
KWS	  in	  Eredivisie	  Zeilen	  
	  

Interesse	  om	  teamlid	  te	  worden?	  
Kijk	  hier	  voor	  alle	  informa:e	  seizoen	  2017	  

	  



Wat	  is	  Eredivisie	  Zeilen?	  



Wat	  is	  Eredivisie	  Zeilen?	  

•  18	  verenigingen	  strijden	  om	  landskampioenschap	  
•  5	  speelrondes	  per	  jaar	  (vr-‐za-‐zo)	  
•  Vloot	  =	  6x	  J/70	  
•  Jury	  boten	  direct	  op	  het	  water	  
•  45	  races	  per	  event,	  15	  races	  per	  club	  per	  speelronde	  
•  Korte	  up/down	  wedstrijden	  (max.	  20	  min.)	  
•  Winnaar	  naar	  finale	  Champions	  League,	  nrs.	  2-‐4	  naar	  voorrondes	  

Champions	  League	  



Seizoen	  2016:	  :	  2e	  plaats	  overall	  



Seizoen	  2016:	  :	  2e	  plaats	  overall	  
	  

à Gekwalificeerd	  voor	  Champions	  League	  voorronde!	  
•  KWS	  team	  =	  	  
•  Maarten	  Jamin	  
•  Gosse	  de	  Boer	  
•  Maarten	  Smit	  
•  Eric	  Jan	  Westerhof	  
•  Jelmer	  Yntema	  
•  Teammanager:	  Floor	  O`e-‐de	  Vries	  
•  Trainer/	  coach:	  Koen	  van	  Esch	  

	  



Doelen	  KWS	  voor	  2017	  



Doelen	  KWS	  voor	  2017	  

1.  Podiumplaats	  en	  plaatsing	  Champions	  League:	  
	  Bij	  de	  KWS	  wordt	  op	  hoog	  niveau	  wedstrijd	  gezeild	  en	  dat	  willen	  
we	  uitdragen!	  

2.  Perspec:ef	  voor	  de	  jeugd:	  
	  KWS-‐jeugdleden	  laten	  zien	  waar	  je	  als	  zeiler	  naartoe	  kunt	  
werken.	  Het	  team	  is	  een	  mix	  van	  jong	  en	  ervaring	  en	  het	  
boegbeeld	  van	  de	  club	  (het	  1e	  team).	  

3.  Sponsoren	  binden:	  
	  De	  Eredivisie	  is	  een	  plaeorm	  waar	  de	  KWS	  sponsoren	  iets	  anders	  
kan	  bieden	  dan	  het	  gangbare.	  

	  	  



Kalender	  2017	  



Wedstrijden	  2017	  
Eredivisie	  (data	  en	  plaatsen	  nog	  onder	  voorbehoud)	  
•  12-‐14	  mei 	  Almere	  	  

•  30	  juni-‐2	  juli 	  Aalsmeer	  	  
•  28-‐30	  juli 	  Scheveningen	  

•  1-‐3	  sept. 	  Veere	  
•  6-‐8	  oktober 	  N.t.b.	  
	  
Champions	  League	  
•  11-‐13	  aug. 	  Voorronde	  St.	  Petersburg	  (RUS)	  
•  22-‐24	  sept. 	  Finale	  Porto	  Cervo	  (Sardinie,	  ITA)	  	  



Trainingen	  2017	  
	  

TRAINING	  
•  Ca.	  15	  trainingsdagen	  waarvan	  8-‐10	  voor	  de	  eerste	  speelronde	  in	  
mei.	  

•  Data	  te	  bepalen	  met	  team	  en	  trainers,	  ajankelijk	  van	  ieders	  
beschikbaarheid.	  Streven	  is	  om	  dit	  eind	  jan.	  klaar	  te	  hebben.	  

•  Op	  J/70	  vanuit	  Monnickendam	  en	  op	  Sneekermeer.	  
•  Met	  andere	  verenigingen	  als	  trainingspartner.	  
	  
COACHING	  
•  Per	  speelronde	  1	  dag	  (de	  vrijdag)	  



Samenstelling	  Team	  



Samenstelling	  Zeilteam	  (1)	  
	  

UITGANGSPUNTEN	  
• Open	  aanmelding	  voor	  alle	  KWS-‐leden	  vanaf	  18	  jaar	  
• Het	  uiteindelijke	  team	  bestaat	  uit	  6	  zeilers	  
• Mix	  van	  jong	  en	  ervaring	  
	  
WAT	  BIEDT	  DIT	  JOU?	  
Een	  mooie	  kans	  om	  in	  een	  team	  op	  hoog	  niveau	  ervaring	  op	  te	  
doen	  met	  alle	  face`en	  van	  een	  zeilproject.	  Voor	  jonge	  zeilers	  als	  
opstap	  naar	  open	  kielboten	  en	  jachten.	  Voor	  de	  ervaren	  zeilers	  	  
wrsl.	  ook	  iets	  anders:	  nieuwe	  boot,	  nieuw	  raceformat	  en	  bovenal	  
je	  ervaring	  overbrengen	  op	  de	  nieuwe	  genera:e.	  
	  



Samenstelling	  Zeilteam	  (2)	  
	  

Voor	  alle	  teamleden	  geldt	  dat	  je	  …	  
… gemo:veerd	  bent	  en	  minimaal	  70%	  	  van	  het	  programma	  

beschikbaar	  (totale	  programma	  incl.	  CL	  is	  ca.	  36	  dagen)	  
… ruime	  ervaring	  als	  wedstrijdzeil(st)er	  hebt	  (ervaring	  met	  genaker	  

en	  matchracen	  is	  een	  pré)	  
… een	  teamplayer	  bent	  	  
… ook	  een	  deel	  van	  de	  teamorganisa:e/	  voorbereidingen	  voor	  je	  

rekening	  neemt	  
… ac:ef	  bent	  in	  het	  uitdragen	  van	  jouw	  ervaringen	  met	  de	  

Eredivisie	  door	  verslagen	  te	  schrijven,	  pers	  te	  woord	  staan,	  te	  
helpen	  bij	  opstapdagen	  enz.	  

•  rvaring	  met	  wedstrijdzeilen	  in	  kielboot,	  met	  genaker	  en	  
matchracen	  is	  pré	  

•  Samenwerken	  is	  	  
•  Ervaren	  zeilers	  kunnen	  de	  jongeren	  coachen	  



Interesse	  om	  mee	  te	  doen?	  
	  

Sluit	  je	  aan?	  Misschien	  heb	  je	  nog	  vragen.	  Mail	  dan	  naar	  
•  Koen	  van	  Esch	  (trainer/	  coach)	  –	  koen.vanesch@kws-‐sneek.nl	  
•  Floor	  O`e-‐	  de	  Vries	  (teammanager)	  -‐	  floortjedev@gmail.com	  
	  
Een	  comité	  bestaande	  uit	  trainer/coach,	  teammanager	  en	  een	  

bestuurslid	  selecteert	  de	  teamleden.	  Hoe	  de	  selec:e	  plaatsvindt	  
hangt	  af	  van	  het	  aantal	  aanmeldingen.	  Met	  bovengenoemde	  
criteria	  in	  de	  hand	  kijken	  we	  hoe	  we	  een	  uitgebalanceerd	  team	  
kunnen	  samenstellen.	  



Financieel	  



Financieel	  
	  
Een	  flink	  deel	  van	  het	  budget	  nemen	  de	  KWS	  en	  haar	  sponsoren	  
voor	  hun	  rekening.	  Als	  zeiler	  draag	  je	  per	  dag	  (wedstrijd	  of	  
training)	  nog	  €	  40,-‐	  bij.	  Ajankelijk	  van	  het	  totale	  aantal	  
teamleden	  en	  ieders	  exacte	  beschikbaarheid	  komt	  dat	  neer	  op	  	  €	  
800	  tot	  €	  1.200,-‐	  voor	  het	  totale	  seizoen.	  Reis-‐	  en	  evt.	  
verblijrosten	  en	  de	  kosten	  voor	  deelname	  aan	  de	  Champions	  
League	  zijn	  niet	  inbegrepen.	  	  



Walteam	  



Walteam	  
	  

Het	  Eredivisie-‐team	  bestaat	  komende	  jaren	  niet	  alleen	  uit	  de	  zeilers.	  
We	  willen	  graag	  meer	  KWS-‐leden	  er	  ac:ef	  bij	  betrekken	  en	  gebruik	  
maken	  van	  allerlei	  exper:ses	  die	  we	  als	  vereniging	  in	  huis	  hebben.	  
Denk	  aan	  logis:eke	  hulp,	  PR,	  opzet	  van	  sponsorac:viteiten	  en	  ook	  
zeiltechnische	  hulp.	  Zodat	  we	  deze	  nieuwe	  vorm	  van	  wedstrijdzeilen	  
voor	  het	  (KWS-‐)publiek,	  sponsors	  en	  de	  jeugd	  nog	  meer	  kunnen	  
laten	  leven.	  Dus…	  
	  
Als	  je	  met	  jouw	  exper:se	  deel	  uit	  wil	  maken	  van	  het	  ‘walteam,	  laat	  
het	  ons	  horen!	  	  
	  



Aanmelden	  



Aanmelden	  
Aanmelden	  uiterlijk	  14	  januari	  per	  mail.	  Voor	  de	  zeilers	  licht	  in	  je	  
mail	  toe:	  
•  je	  mo:va:e	  
•  je	  exacte	  beschikbaarheid	  voor	  de	  speelrondes	  en	  globaal	  

welke	  dagen	  in	  de	  week	  per	  periode	  voor	  de	  trainingen.	  Geef	  
ook	  aan	  of	  je	  mee	  wilt	  naar	  de	  Champions	  League.	  

•  je	  wedstrijdervaring	  in	  welke	  boo`ypen,	  op	  welke	  posi:es	  aan	  
boord	  en	  met	  welke	  resultaten.	  

Als	  je	  deel	  uit	  wilt	  maken	  van	  het	  walteam	  horen	  we	  dat	  ook	  
heel	  graag	  al	  voor	  14	  januari	  zodat	  je	  vanaf	  het	  begin	  erbij	  kunt	  
zijn.	  Mail	  naar	  Floor	  O`e-‐De	  Vries:	  floortjedev@gmail.com.	  
	  


