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Eind 2016 hebben Anneke (onze voorzitter) en Hillien onze commissie verlaten. Zij hebben beiden
jarenlang in de commissie gezeten en we zijn hen veel dank verschuldigd! Tijdens onze laatste
vergadering hebben we ze in de bloemetjes gezet en met de gehele commissie een gezellige avond gehad.
Marijke Olthof is inmiddels bij de commissie gekomen, hier zijn we heel blij mee.
Lessen
Dinsdag
Laser CWO-I
Woensdag
Laser CWO-II, Laser CWO III
Vrijdag
Laser CWO-III
Donderdag
Valk CWO-I, -II, -III
16 boten
Vrijdag
Valk CWO-I, -II, -III
14 boten
Aantal cursisten laser: 19
Aantal cursisten valk : 90
Activiteiten
De commissie organiseerde ook in 2016 een beginners-, semi gevorderden en gevorderden zeilcursus
voor volwassenen. Een uitstekende mogelijkheid te leren zeilen en om kennis te maken met de zeilclub.
Het clubhuis en terras aan het water waren gedurende de cursusavonden geopend.
De cursus stond open voor beginnende en (semi)gevorderde zeilers en er waren twee
basismogelijkheden voor de zeillessen: het behalen van een CWO-diploma of recreatief zeilen.
De cursus bestond uit 10 praktijklessen, theorielessen en examens. De praktijklessen begonnen om 18.30
uur en duurden doorgaans tot ongeveer 21.00 uur of zolang als de stemming in de boot en de
weersomstandigheden het toelieten. De lessen in de Valk waren op donderdag- en vrijdagavond.
In 2016 is wederom een laser-cursus aangeboden, zowel op de dinsdag-, woensdag-, en vrijdagavond.
Aan het einde van het seizoen heeft een deel van de cursisten een CWO diploma behaald op zijn of
haar niveau.
Voor de kielboot/ valkzeilers zijn dit de resultaten:
CWO-1:
37 cursisten geslaagd
CWO-II: 11 cursisten geslaagd
CWO-III: 7 personen geslaagd
CWO-IV + : 4 personen geslaagd
Naast de reguliere lesavonden werden er nog meer activiteiten georganiseerd:
- instructeursdag
- theorie-avonden
- theorie-examens
- praktijkexamens
- verzorgen van lesmateriaal (highlights)
- instructie buitenboordmotor (CWO-II)
- afsluiting seizoen met zeilwedstrijd
- dag zeilen in Friesland
- deelname zondagochtend competitie met Valken
Veranderingen in 2016
Dit seizoen hebben we gebruik gemaakt van 5 "eigen" boten (gehuurd via Ottenhome),7 boten van
Mayday gehuurd en incidenteel naar behoefte boten gehuurd bij de Zuidwesthoek.
Voor het derde jaar werd er een Laser-cursus aangeboden. Op dinsdagavond voor beginners, op
woensdagavond voor CWO-II niveau en CWO-III niveau en op vrijdagavond voor CWO-III niveau.
Deze cursus werd onder anderen verzorgd door jeugdtrainers, officieel onder toezicht van Claudia
Glansbeek. Deze cursus staat in de praktijk enigszins naast de reguliere cursus met Valken.
De vereniging beschikt over zes eigen Lasers, diverse cursisten hadden de beschikking over een eigen
boot.
De Frieslanddag werd dit jaar wederom afgesloten met een gezamenlijke borrel met hapjes en drankjes.

Deze activiteit wordt door de deelnemers aan de Frieslanddag gefinancierd.
Bevindingen
De cursisten gaven aan dat ze doorgaans zeer te spreken zijn over de cursus. Het overgrote deel gaf aan
de cursus bij anderen aan te zullen bevelen. De sfeer van de cursus werd zeer gewaardeerd en met name
de Frieslanddag werd hierbij vaak genoemd.
Als verbeterpunten kwamen onder anderen naar voren:
Het onderlinge contact tussen de cursisten van verschillende boten: hiervoor zijn voorzichtig enige
activiteiten ondernomen, maar dit blijft een aandachtspunt.
Informatievoorziening via de website: we blijven ernaar streven alle informatie ten aanzien van cursus
volwassenzeilen zo precies en correct mogelijk te vermelden op de website.
Eigen boten
Het beschikbaar zijn van een aantal "eigen" Valken is de commissie wederom goed bevallen. Wel hebben
we de indruk dat de financiële afwikkeling wat transparanter kan. Zo drukt de huur van de eigen boten
geheel op onze commissie, maar zijn er ook diverse andere gebruikers (onder anderen de ZIopleidingen). Daarentegen komt de opbrengst van de verhuur niet ten goede van onze begroting.
André Gerrits heeft dit jaar het klein onderhoud aan deze valken verzorgd. Hij heeft dit met veel plezier
en enthousiasme gedaan en ervoor gezorgd dat wekelijks alle boten in goede staat verkeerden.
Waarvoor hartelijk dank!!!
CWO /  ZI-opleiding
De commissie zoekt naar mogelijkheden om na het behalen van het CWO-III diploma cursisten voor de
vereniging te behouden. De opleiding ZI 2, ZI 3 is hiervoor uitstekend geschikt en ook in 2016 hebben de
nodige personen deze opleiding gevolgd met goed resultaat. Voor de ZI-2 opleiding zijn 7 personen
geslaagd. Voor de ZI-4ster zijn 3 personen geslaagd. Een fantastische prestatie!
Frieslanddag
Ook dit jaar heeft de Frieslanddag weer plaatsgevonden. Een mooie traditie, waarbij instructeurs en
cursisten het seizoen afsluiten met een dag zeilen in Friesland. Het is de bedoeling om elk jaar vanuit een
andere plaats te vertrekken om telkens nieuwe vaargebieden aan te bieden.
Zondagcompetitie
In 2016 hebben een aantal van onze cursisten (al dan niet onder leiding van een instructeur)
deelgenomen aan de zondagochtend competitie. Deze ochtend is een groot succes en menig valkzeiler
leert hier de eerste kneepjes van het wedstrijdzeilen en het plezier dat dit met zich meebrengt.
Plannen 2017 / ZI- opleiding / verandering lesprogramma
Een blijvend punt van aandacht is de kwaliteitsverbetering van de lessen. Gestreefd wordt, conform
CWO-voorschriften, om alle instructeurs minimaal het ZI-2 certificaat te laten behalen. Inmiddels hebben
ook de nodige instructeurs de opleiding ZI-3 en ZI-4 afgerond. Een zware opleiding waarbij voor de
kandidaten een felicitatie zeker op zijn plaats is.
Ook dit jaar is er een aantal (aanstaande) instructeurs die vanaf januari de ZI-opleiding volgen.
Instructeurs die geen ZI-opleiding hebben gevolgd, en deze bevoegdheid niet bezitten, mogen geen les
meer geven aan onze cursisten.
Verandering lesprogramma: we zijn van plan dit jaar het aantal lessen te verhogen van 10 naar 12 lessen.
Voor de vakantie wordt het reguliere lesprogramma afgewerkt en worden de (eventuele ) examens, zowel
theorie als praktijd, afgenomen.
Na de zomervakantie besteden we dan extra aandacht aan het aspect wedstrijdzeilen en gaan dit de laatste
3 lessen in de praktijk toepassen.
Instructeurs
In dit jaarverslag is een woord van dank op zijn plaats aan al die mensen die geheel belangeloos veel tijd
beschikbaar hebben gesteld voor de vereniging en onze cursus: de instructeurs. De cursus had niet
georganiseerd kunnen worden zonder hen. Gelukkig konden we beschikken over een grote groep,
waarvan een aantal als vaste instructeur en een aantal als inval instructeur. De cursusavonden zouden ook
lang niet zo gezellig zijn geweest onder hen.
Ook de jeugdinstructeurs die de cursus laserzeilen hebben gegeven worden hiervoor nogmaals heel
hartelijk bedankt.. Ook de mensen die wekelijks achter de bar stonden heel hartelijk dank.
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Jaarverslag Commissie Jeugdzeilen (CJZ) 2016
Het jaar 2016 is voor de Commissie Jeugdzeilen een druk en gezellig jaar geweest.
Nieuw in 2016:
In 2016 is voor het eerst najaar/winter programma aangeboden voor de nieuwe leden uit de
introductie weken. Inschrijving voor 2017 in 2016 leverde voor de nieuwe deelnemers een
korting en een winterprogramma op.
Opleiding:
In 2016 zijn er 3 trainers gestart met hun ZI2 opleiding. Een aantal hebben ZI-2 afgerond en een
aantal zijn verder gegaan voor ZT/I 3
Trainingen:
In 2016 hebben we ook weer een leuke groep kinderen in onze verenigingstrainingen mogen
begroeten.
Laser Pico : 15
Splash/Laser: 4
Optimist D : 10
Optimist C : 10
Optimist A/B : 9
Clinic's:
Ook in 2016 hebben we weer meegedaan aan de Sporthopper. Daarnaast zijn we aangesloten bij
de beachweek van de Gemeente Haren.
Sporthopper : 11 en Beachweek : 16
Kleintje Valk:
In 2016 hebben we ook weer 3 succesvolle woensdagmiddagen gezeild in de Valk met
kinderen van 5 t/m 7 jaar. In totaal hebben maar liefst 22 kinderen kennis gemaakt met de
zeilsport in de Valk en de Optimist. Ongeveer 8 kinderen hebben we teruggezien in de
introductieweken. Anderen waren nog te jong maar zeker niet minder enthousiast.
Kleintje Valk is een mooie samenwerking tussen de trainers van het jeugdzeilen en trainers van
het volwassenzeilen.
Schoolzeilen :
Er hebben 6 scholen (meerdere klassen er school ) met in totaal 293 kinderen meegedaan aan de
schoolzeilweken.

Introductieweken:
In 2016 hebben we 4 introductieweken gehad waarvan 2 weken hele dagen en 2 weken halve
dagen. Ook de jeugd van de verenigingstraining kon (tegen gereduceerd tarief) meedoen aan de
introductieweken.
Totaal 163 kinderen hebben deelgenomen aan de introductieweken waarvan 6 kinderen uit de
verenigingstrainingen.
De trainers zijn 1 week intern geweest. Dit is zeer goed bevallen en wordt in 2017 herhaald.
Spetterpret:
In 2016 hebben we op 2 zondagen Spetterpret georganiseerd. Jeugdleden van VWDTP
konden, onder toezicht, lekker aanrommelen op het water.
Doel : jeugdleden konden samen met hun vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes etc.
genieten van het zeilen op het Paterswoldsemeer.
In totaal 31 deelnemers verdeeld over 2 zondagen.
Terugkomdag :
Op de terugkomdag van de Introductieweken hebben we 14 kinderen ontvangen.
Wedstrijdzeilen:
In 2016 hebben veel A, B C en D zeilers meegedaan aan zeilwedstrijden op het
Paterswoldsemeer. Zowel met een aantal zondagochtend wedstrijden als ook de Oranje /
Rabenhaupt regatta en andere evenementen. De C/D - cup is goed bezocht. Dit heeft 2
clubkampioenen opgeleverd.
In het regionale wedstrijdzeilen is VWDTP goed vertegenwoordigd geweest. Zelfs de
Combifinale in Hoorn is met 4 zeilers bezocht.
Herfstkamp:
Dit jaar hebben we 1 dag herfstkamp gehad. Voor 3 dagen waren er te weinig deelnemers.
Op deze dag hebben 12 kinderen een leuke en leerzame dag op het water gehad.
De focus van de training ligt bij techniek en wedstrijdzeilen.
Vloot:
Onze vloot bestaat uit 8 Pico's, 6 surfplanken, en 16 optimisten.
Sinds het vervangingsplan boten is de kwaliteit van onze vloot er behoorlijk op vooruit
gegaan. Het streven van de commissie is meer uniformiteit, een betere kwaliteit en minder
kwantiteit van de materialen. Sinds er voor de resque's een goed onderhoudsplan is hebben we
weinig te maken gehad met uitval.
De zwemvesten en de surfpakken behoren ook tot onze commissie! Ze zijn alleen voor
trainingen beschikbaar en worden niet uitgeleend.
Voor het behoud van onze vloot zou het fijn zijn als de boten onder een afdak komt te liggen.
Dit scheelt bovendien veel onderhoud in voor- en najaar.

Hieronder nog even een aantal getallen over het jaar 2016:
Verenigingstrainingen:
Optimist A/B 9
Optimist C 10
Optimist D 10
Splash 1
Laser 3
Laser Pico 15
RTT 7
Omslatraining 25
Sporthopper 11
Beachweek 16
Kleintje Valk 22
Schoolzeilen 293
Spetterpret 31

Introductieweken: halve dagen
Pico 47
Optimist 60
Introductieweken: hele dagen
Pico 28
Optimist 22
VT kids 6
Terugkomdag 14
Herfstkamp 12 (1 dg)
Naast de clubzaken zorgt het onderdeel HSP nog voor de regionale invullingen zoals de voor-en
najaarstraining, grootwater training, begeleiding tijdens de regionale en nationale wedstrijden in
samenwerking met het uitvoerend orgaan Stichting Jeugdwedstrijdzeilen.
Ook contacten met de noordelijke verenigingen behoort tot de HSP taken.
Commissieleden 2016:
Jaap Kroon Voorzitter, algemeen, coördinatie HSP zaken
Vroni v.Horssen Coördinatie schoolzeilen, coördinatie verenigingstraining,
administratie
Coby Glansbeek Coördinatie verenigingstraining, introductiecursus, jeugdcommissie,
trainerszaken
Greet Slopsema commissie verlaten
Pieter Doldersum in 2016 toegetreden algemeen lid

Al met al is het in 2016 weer gelukt om er een fantastisch zeiljaar van te maken. Mede
dankzij de commissieleden, ouders, trainers en de regio hoofdtrainer hebben veel kinderen
ontzettend veel plezier gehad tijdens het zeilen en de andere activiteiten op onze club.
Daarvoor hartelijk dank !
Namens de commissie jeugdzeilen, Jaap Kroon

