
 

Over ZV de Roerkoning 

 

Toen …  
In 1971 vond een stel enthousiastelingen dat 
zeilen voor iedereen toegankelijk moest 
worden. Zij richtten Zeilvereniging de 
Roerkoning op en begonnen met zeillessen 
op open kielboten. De instructeurs waren 
vrijwilligers. Daarmee bleef de prijs laag.  
 

 
 

… en nu 
In de loop der jaren is er wel het een en ander 
veranderd. Inmiddels kun je bij de Roerkoning 
CWO-kielboot diploma’s halen, die in het hele 
land door zeilscholen en verhuurbedrijven 
worden erkend. En naast de zeilcursussen op 
de kielboten maken nu ook de zeilwedstrijden 
en wedstrijdtrainingen voor catamaranzeilers 
op Muiderzand bij Almere deel uit van de 
verenigingsactiviteiten.  
 
Gebleven is de lage prijs voor de lessen! Die 
is mogelijk doordat een groot deel van de 
leden zeilinstructeur is. Zij geven in de 
avonden en de weekenden - nog steeds op 
vrijwillige basis - cursus, met als enige  

 
beloning leuke en actieve lessen op het water 
met hun cursisten. 

 

Les op elk niveau… 
Het doel van onze zeillessen is tweeledig: 
plezier hebben op het water én leren zeilen. 
Waar de nadruk op komt te liggen hangt 
vooral van de deelnemer zelf af. Het afleggen 
van een examen en het behalen van een 
diploma is geen verplichting of noodzaak. 
Tijdens de cursus houdt de instructeur op een 
persoonlijke vorderingenstaat bij in hoeverre 
je bepaalde onderdelen van het zeilen 
beheerst. De instructie wordt hierop 
toegespitst. Is aan het einde van de cursus de 
vorderingenstaat niet geheel afgevinkt en wil 
je graag een diploma halen, dan is dat geen 
probleem. De resultaten blijven 18 maanden 
geldig en kunnen later aangevuld worden bij 
ons of elke andere CWO-erkende zeilschool. 
 
De Roerkoning biedt lessen aan op 
verschillende niveaus. De beginnerscursus 
(CWO-I) leert je de grondbeginselen van het 
zeilen. Heb je al ervaring met zeilen, maar wil 
je dit ook graag zelfstandig gaan doen, dan is 
er de semi-gevorderden cursus (CWO-II). 
Heb je het gevoel dat je de ‘fijne kneepjes’ 
nog niet beheerst, dan is er de cursus voor 
gevorderden (CWO-III). Daarna kun je onder 
alle (weers)omstandigheden zelfstandig 
varen. Let op: voor CWO-III is slechts een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus 
schrijf je vroegtijdig in. Tot slot kun je bij De 
Roerkoning ook ervaring opdoen als 

(beginnend) instructeur. 

 

Cursusprogramma 2018 

Onze voorjaarscursus biedt 8 wekelijkse 
praktijklessen van 3 uur op het water, plus 
een introductieavond vooraf. Op deze 
kennismakingsavond wordt tevens instructie 
gegeven over de theoretische aspecten van 
het zeilen. Aan het einde van de cursus is er 
de mogelijkheid om een CWO-kielboot 

L e e r   z e  i l e n ! 
bij Zeilvereniging de Roerkoning op de Nieuwe Meer in Amsterdam 
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examen te doen. Ter afsluiting is er een leuke 
watersportdag voor alle cursisten. Dan 
worden ook de diploma’s uitgereikt.   
Data voorjaarscursus: De theorieavond is eind 
april. De wekelijkse praktijklessen vinden 
plaats in de periode van 7 mei tot en met 1 juli 
op een vast dagdeel naar keuze. (Met 

Hemelvaart en Pinksteren gaan de lessen in principe 

gewoon door. De week van 2 t/m 8 juli is ‘uitloopweek’ 

voor inhaallessen voor het geval een les uit heeft 

moeten vallen vanwege slecht weer.) De 
watersportdag is op 8 juli.  
 
De najaarscursus omvat dit jaar 3 lessen op 
het water. Deze korte cursus leent zich prima 
voor voorjaarscursisten om alsnog een 
diploma te behalen. Nieuwe cursisten biedt 
het een eerste kennismaking met het zeilen of 
met onze zeilvereniging. 
Data najaarscursus: De najaarslessen vinden 
plaats in de periode tussen 3 en 23 
september. 

 

Over de lessen 
Vaarwater voor de lessen  is De Nieuwe Meer 
in Amsterdam, ten noorden van het 
Amsterdamse Bos. De boten liggen bij 
jachthaven Nexus op het Tjotterspad. Deze 
plek is goed bereikbaar met eigen én 
openbaar vervoer. 
De lessen worden gegeven in Valken. De 
Valk is een voor zeillessen geschikte en veel 
gebruikte boot vanwege de grote stabiliteit en 
de prima zeileigenschappen.  
Er wordt gevaren met ervaren zeil-
instructeurs. Onze lesindeling is zo, dat er 
vrijwel altijd met maximaal drie deelnemers 
per boot gevaren kan worden. Zo is er 
voldoende aandacht voor elke cursist.  
Een ieder die kan zwemmen en ouder is dan 
16 jaar kan deelnemen.  
 

Kosten en betaling 

De voorjaarscursus kost € 245. Let op: bij 
inschrijving vóór 1 april a.s. geldt een korting! 
Houders van een Stadspas krijgen nog een 
extra korting.  

Inschrijving: vóór 1 april na 1 april 

gewoon € 225 € 245 
met Stadspas € 199 € 225 

 
De prijs van de najaarscursus is € 75.  

 
N.B.: Het cursusgeld moet binnen 14 dagen 
na aanmelding overgemaakt worden op IBAN 
NL13 INGB 0004 9455 25 t.n.v. 
"Zeilvereniging De Roerkoning", te Muiden. 
 

Lees voor inschrijving ook onze 

cursusvoorwaarden…  
Inhaallessen: Mocht door weersomstandigheden een 

les niet kunnen doorgaan, dan kan de instructeur 

beslissen er een theorieles van te maken. De 

instructeur kan er ook toe besluiten de les te laten 

uitvallen, dan zullen we - indien mogelijk - trachten 

een inhaalles te geven in de uitloopweek eind juni. 

Wanneer een les halverwege afgebroken moet 

worden, geldt dat als een volwaardige les, deze 

wordt niet ingehaald. Lessen waarbij de cursist zelf 

verhinderd is, worden in principe niet ingehaald. 

Annulering: Bij onverhoopt toch niet kunnen 

deelnemen geldt de volgende annuleringsregeling: 

- Bij annulering tot 3 weken voor aanvang worden 

alleen administratiekosten ad 15 euro berekend.  

- Bij annulering binnen 3 weken doch vóór 1 week 

voor aanvang wordt 50 % van het cursusgeld in 

rekening gebracht. 

- Bij annulering in de laatste week voor aanvang van 

de cursus wordt het volledige bedrag berekend. 

Wijziging beschikbaarheid cursist: Wijzigingen in 

de gegevens van de cursist moeten z.s.m. worden 

doorgegeven. Met name geldt dit als beschikbare 

dagdelen wijzigen. Wanneer het lesrooster klaar is, 

kunnen we niet garanderen dat wijzigingen nog 

mogelijk zijn, hoewel we dit wel zullen proberen. 

Weigering deelname: ZV de Roerkoning behoudt 

zich het recht voor deelname aan de lessen uit te 

stellen of te beëindigen als het cursusgeld niet tijdig 

is betaald.  
 

Na inschrijving … 
Zodra het inschrijfformulier door ons 
ontvangen is, wordt je ingedeeld in het 
lesrooster op een dagdeel naar keuze. 
Ongeveer één week voor de theorie-avond 
ontvang je een uitnodiging, dit is tevens 
bevestiging van deelname. Op deze avond 
wordt het lesrooster bekend gemaakt. Ook 
andere informatie, zoals o.a. een 
routebeschrijving naar de jachthaven, wordt 
dan uitgereikt. Voor de najaarscursus ontvang 
je ongeveer een week voor het begin van de 
cursus een bevestiging van deelname en een 
lesrooster. 
 

Voor meer informatie en inschrijving:   
www.roerkoning.nl; roerkoning@gmail.com;  
telefoon: Thea van Lankveld (020 4891108) 

http://www.roerkoning.nl/
mailto:roerkoning@gmail.com

