-2019

€ 465,00

€ 495,00

€ 370,00

32

Zomervakantie Z/N/M

ma 05-08-2019

vrij 09-08-2019

€ 465,00

€ 495,00

€ 370,00

33

Zomervakantie Z/N/M

ma 12-08-2019

vrij 16-08-2019

€ 465,00

€ 495,00

€ 370,00

34

Zomervakantie Z/M

ma 19-08-2019

vrij 23-08-2019

€ 465,00

€ 495,00

€ 370,00

35

Zomervakantie M

ma 26-08-2019

vrij 30-08-2019

€ 465,00

€ 495,00

€ 370,00
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Overige CWO Midweken Jeugdzeilen of Zwaardboot cursussen
Aantal dagen varieert, 10:00 - 16:30 uur
Week

Zeilweek

Begint op

Eindigt op

Dagen

Kosten
Optimist
1-mans

Kosten
RS-Zest
1-mans

Kosten
RS-Zest
2-mans

18

Meivakantie

ma 29-04-2019

vrij 03-05-2019

5

€ 465,00

€ 495,00

€ 370,00

22

Hemelvaart

do30-05-2019

zo 02-06-2019

4

€ 375,00

€ 395,00

€ 295,00

23

Pinksteren

za 08-06-2019

ma 10-06-2019

3

€ 285,00

€ 300,00

€ 225,00

42

Herfstvakantie Z

ma 14-10-2019

vrij 18-10-2019

5

€ 465,00

€ 495,00

€ 370,00

43

Herfstvakantie M/N

ma 21-10-2019

vrij 25-10-2018

5

€ 465,00

€ 495,00

€ 370,00

NPJ-Basisprogramma Wedstrijdzeilen
Voor het volgen van deze cursus is minimaal CWO Jeugdzeilen II vereist.
10:00 - 16:30 uur
Week

Zeilweek

Begint op

Eindigt op

Dagen

Kosten
Optimist
1-mans

Kosten
RS-Zest
1-mans

Kosten
RS-Zest
2-mans

22

Hemelvaart

do30-05-2019

zo 02-06-2019

4

€ 375,00

€ 395,00

€ 295,00

27

Zomervakantie

za 06-07-2019

zo 07-07-2019

2

465,00

495,00

€ 370,00

35

Zomervakantie

za 31-08-2019

zo 01-09-2018

2

465,00

495,00

€ 370,00
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