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

 

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

Het doel van deze middag is dat de kinderen op het water en op de wal vooral plezier met elkaar beleven en ook 
nog iets leren van de beginselen van de (wedstrijd)zeilsport. 

De Zeilchallenge is bedoeld voor zeilers vanaf niveau JZ-2/ZO II of vergelijkbaar, die graag kennis willen maken met 
andere zeilers en de wedstrijdzeilsport.  Indien het te hard waait om veilig het water op te gaan, hebben we een 
alternatief programma op de kant zodat we de kinderen toch een middag met elkaar plezier kunnen laten beleven. 

Er wordt gevaren op twee banen voor de haven. De kleine baan is bedoeld voor de minder ervaren zeilers die echter 
wel een baantje zelfstandig rond kunnen varen. De grote baan is bestemd voor de wedstrijdzeilers in 
Optimist/Splash en andere boten. 

Het evenement is voor jeugd t/m circa 21 jaar. Er wordt gevaren in de Optimist/Splash/laser en tweemans boten 
(laser Pico en Hartley). Op de banen is voldoende begeleiding in boten aanwezig.  

Het programma ziet er globaal als volgt uit: 

• 12.00 uur zeilers arriveren en kunnen zich inschrijven; 
• 12.30 uur ontvangst en kort praatje hoe programma er uit zal zien; 
• 12.45 uur korte instructie oid over zeilen en/of ander onderwerp; 
• 13.15 uur zeilers het water op; 
• 14.00 uur eerste start en vervolgens zoveel mogelijk starts te maken tot ongeveer 16.00 uur; 
• 17.30 uur prijsuitreiking met versnapering en drinken. Tevens wordt de talentprijs uitgereikt. 

Inschrijving: 

• inschrijving loopt via coördinator jeugdzeilen van de diverse verenigingen; 
• communicatie zal dan ook via de coördinatoren van de betreffende verenigingen lopen; 
• inschrijving is kosteloos, de kosten zullen gezamenlijk door de diverse verenigingen betaald; 
• Jeugdleden van De Onderlinge kunnen zich opgeven via het inschrijfformulier op de website 

Praktische tips: 

• zeilers zorgen dat hun boot in orde/deugdelijk is (lijntjes/luchtkussens en hoosblikken/mastborgetc. Indien 
van toepassing); 

• het dragen van een goed/werkend zwemvest is verplicht; 
• iedere boot draagt een uniek nummer in het zeil; 
• zeilers zorgen voor aangepaste kleding/zonnebrand/pet/zonnebril; 
• neem evt. water en eten mee aan boord; 
• meld bij de organisatie indien er bijzonderheden te melden zijn; 
• bij aanvang dient een inschrijvingslijst te worden getekend. Hiermee vrijwaart de zeiler (ouder/begeleider) 

de organisatie (en/of ieder persoon) van aansprakelijk voor letsel en/of verlies van persoonlijke 
eigendomm    

• Aanwijzingen van de organisatie dienen onmiddellijk te worden opgevolgd; 

We hopen jaarlijks op mooi zeilweer en weer een geslaagd evenement. 


