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KWS	  
in	  Eredivisie	  Zeilen	  

Informa9ebijeenkomst	  3	  jan.	  2016	  	  

Wat	  is	  Eredivisie	  Zeilen?	  
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Wat	  is	  Eredivisie	  Zeilen?	  

•  18	  verenigingen	  
•  Strijden	  om	  landskampioenschap	  
•  5	  events	  per	  jaar	  (vr-‐za-‐zo)	  
•  Vloot	  =	  6x	  J/70	  
•  Jury	  boten	  direct	  op	  het	  water	  
•  45	  races	  per	  event,	  15	  races	  per	  club	  per	  event	  
•  Korte	  up/down	  wedstrijden	  (max.	  20	  min.)	  
•  Winnaar	  naar	  finale	  Champions	  League	  

Professionele	  inzet	  mul9media	  
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Pilot	  2015	  

Pilot	  2015	  

•  Test	  event	  2,	  3	  en	  4	  okt	  2015	  in	  Almere	  
•  18	  verenigingen	  deden	  mee	  
•  KWS	  team	  behaalde	  een	  verdienstelijke	  4e	  plaats	  
•  Test	  event	  succesvol	  ervaren:	  
•  Wedstrijden	  kwalita9ef	  goed	  
•  Organisa9e	  goed	  
•  Goede	  PR	  en	  communica9e	  rondom	  event	  
•  Veel	  enthousiasme	  bij	  zowel	  zeilers	  als	  organisa9e	  
•  Ook	  zeker	  nog	  verbeterpunten	  mbt	  oa	  verslaglegging	  
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Doelen	  KWS	  voor	  2016	  (e.v.)	  

Doelen	  KWS	  voor	  2016	  (e.v.)	  

•  Meedoen	  om	  de	  prijzen	  
•  Mix	  jong	  en	  ervaring	  
•  Sponsoren	  iets	  nieuws	  bieden	  
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Kalender	  2016	  

Kalender	  2016	  

•  20-‐22	  mei	  	  -‐	  Roermond	  	  
•  10-‐12	  juni	  -‐	  Groningen	  	  
•  1-‐3	  juli	  -‐	  Aalsmeer	  	  
•  9-‐11	  september	  -‐	  Veere	  	  
•  7-‐9	  oktober	  –	  Almere	  
(data	  en	  vooral	  plaatsen	  onder	  voorbehoud)	  
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Samenstelling	  Team	  

Samenstelling	  Team	  

	  
•  Open	  aanmelding	  voor	  alle	  KWS-‐leden	  
•  Vast	  team	  van	  4	  personen	  met	  daarnaast	  1	  reserve	  
•  2x	  jong	  en	  2x	  ervaring	  
We	  zoeken:	  
•  Mo9va9e,	  commitment	  voor	  complete	  programma	  
•  Ruime	  ervaring	  met	  wedstrijdzeilen	  in	  kielboot,	  met	  

genaker	  en	  matchracen	  is	  pré	  
•  Samenwerken	  is	  	  
•  Ervaren	  zeilers	  kunnen	  de	  jongeren	  coachen	  
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Training	  en	  Coaching	  

Training	  en	  Coaching	  

TRAINING	  
•  Ca.	  8	  trainingsdagen	  waarvan	  6	  voor	  het	  de	  eerste	  

speelronde	  op	  20	  mei.	  
•  Data	  te	  bepalen	  met	  team	  en	  trainers)	  
•  Op	  J/70	  vanuit	  Monnickendam	  
•  Met	  andere	  verenigingen	  als	  trainingspartner	  
•  Training	  op	  boathandling,	  bootsnelheid,	  tac9ek	  

(matchracen)	  
COACHING	  
•  Per	  speelronde	  1	  dag	  (de	  vrijdag)	  
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Financieel	  

Naast	  sponsorpakket	  en	  bijdrage	  van	  de	  club	  betalen	  
de	  zeilers	  zelf	  €	  1.000	  p.p.	  voor	  het	  hele	  seizoen	  (=	  
€43,-‐	  per	  dag)	  
	  

Aanmelden	  
Aanmelden	  uiterlijk	  24	  januari	  per	  mail.	  Licht	  in	  je	  mail	  toe:	  
•  je	  mo9va9e;	  
•  je	  beschikbaarheid	  voor	  m.n.	  de	  trainingen	  (we	  gaan	  ervan	  uit	  

dat	  je	  alle	  wedstrijddagen	  meedoet);	  
•  je	  wedstrijdervaring	  in	  welke	  booiypen,	  op	  welke	  posi9es	  aan	  

boord	  en	  met	  welke	  resultaten.	  
	  
Mail	  naar	  Floor	  Oie-‐De	  Vries:	  floortjedev@gmail.com	  
	  
Een	  nader	  te	  bepalen	  comité	  selecteert.	  Hoe	  de	  selec9e	  
plaatsvindt	  hangt	  o.a.	  af	  van	  het	  aantal	  aanmeldingen.	  Begin	  
februari	  willen	  we	  de	  selec9e	  bekend	  hebben.	  
	  


