RADBOUD ZEILVERENIGING VOORDEWIND
(http://voordewind.ruhosting.nl/)

informatie over onze zeilvereniging “Voordewind
Graag willen we je informeren over het reilen en zeilen van VOORDEWIND, de
zeilvereniging van de personeelsvereniging van de Radboud Universiteit Nijmegen en het
Universitair Medisch Centrum St. Radboud.
VOORDEWIND biedt personeelsleden van de RU/UMCN en hun introducés de
gelegenheid kennis te maken met en te genieten van de zeilsport.
VOORDEWIND is een vereniging die dankzij de inzet van vrijwilligers kan bestaan.
De organisatie is in handen van een algemeen bestuur en vier commissies, te weten:
- de botenplancommissie die de aanschaf en verkoop van boten regelt;
- de evenementencommissie die de evenementen organiseert;
- de instructiecommissie die de cursussen en het voorzeilen verzorgt;
- de onderhoudscommissie voor het onderhoud van boten en motoren.
VOORDEWIND telt ca. 100 leden, personeelsleden en hun introducés.
Lid van onze vereniging kun je worden als je werkzaam bent bij de RU of het UMC St Radboud én
lid bent van de personeelsvereniging. Elk personeelslid van Voordewind mag één persoon
introduceren.
In de jachthaven Hanzeland in Maasbommel liggen 2 boten van de vereniging, een Centaur en een
Randmeer. In jachthaven ‘t Loo in Linden liggen de andere 2 boten van de vereniging, 2 Valken.
Hanzeland heeft als vaargebied het recreatiegebied "de Gouden Ham", ‘t Loo heeft als vaargebied
het recreatiegebied “de Kraayenbergse plassen”. Beide gebieden bestaan uit meerdere
geschakelde plassen en de Maas.
De leden en introducés (in dit informatiedocument verder lid genoemd) kunnen na betaling van de
jaarlijkse boothuur en contributie een boot reserveren. Gegevens hierover zijn te vinden de
website.
DE ACTIVITEITEN:
- Zeilcursussen
De meeste leden die zich aanmelden bij VOORDEWIND hebben weinig tot geen ervaring met zeilen.
Speciaal voor deze beginnende zeilers verzorgt de vereniging een beginnerscursus en voor de meer
gevorderden een opfriscursus.
 beginnerscursus
De beginnerscursus heeft tot doel mensen de basisprincipes van het zeilen bij te brengen. In de
regel zijn de cursisten na afloop van de cursus in staat zelfstandig te varen op “de Gouden Ham” en
op “de Kraayenbergse plassen” met de boten van de vereniging. De cursus start één keer per jaar en
duurt van maart tot en met juni. Er is plaats voor 8 cursisten.
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De cursus bestaat uit een praktisch deel van 8 lessen van 2½ uur en een verplicht praktijkweekend
in Friesland. Het theoretisch deel van de cursus bevat 4 lessen.
Beiden onderdelen worden afgesloten met een examen. De meeste lessen worden op de
Kraayenbergse plassen gegeven, op de Gouden Ham wordt soms 1 les gegeven.
Voordat de lessen starten vindt een introductieavond voor alle beginners plaats. Aangezien op deze
avond veel afspraken besproken en gemaakt worden, is aanwezigheid zeer gewenst.
De praktijklessen starten half april en worden afwisselend op zaterdag en zondag gegeven. De
lestijden zijn 09:30-12:00 en van 12:30-15:00. In een lesboot zitten 2 cursisten en een instructeur.
Begin juni zijn de laatste lessen, waarna de cursus afgesloten wordt met een weekend
(vrijdagavond/zaterdag/zondag) in Friesland. In overleg met de instructeur kan na enige tijd,
afhankelijk van het niveau, een boot gehuurd worden.
Het praktijkexamen is vervolgens in september. De cursisten dienen tenminste 6 van de 8 lessen
gevolgd te hebben, geslaagd te zijn voor het theorie-examen en aan het Frieslandweekend hebben
deelgenomen om deel te kunnen nemen aan het examen.
De theorielessen en het theorie-examen worden gegeven op 5 avonden van 20.00 tot 22.00 uur. De
eerste 1 à 2 theorieavonden worden gegeven voordat gestart wordt met de praktijklessen.
Als de cursus vol is wordt je op de wachtlijst geplaatst. In december krijg je dan bericht over de
cursus van het nieuwe jaar. Aangezien we een personeelsvereniging zijn, hebben personeelsleden
voorrang boven introducés bij plaatsing voor de cursus.
De cursuskosten zijn inclusief de kosten voor het Frieslandweekend.
 opfriscursus
Er is een aantal criteria waaraan voldaan moet worden wil je in aanmerking komen voor de
opfriscursus, te weten het zelfstandig:
op- en aftuigen van de boot;
aanleggen van de boot;
wegzeilen;
varen van de diverse koersen;
overstag gaan;
gijpen;
stormrondje maken;
Naast een juiste bootbehandeling is de basiskennis van het vaarreglement vereist.
De opfriscursus bestaat uit 4 praktijklessen van 2 ½ uur en wordt ook één maal per jaar gegeven. De
praktijklessen starten half april en worden afwisselend op zaterdag en zondag gegeven. De lestijden
zijn 09:30-12:00 en 12:30-15:00. Samen met 1 medecursist krijg je les van een instructeur. De
cursus is bedoeld voor mensen die hun zeilkennis willen opfrissen.
De meeste lessen worden op de Gouden Ham gegeven, soms 1 les op de Kraayenbergse plassen. Naast
leden die eerder de beginnerscursus gevolgd hebben kunnen dit ook mensen zijn die in het verleden
(veel) gezeild hebben en de kennis wat op willen halen.
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Het programma van de cursus wordt in overleg tussen instructeur en cursisten bepaald.
Jaarlijks kunnen 4 leden deelnemen aan de opfriscursus.
De cursus is exclusief boothuur, die dus apart voldaan moet worden.
 voorzeilen
Nieuwe leden die geen cursus volgen ("ervaren" zeilers) zijn verplicht voordat zij boten van de
vereniging mogen huren een introductie te volgen. Deze introductie heeft een tweeledig doel: naast
kennismaking met de vereniging, boten en binnen de vereniging gebruikelijke regels wordt de
zeilvaardigheid van de nieuwe leden getoetst. Dit laatste om te beoordelen of iemand zelfstandig
boten van de vereniging mag huren.
De introductie wordt door een van de instructeurs verzorgd, duurt ca. één uur en vindt plaats in de
jachthaven en op het water.
- Evenementen
Om wat zeilervaring buiten het eigen zeilgebied op te doen worden evenementen georganiseerd b.v.
een dag naar de Randmeren of een weekend in Friesland.
Uitgebreide informatie hierover is te vinden op de website
ALGEMEEEN:
VOORDEWIND is een vereniging die dankzij de inzet van vrijwilligers bestaat. Van leden wordt dan
ook minimaal 1 keer per zeilseizoen een actieve inbreng en inzet voor de vereniging verwacht, hierbij
denken wij bijvoorbeeld aan het onderhoud van de boten. Meehelpen hieraan is gezellig en bovendien
maak je kennis met die aspecten van de watersport.
Je kunt je als lid opgeven via het inschrijfformulier op de website of d.m.v. een inschrijfformulier
dat je bij de secretaris van Voordewind aan kunt vragen.
Een overzicht van alle kosten, de bedragen zijn per jaar:
lidmaatschap

€ 40,00

Lidmaatschap introducé

€ 69,00

boothuur

€ 50,00

beginnerscursus

€ 280,00

opfriscursus

€ 25,00

evenementen

Kostprijs

Meer informatie kun je op onze website vinden http://voordewind.ruhosting.nl/ .
Hopelijk hebben we je enthousiast kunnen maken en kunnen we je binnenkort als nieuw lid
verwelkomen. Mochten er nog vragen zijn neem dan gerust contact met ons op.
Het bestuur van VOORDEWIND,
Algemeen adres: RZV Voordewind, Postbus 9101, 6500 HB, Nijmegen
Email: voordewind@ru.nl
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