
Leren zeilen? Doe mee aan de PEAN dagen! 

 

Met veel plezier kondigen AWS Eendracht en KWV Frisia voor de vijfde keer hun 
gezamenlijke jeugdzeilopleiding aan bij zeilschool Pean. Eerder werkten beide verenigingen 
al nauw samen met de zeilschool om hun jeugd te leren zeilen volgens de richtlijnen van de 
Commissie Watersport Opleidingen (CWO) van het Watersportverbond. Na het succes van 
de voorgaande jaren bundelen zij wederom hun krachten: samen goed leren zeilen in twee 
gezellige weekenden in juni en juli. Dit onder begeleiding van professioneel opgeleide 
instructeurs van Pean, Inclusief eten, drinken, slapen en heel veel lol! 

Voor wie? 
De weekenden zijn alleen voor de jeugdleden van 8 t/m 12 
jaar die opgaan voor hun CWO I of II. Deze beperking tot 
de beginnende en iets gevorderde zeilers is gemaakt 
vanwege de grote toestroom. Meer ervaren zeilers zijn, 
met 15% korting, welkom tijdens de zeilkampen bij Pean in 
de meivakantie of met Pinksteren en bij de activiteiten van 
de AWS en/of Frisia.  

De boot? 
Vaak wordt gekozen voor de optimist om de eerste 
mijlen te maken op het water. Voor jeugd is de optimist 
een heel goede lesboot. Deze jeugdzwaardboot is de 
voorloper van de Splash, Pico, Laser of RS-Feva voor 
de wat oudere zeilers. Bij KWV Frisia is varen in de 
optimist dan ook een logische keuze. Bij KWV Frisia 
kun je, wanneer je je CWO I diploma hebt gehaald, 
meedoen aan de vrijdagavondtrainingen. 

 
Als er tijdens de weekenden (weers)omstandigheden zijn waardoor Pean het zinvoller of 
veiliger  acht om een aantal cursisten niet te laten varen, zal die keuze gemaakt worden. Er 
zal dan voor een alternatief programma gezorgd worden. De veiligheid en de beleving van 
de dan vaak wat angstige cursisten staat voorop en niet de diploma-lijn. 

Door wie? 
Zeilschool Pean verzorgt de weekenden van voor naar achter. Je krijgt dus een echte Pean-
cursus. Ook de theorielessen en de verzorging zijn in handen van het team van de 
zeilschool. De inhoud van de cursussen is natuurlijk in samenspraak met je vereniging 
gemaakt. 

Wanneer? 
De weekenden zijn op 10 & 11 juni en op 1 & 2 juli 2017.  



Zwembadtraining 
Vooraf is er een zwembadtraining (verplicht voor de nieuwe zeilers) in Sneek op zaterdag 13 
mei a.s. Deze zwembadtraining is bedoeld om nieuwe zeilers de eerste beginselen van het 
omgaan (ook letterlijk omgaan) met een boot aan te leren. Dit is een goede voorbereiding 
voor de Pean dagen! 

Wat kost het? 
De kosten voor de beide weekenden samen bedragen € 210,-. Dat is inclusief instructie, eten 
en drinken, boothuur, avondprogramma en overnachting. Als je liever in je eigen optimist 
vaart en dus geen boot van Pean huurt, betaal je € 160,- We hopen natuurlijk dat iedereen er 
het hele weekend bij is, maar dit is niet verplicht. De 
zwembadtraining kost €15,-. 

Programma 
Het precieze programma van de weekenden krijg je na 
inschrijving. We starten op zaterdag in ieder geval 
lekker vroeg, om 8.30 uur bij Pean. Op zondag vaar je 
tot ongeveer 16.00 uur waarna er natuurlijk nog opgeruimd moet worden. Na de theorieles 
kun je dan rond 17.00 uur weer naar huis. 

Opgeven 
Geef je tijdig op, want vol is vol! De uiterste inschrijfdatum is 1 juni. Op de site van KWV 
Frisia (www.kwvfrisia.nl) kun je je direct inschrijven. Op het formulier staat ook hoe het 
allemaal verder gaat. Als je bent ingeschreven krijg je tijdig alle informatie over de 
zwembadtraining en de Pean-dagen.  

Ben je al vergevorderd? 

Jeugdzeilers die voor CWO-III of hoger willen inschrijven in de meivakantie of met 
Pinksteren, kunnen zich rechtstreeks inschrijven bij Pean o.v.v. lidmaatschap KWV Frisia via 
de website van Pean.  
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