Optimist on tour bij WSV Ermelo groot succes!
Beste ouders,
De open dag van de watersportvereniging op 25 augustus is alweer een paar
weken geleden. Hoewel veel regen werd voorspeld, was het in de haven de hele
dag (bijna) droog.
Zo’n 30 kinderen hebben onder leiding van ervaren instructrices kennis gemaakt
met het zeilen in een Optimist, een jeugdzeilbootje. Het enthousiasme onder de kinderen was groot;
alle kinderen kwamen met een grote glimlach weer terug op de steiger. Al met al is deze dag een groot
succes geworden.
Als team hebben we de dag geëvalueerd, en nagedacht over de vraag hoe we dit een vervolg kunnen
geven. Zoals we met velen van u hebben besproken, is ons plan om op een meer structurele wijze
kinderen kennis te laten maken met zeilen.
Het is de bedoeling dat we in het voorjaar 2019 hiermee gaan starten. De opzet is als volgt:
Voor wie
Waar
Wanneer

Waarmee
Door wie

Kinderen van 8 tot 13 jaar, uitzonderingen hierop in overleg
In de jachthaven, of daarbuiten in een ondiep gedeelte
Op vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur; 7 avonden vóór de zomervakantie (mei
tot begin juli) en 3 avonden ná de zomervakantie (eind augustus, begin september).
Hierbij rekenen we met de zomervakantie van regio midden.
In optimisten, hetzelfde type bootje waarmee tijdens de open dag is gezeild
Een team van ervaren zeilers, waaronder meerderen met ervaring met het geven
van zeilinstructie aan kinderen en/of onderwijservaring

De kinderen zullen zoveel mogelijk met de boot daadwerkelijk op het water zijn. Als het weer zeilen
niet toelaat (regen, teveel of te weinig wind), zal in het clubhuis uitleg gegeven worden over onder
andere:
• De basisregels op het water (voorrangsregels en dergelijke);
• De onderdelen van de boot en hun functie;
• Het leggen van knopen.
Het is niet de bedoeling dat we een zeilschool beginnen. Kinderen worden dus niet opgeleid voor een
zeildiploma. Hiervoor kunnen ze terecht bij reeds bestaande zeilscholen in bijvoorbeeld Harderwijk of
Zeewolde. De kosten zullen hierdoor ook beperkt blijven; we verwachten dat dit ca. € 50 per kind per
seizoen zal zijn.
Wat doen we wel
• Kinderen op een speelse manier kennis
laten maken met zeilen
• De basisbeginselen van het zeilen, inclusief
de theorie, komen aan de orde
• Vorderingen worden niet bijgehouden; per
kind wordt bekeken wat wel/niet kan
• Plezier van het bezig zijn op het water staat
centraal; als dat bereikt wordt is elk kind
winnaar

Wat doen we niet
• Zeilles geven wat opleidt tot een diploma
•
•
•

Werken met leerdoelen die op enig
moment moeten worden behaald
Vorderingen belangrijker vinden dan een
fijne zeilavond
Officiële wedstrijden met vaste spelregels
waar er maar één de beste is

U heeft aangegeven het (misschien) leuk te vinden als uw kind(eren) in Ermelo zeilinstructie zouden
kunnen krijgen. Hopelijk bent u, en uw kind(eren), nog net zo enthousiast als tijdens de open dag!
U kunt uw kind(eren) aanmelden voor seizoen 2019 via onderstaand e-mailadres. En als u vragen of
opmerkingen hebt, horen we dat uiteraard ook graag!
Met vriendelijke groeten,
Watersportvereniging Ermelo
Wim Soet
w.soet@solcon.nl

