KNZ&RV Jeugdzeilen!
Bij de KNZ&RV in Muiden bieden we al jarenlang een breed scala aan zeilmogelijkheden voor de jeugd van
7 t/m 17 jaar. Doordat we steeds betere doorgroeimogelijkheden bieden zien we dat het aantal jeugdleden
de laatste jaren groeit. Deze bredere basis leidt er toe dat de prestaties van onze wedstrijdzeilers omhoog
gaan en dat het zeilen voor jeugd steeds aantrekkelijker wordt. Veilig varen en plezier staat voorop!
Kom je ook zeilen bij de Heintjes & Heinen? We zeilen op het Markermeer; groot & stoer water en eigenlijk
altijd wel wind om lekker te zeilen. Bij het Jeugdzeilen hebben we keuze uit de volgende zeilgroepen:
De Heintjes
De jongste zeilers zijn uiteraard
de Heintjes. Met een leeftijd van
7 t/m 14 jaar varen zij in de
Optimist, het ultieme
startersbootje. Elke
zondagochtend is er les en aan
het eind van het seizoen kan je
het CWO diploma halen.
Daarnaast zijn er ook leuke
activiteiten zoals een
zomerkamp en een weekend op
de Pi! Vanuit de Optimist CWO
groep kun je doorgroeien naar
het wedstrijdzeilen, maar het is
ook mogelijk om door te
stromen naar een andere klasse.

RS Feva
Vanaf je 11e is het ook mogelijk om te zeilen in de
RS Feva. Dit is een tweemansbootje met gennaker.
Het is een snel bootje waarin je spectaculair kunt
zeilen. Gewoon voor de lol, of je kunt bij ons ook
leren wedstrijdzeilen in de RS Feva. Daarnaast is
zeilen in een RS Feva hartstikke gezellig! Tijdens
het zeilen maak je de leukste dingen mee met je
bootmaatje.

Heintjes wedstrijdzeilers
In de Optimist kan je ook
wedstrijdzeilen! We hebben
drie wedstrijdgroepen die
door professionele trainers
worden getraind. Vanuit de
Heintjes begin je in de
Optimisten-C en groei je
door naar B en A. Deze
Optimistzeilers varen
regionale wedstrijden in de
Combi Amsterdam en
hebben veel plezier met hun
team ‘KNZ&RV Team
Muiden’. De meer ervaren
wedstrijdzeilers, Optimist-A,
varen zelfs landelijke
(selectie-)wedstrijden!

Laser 4.7
De Laser is een ontzettend sportief
en stoer eenmansbootje. Het is
pijlsnel en daarom kun je er heel
goed wedstrijdjes mee varen. Het is
bijvoorbeeld ook een Olympische
klasse. Naast een wedstrijdteam
hebben we ook een groep die leert
zeilen in de Laser om het CWO
diploma te halen. Zeilen in een
Laser 4.7 is een hele goede manier
om het zeilen op grotere
zwaardboten onder de knie te
krijgen.
De 29er
De 29er is een tweepersoons high
performance skiff met een
asymmetrische spinnaker en een
trapeze. Met deze extreme zeilboot
kunnen snelheden boven de 20
knopen gehaald worden! Dit is dus
echt een boot voor de sportieve en
stoere zeiler! Onze 29ers trainen
samen met de 29er zeilers van de
KWVL uit Loosdrecht onder leiding
van een professionele trainer. Ze
varen landelijke
selectiewedstrijden en gaan soms
zelfs naar een EK of WK.

De Pi
De Pi is de grote platbodem
van de Vereeniging en vaart
zeiltochten op de Nederlandse
meren, de Waddenzee en
daarbuiten. De Pi vaart
tochten in de mei-, zomer- en
herfstvakantie en daarnaast
nog vele weekenden.
Iedereen van 14 t/m 17 kan
zich voor de Pi inschrijven. De
tochten zijn ook prima te
combineren met het zeilen in
de bovengenoemde bootjes.
Meer informatie over de Pi
vind je op de website onder
het kopje Jeugd > Pi.

Naast zeilen hebben we ook genoeg leuke jeugd evenementen door het jaar heen; Zomerzeilkamp, Kings
Cup, Combi Muiden, Jeugd Jaarfeest en nog meer! Georganiseerd door de Jeugdcommissie, het
Jeugdbestuur en/of vrijwilligers.
Meer informatie is te vinden op www.knzrv.nl onder het kopje Jeugd. Voor vragen of aanmelden kun je
terecht bij onze Secretaris Jeugdzeilen via jeugdzeilen.secretaris@knzrv.nl.
* www.knzrv.nl *

