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We zijn 2018 begonnen met het opstellen van een plan om nieuwe instructeurs 
te werven. Diverse initiatieven hebben ertoe geleid dat er gedurende het seizoen 
zich 15 belangstellenden zich hebben gemeld en deels al hebben meegedraaid 
met het zeilles geven. Aan het eind van het seizoen is bij de vereniging een 
opleiding tot zeilinstructeur verzorgd. Mooi dat we een groep nieuwe 
enthousiaste instructeurs hebben mogen verwelkomen.  
 
Afgelopen seizoen hebben we lesgegeven in de Laser, Laser Pico, 470 en de 
Optimist. Helaas hadden we te weinig instructeurs om ook een Cadetgroep te 
organiseren. Vanaf begin maart konden leerlingen zich via de website aanmelden 
voor de zeillessen.  
 
Begin april heeft de Zwembadtraining in zwembad de Dumpel in Velp 
plaatsgevonden. Kinderen die gaan beginnen met zeilen maken kennis met een 
Optimist. In een prettige omgeving en met professionele begeleiding, wordt er 
omgeslagen, gestuurd en gepeddeld. Voor het derde jaar konden kinderen van 
de scholenactie Sjors Sportief deelnemen aan deze zwembad activiteit. Zij 
maken dan voor het eerst kennis met de zeilsport. Uit deze groep met kinderen 
zijn dit jaar 5 aanmeldingen voor lidmaatschap en deelname aan zeilles 
gekomen. 
 
Dit jaar is de groep met volwassenen verder gegroeid. In totaal hebben 12 
mensen gezeild in de Laser en 470 op twee verschillende avonden. Daarnaast 
waren er 31 jongere cursisten die in 4 verschillende groepen hebben les 
gekregen. Er zijn in totaal 43 leerlingen geweest, waarvan 33 aan het eind van 
het seizoen een CWO diploma hebben mogen ontvangen. 
 
Het varend materiaal was dit jaar in goede staat (zowel de zeilboten als de 
volgboten). Mankementen werden doorgaans snel verholpen, wat prettig 
lesgeven is.  
 
De voorbereidingen voor komende seizoen zijn inmiddels in volle gang. Door 
forse toename van instructeurs zijn we in staat om weer te gaan lesgeven in de 
Cadetten en tevens zijn we voornemens om een trainingsgroep voor gevorderde 
zeilers (CWO II +) te gaan organiseren.  
 
Met dank aan de gemotiveerde instructeurs en vrijwilligers. 
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