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JEUGD DAG-ZEILKAMP

Iedere ochtend word je om 08.00 uur door je ouders/verzorgers naar het
Spaarbekken gebracht. Afhankelijk van de weersomstandigheden zeilen we
iedere ochtend en middag drie uur. Tussendoor nemen we ruime pauzes voor de
lunch, tussendoortjes en spellen op de wal. Na een mooie dag sta je om 17.00
uur weer klaar om door je ouders/verzorgers opgehaald te worden. Wat zal jij
's avonds stoere verhalen te vertellen hebben!

wat gaan we doen?

19 t/m 23 juli 2021

wat leer je? 

Tijdens deze week leer je zeilen! ;-) We leren
je ook op- en aftuigen en je krijgt theorieles.
Ook (team)spellen zijn onderdeel van het
programma, maar we willen je graag zoveel
mogelijk laten ervaren hoe het is om zelf
een zeilboot te besturen. Dus het zeilen op
het water staat centraal.

voor wie?

We leren je zeilen in een Optimist. Dit is een
hele stabiele zeilboot voor de jonge zeilers
van 8-12 jaar. Dit dag-kamp is dus bedoeld
voor kinderen in deze leeftijd.

Heb jij zin om te leren zeilen bij jou in de buurt en actief op en rond het
water bezig te zijn? Kom dan in de zomervakantie van 19 t/m 23 juli 2021
naar het Spaarbekken in Dordrecht! 

goed passend zwemvest
makkelijk zittende (zeil)kleding 

zeilschoentjes
eigen drinkbeker voor aan boord

(wetsuit wordt aanbevolen)

wat neem je mee?
droge en warme kleding voor na het
zeilen
handdoek
zonnebrandmiddel en zonnebril bij
zonnig weer
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JEUGD DAGZEILKAMP
19 t/m 23 juli 2021

lunch, drinken en tussendoortjes;
gebruik verenigingszeilboten;
les van gediplomeerde CWO-trainers.

Inschrijving is inclusief:

Inschrijfgeld voor leden van KDRZV bedraagt € 200,-.
Inschrijfgeld voor niet-leden bedraagt € 350,-.
Let op: De niet-leden kunnen na het kamp zonder bijkomende kosten lid worden
van de vereniging en meezeilen in de lessen voor de rest van het seizoen.

kosten

Leeftijd minimaal 8 jaar.
Zwemdiploma's A & B verplicht.
Voor beginners tot combi-wedstrijdzeilers.
Schrijf je je in met je eigen optimist, dan is er een plekje vrij voor een ander. (dit
geeft dus geen recht op reductie op het inschrijfgeld).
Iedereen houdt zich aan de coronaprotocollen en de aanwijzingen van de vereniging.
Bij niet zeilbaar weer (onweer, zware windstoten, etc.) is een alternatief programma.
In geval van overmacht behoudt de vereniging het recht om het kamp te annuleren.
(bijv. in het geval van een corona-uitbraak of blauwalg op het Spaarbekken). Er volgt
dan restitutie van het inschrijfgeld. 
Stuur je inschrijving zo snel mogelijk naar onderstaand adres, want het kamp begint
al snel (vol = vol). 
Inschrijving is officieel na bevestiging van inschrijving en ontvangst inschrijfgeld.

Neem contact op met:
Annemieke Noort - zeilsecretaris@kdrzv.nl  |  06 - 40 15 39 94

Adres zeillocatie KDRZV:    Baanhoekweg 9, 3313 LA Dordrecht

inschrijving of vragen

goed om te weten
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Inschrijfformulier
(GRAAG ALLE VELDEN DUIDELIJK INVULLEN MET BLOKLETTERS)

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Deelnemer Ouder/ Voogd 
Voornaam   
Achternaam   
Adres   
Postcode en woonplaats   
Geboortedatum  
Telefoonnummer   
E-mailadres   
Lid van KDRZV   
Zwemdiploma’s  
Zeildiploma’s  
Eigen zeilboot  
Zijn er (medische en/ of gedrags-) bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de zeilinstructie, het 
zeilen en/of de veiligheid op of rondom het water? Zo ja, graag toelichten. 
 
 
 
 
Zijn er voedselallergieën waar wij rekening mee moeten houden? Zo ja, graag toelichten. 
 
In geval van nood waarschuwen Naam Telefoonnummer Relatie tot kind 
Persoon 1    
Persoon 2    

Betaling 
Wij verzoeken u het inschrijfgeld z.s.m. over te maken op rekening NL 02 ABNA 0832 0341 26 ten name van 
KDRZV o.v.v.  Zeilkamp 2021 en de naam van uw kind. 

Bevestiging (door ouder/voogd voor deelnemers jonger dan 18 jaar) 
Ondergetekende verklaart de deelname aan het zeilkamp van de KDRZV (Koninklijke Dordrechtsche Roei- en 
Zeilvereniging) aan te vragen, volgens de daarvoor geldende voorwaarden.  De KDR&ZV hanteert de 
gedragsregels voor vrijwilligers en begeleiders, zoals deze zijn opgesteld door het NOC*NSF. Met het 
aanvaarden van uw deelname geeft u aan dat u de regels van de vereniging zult naleven. Voor meer 
informatie over deze onderwerpen: zie website https://www.kdrzv.nl/ 
 

Plaats 
 
 

Datum Handtekening 

Dit formulier graag ingevuld en ondertekend opsturen naar: zeilsecretaris@kdrzv.nl 


