
 

Basiscursus uw startpakket zeezeilen 
CWO I zeezeilen met een kajuitjacht 

Een actieve vakantie op het water & tegelijk een compleet 
startpakket zeezeilen met een kajuitboot. Zeezeilen is voor 
iedereen bereikbaar en u geniet van een mooie tocht op het 
IJsselmeer, de Waddenzee en, als het weer het toelaat, de 
open zee. 
 
Voor wie 

Bedoeld voor zeilers die de grondbeginselen van het zeilen 
met open boten al beheersen. Maar ook voor hen die al met 
een klein kajuitjacht op het IJsselmeer varen en nu willen 
zeilen op de Waddenzee. De cursus is ideaal als 
voorbereiding op een zeilvakantie op de Middellandse Zee. 
U kunt de volledige Basiscursus afsluiten met de 
aantekening CWO I zeezeilen (competent crew). 
 
Een actieve vakantie op IJsselmeer & Waddenzee 

U maakt een tocht over het IJsselmeer en de Waddenzee 
waarbij het schip elke avond in een andere haven ligt. De 
havens rond de voormalige Zuiderzee en die op de 
Waddeneilanden zijn pittoresk en dragen een rijke historie 
met zich mee. Bovendien is het weer op het Wad altijd 
mooier dan dat boven de vaste wal! 
 

Het leven aan boord 

U bent aan boord met 
enthousiaste mensen die 
een ongeveer gelijk 
zeilniveau hebben. Dat 
motiveert en zorgt ervoor 
dat u optimaal leert en 
bovendien samen van 
het zeezeilen kunt 
genieten. Daarnaast 
vaart u in een 
wachtschema zodat u 
alle taken aan boord ook 
echt kunt doen en 
bovendien veel in actie 
zult komen. Over het 
algemeen overnacht u 
elke dag in een andere 
haven. 
 

Inhoud volledige Basiscursus (5 tot 7 dagen) 

In de Basiscursus komen naast de punten van het CWO-
niveau I veel extra elementen van het zeezeilen aan de orde. 
Zo krijgt u een goed overzicht van wat er bij het zeezeilen 
komt kijken en vaart u aan het einde van de week vrijwel zelf 
het hele schip. De Basiscursus levert u al snel een hoog 
rendement en veel vaarplezier op. De instructeur zal altijd 
inspelen op de aanwezige ervaring. Aan het eind van de 
week vaart u zelfstandig onder normale omstandigheden. De 
instructeur speelt altijd in op al aanwezige ervaring. 
 
Informatie over deze en andere cursussen, data, prijzen, en 
reserveringen leest u op onze site www.zeezeilers.nl.  

We staan u graag te woord info@zeezeilers.nl 0517-434300 

 

Inhoud: 
Motorbediening: Tijdens het manoeuvreren in de havens 

oefenen we met de schroefwerking en de stopweg van het 
schip. U leert het schip op de wind te houden en om te gaan 
met de roerwerking. De instructeur neemt u mee naar 
vaarwater waar u naar hartenlust kunt oefenen. Bij hardere 
wind zoeken we beschutting aan de hoge wal. U zeilt tijdens 
de cursus zoveel mogelijk zelf, de instructeur raakt het roer 
vrijwel niet aan 
Zeilmanoeuvres: Wij oefenen het kompasvaren ten 

opzichte van de wind. U traint het wisselen van zeilen, koers 
varen en anticiperen op windvlagen, reven, overstag gaan en 
gijpen met een kajuitjacht onder normale omstandigheden. 
Daarnaast is er veel aandacht voor ankeren zoals op de 
Middellandse Zee en man-overboord-manoeuvres. 
Kustnavigatie: U bereidt de aanloop van havens voor en 

voert deze uit, aan het einde van de week ook op stromend 
water. Omdat u tijdens de vaart de positie moet 
bepalen, leert u de grondbeginselen van de kustnavigatie 
kennen. U raakt vertrouwd met kaartlezen en 
betonningssystemen. U maakt getijdenberekeningen zodat u 
weet hoe laat u moet vertrekken. Om de positie te kunnen 
bepalen, maakt u peilingen en verwerkt deze in de kaart. 
Tochtplanning: De Basiscursus is een eerste ontmoeting 

met de Waddenzee met stroomberekeningen en het bepalen 
van de ideale vertrektijd brengt u tochtplanning direct in de 
praktijk. 
 
De korte Basiscursus zeezeilen ( 2-4 dgn) 

De Basiscursus kan ook in twee delen worden gevolgd:  
Deel A - Introductie zeilen met een kajuitjacht is het 

eerste deel van een volledige Basiscursus. U vaart vooral op 
het IJsselmeer. 
Deel B - De Basiscursus met ook de Waddenzee is het 

tweede deel van de Basiscursus. Deze cursus kunt u volgen 
na de introductie  zeezeilen of als aanvulling op al behaalde 
ervaring met kajuitjachtzeilen. U kunt deze cursus benutten 
om bijvoorbeeld niveau CWO I zeezeilen af te ronden als er 
nog enkele punten open staan. 
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