
 

 

 

 

 

 

Factsheet wedstrijdzeilen TEAM KAAG-JCS 

 

Algemeen 

- De prijs is voor de hele serie, het is niet helaas mogelijk om een deel te volgen of lessen in te halen 

- Het jeugdlidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd en kan alleen voor 1 november schriftelijk worden 

opgezegd 

- Bij slecht weer gaat de les altijd door en zal er een alternatief programma zijn voornamelijk gericht op 

wedstrijdzeilen 

Boot 

- De trainingen en wedstrijden zijn exclusief boot (uitgezonderd de 1e trainingsserie voor de Optimist groen) 

- Boten zijn voor het eerste jaar tegen een beperkte vergoeding te gebruiken 

Communicatie 

- Na inschrijving verloopt de communicatie via verschillende appgroepen. Per trainingsgroep is er een groep 

voor de zeilers waar voorbesprekingen en nabesprekingen worden gedaan, ouders kunnen alleen 

deelnemen aan deze app als de kinderen nog geen whatsapp hebben.  

- Voor de ouders is er een logistiek app per groep, hier zullen alleen praktische dingen omtrent programma, 

tijden, rijschema’s etc besproken worden. 

- Daarnaast zijn er een algemene Laser en Opti appgroep waar je lid van kan blijven na deelname om op de 

hoogte te blijven van nieuwe programma’s, andere uitjes en meer. 

Wedstrijden 

- De prijs is exclusief de inschrijfgelden voor evenementen, inschrijven voor de evenementen is de 

verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf 

- Wetsuit of droogpak, zeilschoenen en handschoenen zijn verplicht 

- Bij de wedstrijden uit het programma is er altijd een trainer aanwezig 

- Er word als ouder ook een bijdrage verwacht in het rijden(met aanhanger) en ondersteunen van het team. 

Dit word vooraf verdeeld en gecommuniceerd onder de deelnemers door de teammanager 

- Voor de combi Optimist groen is alleen een uniek zeilnummer benodigd voor de Optimist en Laser is ook een 

meetbrief en startlicentie nodig 

- Voor ouders zal er aan het begin van het seizoen een verplichte uitleg ochtend zijn over de trailers, takelen, 

boten vervoeren etc. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met: 

Arjan Rudolphus   jeugd@kwvdekaag.nl     06-55715534 

Pieter Modderman  pieter.modderman@hendrikvedergroup.com   06-46423237 
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