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In 2016 zijn wij wederom actief geweest met het geven van zeillessen aan onze jeugd en, in de 
breedste zin van het woord, onze "jong" volwassenen. Met 14 instructeurs hebben we in verschillende 
boottypen (Laser, Laser Pico, Cadet, 470 en optimist) lesgegeven. Vanaf begin maart konden 
leerlingen zich via de website aanmelden voor de zeillessen. Aangezien de leerlingaantallen 
terugliepen hebben we voor het eerst ook aan niet leden de mogelijkheid geboden om deel te nemen 
aan de Zwembadtraining in zwembad de Dumpel in Velp. Men maakte kennis met in dit geval een 
Optimist, kwam er achter dat deze boot kan omslaan en dat er na het omslaan lucht onder de boot blijft 
zitten. Het weer oprichten van de boot was daarna de volgende stap en ook dit kon worden geoefend. 
Een andere Optimist leerde de leerlingen hoe het is om zonder zwaard en roer je voort te kunnen 
bewegen en wat deze elementen voor een invloed hebben op de werking van de boot.   

Vervolgens startten onze zeillessen in de weken opvolgend aan de zwembadtraining, met begin juni, 
de Combi-oost en CWO-wedstrijden. Het wedstrijdelement is hierbij van ondergeschikt belang. We 
hebben dan ook voor de jongste jeugd een alternatieve baan uitgezet op het water en er mocht door de 
diverse volgboten geholpen worden om met de boten langs de boeien te kunnen komen. Aangezien we 
deze wedstrijden in hetzelfde weekend hielden waarop ook de eredivisie zeilen aanwezig was hebben 
we aan het eind van de zaterdagmiddag met alle kinderen in de grote watertaxi’s een tocht gemaakt 
over de Rhederlaag naar IJs & Zo in Lathum waar we uiteraard een ijsje genuttigd hebben. Aan de 
brede glimlach op de gezichten te zien een prima actie. 

Omdat de leerlingaantallen teruglopen is er op zaterdag 3 september een opstapdag geweest voor de 
zwaardboten. Onze collega’s van de kielboten waren daarbij ook aanwezig en hebben de ouders van 
de belangstellende kinderen een rondje over de Rhederlaag laten zeilen. We hebben 25 niet leden op 
deze wijze kennis laten maken met de diverse zwaardboten die de WSV Giesbeek gebruikt om les in te 
geven. De inschrijving dit jaar zal uit moeten wijzen of onze inspanning beloond gaat worden. 

Begin september sloten we de zeillessen af met al dan niet het behalen van een diploma. Kreeg de 
leerling geen diploma dan ging hij/zij naar huis met een vorderingstaat. Er zijn in totaal 44 leerlingen 
geweest.  

In	2016	hebben	we	3	nieuwe	instructeurs	mogen	verwelkomen	binnen	onze	groep.			

	


