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schippers cursus Voordewind

Opgesteld door: Will Roeffen, Willem Meulman en Jolanda Komen.
Datum : mei 2009
Doel:
-

het begeleiden van mensen binnen de vereniging die al zeilervaring hebben tot
zelfstandige schippers op open boten (bijvoorbeeld de Valk, Centaur en / of Randmeer),
zodat ze met evenementen ingezet kunnen worden en mogelijk toegevoegd kunnen worden
aan de instructiecommissie.

Aanmelden:
leden kunnen zichzelf aan melden bij de coördinator van de instructeurs of door
hem/haar gevraagd worden.
-

de instructeurs beoordelen of degenen die zich aangemeld hebben in aanmerking komen
voor deze cursus.

Kwaliteiten aspirant schipper:
enthousiast zeiler/ster
goed zeemanschap
o goed zelfstandig kunnen zeilen onder alle omstandigheden met (on-)ervaren
mensen.
o verantwoordelijkheid willen, nemen en kunnen dragen voor schip en bemanning.
o

-

alle manoeuvres en zeiltechnieken beheersen

o kaart kunnen lezen, betonning kunnen herkennen en een route uit kunnen zetten.
o voldoende theoriekennis hebben (advies: Vaarbewijs 1)
o volledig op de hoogte zijn van de vaarreglementen
sociale vaardigheden
o

voldoende vaardigheden hebben om zich in groepen leidend en inspirerend te
kunnen manifesteren.

o

om kunnen gaan met (on-)ervaren bemanning
informatie over kunnen dragen

o
o
-

laat bij voorkeur de bemanning actief deelnemen

ervaring
o

het is noodzakelijk dat de schipper ervaring heeft met zeilen in Friesland of
vergelijkbare wateren.
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Einddoel “Schipper kwaliteiten”
het zelfstandig kunnen varen of verantwoord laten varen met alle soorten bemanning in
open boten (bijvoorbeeld de Valk, Centaur en / of Randmeer), rekening houdend met de
weersomstandigheden.
-

route kunnen plannen.

-

schipperen tijdens evenementen

-

in aanmerking kunnen komen als instructeur

Opzet begeleiding
De instructeurs toetsen in overleg met de aspirant schipper enkele malen de vorderingen van de
aspirant schipper aan de hand van de eisen die voor CWO 3 / 4 gesteld worden. (zie bijlage)
Theorie:
eis inhoud vaarbewijs 1
Praktijk:
begeleiding / advisering in kennisvergaring en zeilervaring opdoen
-

begeleiding in Friesland
o

zeilmanschap

o

sociale vaardigheden

o

ervaring met routeplanning

o

vaarreglementen

Behalen van de vermelding schipper
De deelnemer wordt tot schipper bevorderd als de meerderheid van de beoordelende
instructeurs een positief advies uitbrengen.
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