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2023-v1 
 
 

Cursusaanbod voor jong en oud! Aanbod/kosten 

 
Algemeen: Voor alle cursussen is zwemdiploma niveau A (1) vereist. 

 Alle dagcursussen zijn van 10:00 tot circa 17:00 uur. 

 Bij dagcursussen (brengen 09:00-09:45 uur, halen 17:00-18:00 uur) is de lunch inbegrepen. 

1 
CWO JZ-ZB 

 
7 t/m circa 15 

jaar 
 

Boottype: 
Optimist 1-mans 
RS-Zest 1-mans 
RS Zest 2-mans 

Basis Zeilcursus Jeugdzeilen Zwaardboot I t/m III 
 
Deze cursus is te volgen op zondagen of tijdens 
midweken gedurende de schoolvakanties.  
Op aanvraag ook als privé- of groepslessen. 
 
Noot: De zondagscursus is te volgen vanaf de 
 startdatum en bestaat uit 5 aansluitende 

zondagen. 
 
 Bij 1-mans wordt de keuze in boottype 
 bepaald door lengte van de cursist. 
  
 Doorgang vanaf 5 deelnemers.  

 
 

 
 
 
 
 

5x zondag aansluitend  
startdata 
30 april 
4 juni 

3 september 
 

vanaf €460,- 
 
 
 

Midweken 
5-daagse in alle 
mei-, zomer- en 

herfstschoolvakanties 
 

vanaf €460,- 

2 
CWO ZB 

 
Vanaf 16 jaar 

 
Boottype: 

ILCA 4, 6 of 7 
RS-Zest 1-mans 
RS Zest 2-mans 

Zeilcursus Zwaardboot I t/m III 
 
Deze cursussen zijn te volgen op zondagen of  
 
Tijdens midweken gedurende schoolvakanties. 
 
Op aanvraag ook als privé- of groepslessen. 
 
Noot: Doorgang vanaf 4 deelnemers. 

3 
CWO KB 

 
Van 16 jaar tot 

65+ 
 

Boottype: 
 Randmeer 

 

Zeilcursus Kielboot I t/m III volwassenen 
 
Deze cursussen zijn vrijwel het hele jaar te volgen 
als dagcursus op zondagen. 
En op aanvraag als doordeweekse avondcursussen 
tijdens de periode met genoeg daglicht. 
 
Op aanvraag ook als privé- of groepslessen. 
 
Noot: Maximaal 3 cursisten per boot, doorgang 
 vanaf 2 deelnemers. 

   
4x zondag 

10:00-17:00 uur 
CWO I t/m III 

 
vanaf € 600,- 

 
Periode 

5 maart t/m 12 november 
 
 

6x doordeweekse avond 
18:30-22:00 uur 

CWO I t/m III 
 

vanaf € 550,- 
 

Periode 16 mei  
t/m 4 augustus 
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CWO-certificering 

Onze zeilschool en diplomalijn is internationaal erkend door het CWO (Commissie Watersport Opleidingen), Watersportverbond en 
de internationale ISAF (World Sailing) organisatie. 
Onze instructeurs zijn CWO-gecertificeerd en hebben ruime ervaring. De onderstaande diploma’s zijn mogelijk: 
 
● CWO-I Basis 

Deze opleiding is bedoeld voor personen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding wordt men systematisch de 
beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het op- en aftuigen, het 
sturen, de bediening van de zeilen en het overstag gaan. Dit wordt aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en 
enkele vaarregels op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind tot en met 
windkracht 3 Beaufort. 
 

● CWO-II Ervaren 
Cursisten die deze opleiding willen volgen worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld bij de basis 
cursus, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen, 
aankomen aan hogerwal etc. Aangevuld met bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden; niet te druk 
vaarwater tot en met windkracht 4 Beaufort. 
 

● CWO-III Gevorderd 
Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hogerwal én lagerwal. Verder worden 
er bijzondere technieken en de beginselen van het wedstrijdzeilen behandeld. Dit alles onder redelijke omstandigheden, tot en 
met windkracht 5 Beaufort. De theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan. 

 
Hierna zijn er nog meer individuele CWO-certificaten haalbaar die toegang bieden tot de CWO-opleiding tot zeilinstructeur. Meer 
info op aanvraag. 

 

Privé lessen kielboot met data en tijden zelf te bepalen 

We bieden de mogelijkheid om privélessen met 1 of 2 personen in de kielboot te volgen, waarbij u zelf de data en tijden kunt 
bepalen. Meer info op aanvraag. 

 
Groepscursussen op aanvraag 

We bieden de mogelijkheid om met groepen cursussen te volgen in verschillende boottypen. Dit kan ook op doordeweekse dagen. 
Samenstelling en prijzen op aanvraag. 

 

Onze locatie & andere mogelijkheden 

● Centraal gelegen met uitstekende verbindingen OV en landelijk verkeersnetwerk; 

● Varen op het mooie en uitdagende vaarwater van het Gooimeer, IJmeer en Markermeer; 

● Gezellige kantine ‘Het Palaver’ en terras aan ons eigen strand; 

● Overnachtingsmogelijkheden op de haven (www.marinaparcs.nl); 

● Alternatieve locatie voor bedrijfsuitjes, vergaderingen en presentaties, familie- en kinderfeesten  

(indien gewenst met catering, BBQ en sportieve invulling) 

 
Bootverhuur 

Kun je al zeilen? We bieden al onze boten ook te huur aan. Kijk voor info en prijzen op www.regattacentermuiderzand.nl of bel 
even! 

 
Voor al onze cursussen geldt dat plezier in het zeilen voorop staat! 
Heb je nog vragen, we horen ze graag! Bel 06 533 737 60 
 
Cursus boeken doe je hier: www.regattacentermuiderzand.nl 
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CWO Zwaardboot 1-mans of 2-mans Zwaardboot 
 

Leeftijd 7 t/m circa 15 jaar = Jeugdzeilen 
Boottype 1-mans op basis van lengte/gewicht en van de cursist. Optimist tot 150 cm of 50 kg, daarboven RS-Zest. 
RS-Zest 2-mans is geschikt voor alle zeilers tot 15 jaar. 

 

Leeftijd vanaf 16 jaar = Zwaardboot 
Boottype 1-mans op basis van gewicht en van de cursist.  
50 - 65 kg = RS-Zest of ILCA 4    /    65 - 80 kg = RS-Zest of ILCA 6    /     80+ kg = ILCA 7  

 
 

● Brengen tussen 09:15 – 09:45 uur 
● Ophalen tussen 17:00 – 17:30 uur 
● Lunch inbegrepen 

boottype 
boekings 

code 
cursus blok data tijden 

prijs 
1-mans 

Optimist 
p.p. 

prijs 
1-mans 
RS-Zest 

p.p. 

prijs 
2-mans 
RS-Zest  

p.p. 

Optimist 
Of 

RS-Zest  

Z1-JZ zondag doorlopend 5x hele dag startdatum 30-4 10:00-17:00 

€ 460,- € 475,- € 415,- 

MV 
Meivakantie midweek 

ma t/m vr 
5x hele dag 1-5 t/m 5-5 10:00-17:00 

Z2-JZ zondag doorlopend 5x hele dag startdatum 4-6 10:00-17:00 

M1-JZ midweek ma t/m vr 5x hele dag 10-7 t/m 14-7 10:00-17:00 

M2-JZ midweek ma t/m vr 5x hele dag 17-7 t/m 21-7 10:00-17:00 

M3-JZ midweek ma t/m vr 5x hele dag 24-7 t/m 28-7 10:00-17:00 

M4-JZ midweek ma t/m vr 5x hele dag 30-7 t/m 4-8 10:00-17:00 

M5-JZ midweek ma t/m vr 5x hele dag 7-8 t/m 11-8 10:00-17:00 

M6-JZ midweek ma t/m vr 5x hele dag 14-8 t/m 18-8 10:00-17:00 

M7-JZ midweek ma t/m vr 5x hele dag 21-8 t/m 25-8 10:00-17:00 

M8-JZ midweek ma t/m vr 5x hele dag 28-8 t/m 1-9 10:00-17:00 

Z3-JZ zondag doorlopend 5x hele dag startdatum 3-9 10:00-17:00 

H1-JZ 
Herfstvakantie Midden-Zuid 

midweek ma t/m vr 
5x hele dag 16-10 t/m 20-10 10:00-17:00 

H2-JZ 
Herfstvakantie Noord midweek 

ma t/m vr 
5x hele dag 23-10 t/m 27-10 10:00-17:00 
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Kielbootcursussen voor volwassenen vanaf 16 jr. 

De Randmeer biedt ruimte aan maximaal 3 volwassen cursisten + de instructeur. Het is zeer een veilige zelflozende en onzinkbare kielboot 
met een rompvorm die uitermate geschikt is voor het grote water van het Gooimeer, IJmeer en Markermeer. De boten zijn voorzien van 4 pk 
buitenboordmotor voor de veiligheid en het in- en uitvaren van de haven.  
 

● Wij hanteren maximaal 3 cursisten per boot, zodat elke cursist voldoende tijd op de diverse posities in de boot krijgt en wij zo een 
hoge leercurve kunnen garanderen. 

● Indien u zelf een 3e cursist regelt bij een boeking van 2 personen, dan is de meerprijs voor een 3e cursist zeer aantrekkelijk en wordt 
de totaalprijs per persoon dus aanzienlijk lager. 

Deze cursussen zijn vrijwel het hele jaar te volgen als dagcursus op zondagen. En op aanvraag als doordeweekse avondcursussen tijdens de 
periode met genoeg daglicht. 
 
Bij de aanmelding geeft u aan in welke cursus u geïnteresseerd bent. Vervolgens nemen wij contact met u op om de gewenste data te 
bespreken. 

boottype boekingscode cursus blok data tijden 

Prijs bij 
2 personen 

p.p. 

meerprijs 
3de cursist  
p.p. indien 

zelf geregeld 

Randmeer 

KB-Alpha 
Hele zondag 
incl. lunch 

4x dag 
In overleg 

periode 5 maart t/m 12 november 
09:30-17:00 € 600,- € 120,- 

KB-Beta 
Doordeweekse 

avond 
6x avond 

In overleg 
Periode 16 mei t/m 4 augustus 

18:30-22:00 € 550,- € 100,- 

 
 
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen. 
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