
Jaarlijks organiseren ZWVU-Uitgeest, ARZV-Akersloot, ZO-Zaandam en WvW Wormer de 

 

Locatie: jachthaven Zwaansmeerpolder (ZWVU), Lagedijk 41, 1911 MT te Uitgeest.  

Doel van deze middag; een mogelijkheid voor iedereen om eens kennis te maken met het wedstrijdzeilen, je 

krachten te meten met andere zeilers en natuurlijk een gezellige dag te hebben met de andere zeilers en 

verenigingen rond het Alkmaardermeer. 

Voor wie; de Zeilchallenge is bedoeld voor zeilers (9 t/m 21 jaar) vanaf niveau ZO-1 / JZ-1 (CWO 1) of vergelijkbaar. 

Dit houdt in dat je zelfstandig t/m windkracht 3 een rondje kunnen varen en dus daarmee ook een wedstrijdbaan. 

Als je twijfelt of je het niveau haalt; vraag het even aan je instructeur!  

Type boot: je kunt meedoen in verschillende type boten. Hoe meer eenheidsklasse, hoe leuker en daarom wordt er 

hoofdzakelijk gevaren in de Optimist & Splash, de Pico en andere (één- en tweemans-boten) zijn van harte welkom. 

Er kan worden gevaren in een verenigingsboot maar ook in een eigen boot, zolang deze maar wel een nummer of 

naam heeft.  Doe je met je eigen boot mee dan moet je boot wel verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid van 

minimaal €1.500.000,- 

Veiligheid; het evenement gaat, onafhankelijk van de weersomstandigheden, door! Bij harde wind is er een 

alternatief programma op de wal. Als we kunnen zeilen is er op het water is er voldoende begeleiding door middel 

van meerdere rescue-boten per baan.  

Er zal worden gevaren in 2 groepen: 

Baan 1: De kleine baan is bedoeld voor de beginnende wedstrijdzeiler die zelfstandig een baantje kan varen.  

Baan 2: De grote baan is voor wedstrijdzeilers die al vaker hebben meegedaan of deze uitdaging aankunnen.  

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

12.00 uur  Zeilers aanwezig in de haven/aanwezigheidsregistratie; 

12.30 uur  Ontvangst en kort praatje hoe programma er uit zal zien; 

12.45 uur  Korte instructie over het wedstrijdzeilen; 

13.00 uur  Zeilers het water op; 

13.30 uur  Iedereen bij de start; 

13.30 uur  Eerste start en vervolgens zoveel mogelijk starts te maken tot 16.00 uur; 

17.00 uur  Prijsuitreiking met versnapering en drinken;  

17.30 uur  Opruimen en daarna naar huis; 

  



Praktische tips: 

o Inschrijving loopt via coördinator jeugdzeilen van de diverse verenigingen; 

o Communicatie zal dan ook via de coördinatoren van de betreffende verenigingen lopen; 

o Inschrijving is kosteloos, de kosten welke worden gemaakt zullen gezamenlijk door de verenigingen betaald; 

o Zeilers zorgen dat hun boot in orde/deugdelijk is (lijntjes/luchtkussens en hoosblikken/mastborg etc. Indien 

van toepassing); 

o Het dragen van een goed/werkend zwemvest is verplicht; 

o Iedere boot draagt een uniek nummer in het zeil; 

o Zeilers zorgen voor aangepaste kleding/zonnebrand/pet/zonnebril en neem een handdoek en een  setje 

extra droge kleding mee; 

o Neem evt. water en eten mee aan boord; 

o Meld bij de organisatie indien er bijzonderheden te melden zijn; 

o Bij aanvang dient een aanmeldingslijst te worden getekend. Hierin staat dat de organisatie niet aansprakelijk 

kan worden gesteld voor letsel en/of verlies van persoonlijke eigendom. Dit formulier moet worden 

getekend door de ouder/verzorger van de deelnemer.  

o Aanwijzingen van de organisatie dienen onmiddellijk te worden opgevolgd; 

Wij wensen jullie allemaal een hele prettige middag toe en hopen op mooi zeilweer en een geslaagde middag. 

Coördinatoren van de deelnemende zeilverenigingen zijn; 

ZWVU →Rob Capelle WvW → Wim Jilling ZO → Petra van Oord ARZV → Anke Holtrop 

 


