
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke theoriecursussen kan ik doen? 
 

Cursus Vaarbewijs I en II 

Een verplicht certificaat voor het besturen van alle zeilsche-

pen langer dan 15 meter en schepen die sneller varen dan 

20 km/uur. (Hiermee kunt u een International Certificate of 

Competence aanvragen) 

Marcom-B 

Deze cursus leidt naast het basiscertificaat Marifonie ook op 

voor de extra module GMDSS. Dit certificaat wordt sterk 

aanbevolen voor degene die wachtleider wordt/is. 

Theoretische Kustnavigatie 

TKN is bedoeld voor de watersporter, die verantwoord ge-

bruik wil maken van alle getijdenwateren. Na het behalen 

van dit diploma bent u theoretisch in staat te navigeren op 

de Europese kustwateren. (Hiermee kunt u een Internatio-

nal Certificate of Competence aanvragen) 

 

 

Waar kan ik de Zeezeilschool vinden? 
 

Zeezeilschool Scheveningen is gelegen aan de noordzijde 
van de 2ebinnenhaven. Wij beschikken over Bavaria’s 
38Match, Beneteau’s 25 en een Juwel 34. Binnen een 
paar minuten vaar je vanuit de haven de zee op. Er is 
voldoende gratis parkeergelegenheid nabij de schepen. 
Na het zeilen praten we vaak na bij een van  
de diverse  horecagelegenheden aan de  haven. 
Met trots zeggen wij, dat wij de enige  
zeezeilschool zijn direct aan zee. 
 

Kom gerust eens langs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeezeilschool Scheveningen 

Vissershavenweg 50 

2583 DK SCHEVENINGEN 

Tel: (070) 3514858 

Fax: (070) 3062457 

scheveningen@zeezeilschool.nl 

www.zeezeilschool.nl 
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Wist u dat…. 

U ook interessante lezingen 

kunt volgen op de Zeezeil-

school? 

U helemaal niet zo veel ervaring 

hoeft te hebben om mee te 

doen met onze spannende wed-

strijden? 

Onder de naam NLsailing zeker 

10 arrangementen aanbiedt 

voor afdelingen en bedrijven? 

“Eigenlijk willen we 

iedereen in Nederland 

leren zeezeilen” 



Hoe word ik offshore schipper? 

Het CWO Zeezeilen stappenplan 

Instapcursus zeezeilen 

Wanneer u nog geen zeilervaring op zee heeft raden we 
u aan eerst een instapcursus te nemen waar nog even 
goed bij de basis vaardigheden wordt stilgestaan. 

CWO Zeezeiler I: volwaardig bemanningslid 

Als bemanningslid op zee bent u vertrouwd met alle han-
delingen die op een zeegaand kajuitjacht voorkomen. 
Dat behoort tot uw basis vaardigheden. 

 

 

 

 

 

 

CWO Zeezeiler II: bekwaam wachtleider 

U bent plaatsvervanger van de schipper op een zeegaand 
kajuitjacht. U beschikt over een hoog praktisch zeilni-
veau en kunt de bemanning adequaat aansturen. 

CWO Zeezeiler III, schipper onder normale om-

standigheden 

Het behoort tot uw basisvaardigheden om een zeegaand 
kajuitzeiljacht op verantwoorde manier van bijvoorbeeld 
Scheveningen naar Oostende te zeilen. 

CWO Zeezeiler IV, schipper onder alle omstandig-

heden 

Het behoort tot uw basisvaardigheden om een zeegaand 

kajuitzeiljacht op verantwoorde manier in een meerdaag-

se tocht naar bijvoorbeeld Aberdeen, Brest (F) of Larvik 

(N) te zeilen. 
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Welke cursussen zijn er? 

Kennismakingsdagen 

Wanneer je twijfelt of zeezeilen wel echt iets is voor jou. 

Je krijgt een goede indruk wat het zeilen op zee inhoudt. 

 

Instapcursussen 

Voor mensen die nog weinig ervaring hebben in het 

(zee)zeilen maar er wel mee willen beginnen. Wordt 

afgesloten met een persoonlijk zeiladvies.  

 

Opfriscursussen  

Speciaal voor de mensen die in beginsel  

al veel ervaring hebben maar zich nog wat  

beter willen voorbereiden op hun vakantie  

hebben we de twee dagen opfris  

mogelijkheid verzonnen.  

CWO zeillessen 

Tijdens midweken of weekendlessen wordt  

op intensieve wijze uw zeilkennis en ervaring  

verhoogd.  

 

Intensieve Kustnavigatie Clinic 

Gedurende een bijna 4 dagen lange zeiltocht  

komen alle kustnavigatievaardigheden 

aan de orde. 

Internationale zeezeillessen. (IZL's) 

Een week of langer zwerven langs de mooiste 

kusten van België, Frankrijk, de Kanaaleilanden, 

de Engelse oostkust of in Scandinavië. Tijdens 

deze IZL’s kunt u CWO diploma’s behalen. 

Wedstrijdclinics 

Zeezeilschool Scheveningen is altijd aanwezig bij de in-

ternationale zeezeilwedstrijden (Northsea Regatta, Sche-

veningen-Cork, Race naar Noorwegen, de ONK-Zeezeilen  

en de IJspegel). Neem deel aan de wedstrijdlessen en 

vaar vervolgens mee als bemanninglid tijdens één van 

de wedstrijden. 

 

  Zomerzeilavonden 

      De zomerzeilavonden bieden je de unieke 

          mogelijkheid om 's avonds kennis te maken 

             met het zeezeilen. Heerlijk na je werk nog even 

           uitwaaien op zee en ondertussen de fijne 

        kneepjes leren van het zeezeilen. 

       Jeugdzeilen (12-18jr) 

       Bij de zeezeilschool staat het zeezeilen voor de 

       jeugd hoog in het vaandel. Ofschoon het een begin- 

     nende markt is, zullen we elk jaar enkele leerzame 

    cursussen voor de jeugd aanbieden. Ook start de  

    Zeezeilschool in samenwerking met de Gemeente Den 

   Haag een programma voor scholieren. 

    CWO Instructeurs opleiding Zeezeilen. 

  Voor de zeezeilers die graag instructeur willen worden 

  hebben we gedegen trainingen die tot de zwaarste in 

  Nederland behoren. U kunt zich voor hiervoor opgeven 

  indien u beschikt over uitgebreide zeilervaring en grote 

   ambitie om instructeur te worden. Eerst volgt u onze 

    interne Instructeurs VoorOpleiding (IVO) en als uw 

    zeilvaardigheden op CWO-ZZ- IV liggen dan kunt u 

     examen doen. 

 

 

Wedstrijd-clinic: “...de 

beste management- 

training die ik ooit heb 

gehad” aldus één van de 

deelnemers 

Groepen en bedrijven 

Uitdagende programma’s staan 

voor u klaar of het nu gaat om 

bedrijfsevents, personeeluitjes, 

teambuilding, relatietochten, etc. 

Het programma kan geheel 

afgesteld worden op uw 

persoonlijke wensen. 

Vraag vrijblijvend een offerte aan!  


