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1. Doelstelling Jeugd- en Zeilcommissie: 
 
Op enthousiaste wijze organiseren en begeleiden van activiteiten voor de jeugd tot 15 jaar in de 
zeilsport, door commissieleden samen met een grote groep hulpvaardige leden en/of ouders. Het 
introduceren van de zeilsport bij de jeugd en op gezellige, ontspannen wijze aanleren van 
vaardigheden op technisch verantwoorde wijze. Om zo het voortbestaan van de zeilvereniging in de 
toekomst te waarborgen en de jongeren het verenigingsgevoel voor de zeilsport mee te geven, zodat 
er een langdurige binding ontstaat. 
 

2. Algemene richtlijnen: 
 De lessen gaan altijd door, ongeacht de weersverwachting. 

 Afmelden uiteraard alleen bij hoge uitzondering en uiterlijk de avond voorafgaand aan een les 
bij een van de commissieleden. Indien een deelnemer zich vaker dan 2 keer afmeldt kan de 
jeugdzeilcommissie na overleg besluiten de deelnemer van de verdere lessen uit te sluiten om 
daarmee het lesniveau voor de andere deelnemers te kunnen waarborgen. 

 Het op- en aftuigen van de bootjes is de taak van de kinderen, dit hoort namelijk bij het leren 
zeilen. Dit is dus zeker geen taak van de ouders. Wel stellen wij op prijs dat de ouders een 
kwartier voor aanvang van de les de kinderen helpen bij de bootjes die uit de stalling gehaald 
moeten worden. En na afloop van de les gaarne helpen bij het opruimen van de bootjes. 

 Het is, in het kader van de veiligheid van de kinderen, niet mogelijk om een proefles te volgen. 

 Het deelnemen aan de zeillessen en overige activiteiten geschiedt onder verantwoording van 
de ouders. 

 Zorg dat de deelnemers een regenpak bij zich hebben ongeacht het weer. Zorg bij zonnig 
weer voor voldoende bescherming (pet, zonnebrand). 

 Zorg dat de deelnemers een handdoek en een set droge kleding bij zich hebben. 

 Deelname is mogelijk voor zowel leden als niet-leden. 

 Deelnameregeling bij teveel aanmeldingen gaat  in volgorde:. 
1. Oud-cursisten 
2. Leden van het Bommelse Gors 
3. Inwoners uit Den Bommel 
4. Overige inschrijvers 

 Voorafgaand aan de inschrijving stelt de jeugdzeilcommissie het maximum aantal deelnemers 
vast. 
 

3. Deelnamevoorwaarden: 
 

1. Minimale leeftijd 6 jaar. 
2. In bezit zijn van minimaal een zwemdiploma A. 
3. Het dragen van een passend deugdelijk zwemvest. 

 

4. Boot en uitrusting: 
Om de jeugdzeilopleidingen op deze manier te kunnen verzorgen maken wij gebruik van de bootjes 
van de deelnemers. Graag zien we dan ook dat alle cursisten die de beginnerscursus reeds doorlopen 
hebben een bootje inbrengen. (dit zal de lesmogelijkheden ten goede komen). Zijn er kinderen die 
geen bootje meebrengen, dan zullen we proberen naar een passende oplossing zoeken.  
De bootjes die ingezet worden voor gebruik tijdens de lessen dienen aan de onderstaande eisen te 
voldoen. Tevens dienen de ouders / verzorgers goedkeuring te geven, dat andere deelnemers ook 
met deze bootjes mogen gaan varen (natuurlijk alleen tijdens de lessen).  
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Het bootje moet schoon en goed onderhouden zijn en onzinkbaar d.m.v. luchtkasten of ander 
drijfvermogen. 
 
Tevens moet het bootje voorzien zijn van de volgende inventaris: 

1) Volledig tuigage (de mast dient geborgd te zijn). 
2) Landvast 
3) Peddel en/of roeivoorzieningen 
4) Hoosvat 
5) Spons 
6) Neerhouder 
7) Zwaard 
8) Roer met helmstok 
9) Helmstokverlenger (bij gevorderden) 
10) Hangbanden (bij gevorderden) 

 

Verzekering van de bootjes: 
Verder dient het bootje van het kind verzekerd te zijn dan wel ondergebracht te zijn binnen de 
verzekering van het schip van de ouder. 
 

5. Begeleiding: 
 
Er wordt in groepen lesgegeven en gevaren, ingedeeld naar niveau. De instructeurs beslissen wie bij 
welke groep ingedeeld wordt, e.e.a. zal afhankelijk zijn van het niveau en het aantal inschrijvingen. 
 
Door een instructeur in een rubberboot met hulpmotor wordt lesgegeven aan de groep. Tevens zal er 
voor alle groepen een ondersteunend team in een aparte volgboot met hulpmotor aanwezig zijn. 
 


