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Word jij een van onze nieuwe (hulp-)zeilinstructeurs??? 

Ben jij een gedreven zeiler met veel zeilervaring?  
Wij zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten om ons team instructeurs te versterken.  
Zeilvereniging Schildmeer biedt kinderen en volwassenen zeillessen aan in Optimist, Laser, Splash en Valk. Het 
belangrijkste doel tijdens de zeilcursus is de cursisten plezier in het zeilen te geven. Om dat te bereiken hebben 
wij een hecht team van zeilinstructeurs die met z’n allen hard werken om er een geweldige cursus van te 
maken. En daar hebben wij versterking voor nodig! 
 

Wij zoeken met name instructeurs voor het lesgeven in onze Valken.  
Daarnaast zouden we ook graag in contact komen met zeilers die het team voor de jeugd willen versterken. 

Ook enthousiaste jeugdige zeilers die ervaring willen opdoen in het lesgeven nodigen we uit om contact met ons op 
te nemen. 

Op diverse doordeweekse avonden worden er in groepjes met volwassenen trainingen gegeven in onze Valken. 
Op de vrijdagavond wordt er specifiek training gegeven aan onze jeugdleden. Op deze avond wordt aan de 
beginnende optimist zeiler en de gevorderde (wedstrijd-)zeiler in diverse groepjes training gegeven. 
 

Jij bent een instructeur die ... 

• goed met kinderen en/of volwassenen kan werken; 
• met plezier en gemak voor een groep staat; 
• motiveert, stimuleert en cursisten enthousiasmeert; 
• in staat is om (wedstrijd-)zeilvaardigheden over te brengen;; 
• enthousiast is om te helpen bij andere activiteiten (opleiding, open dagen, etc.); 
• bij voorkeur een opleiding heeft als CWO zeilinstructeur/ sportinstructeur; 
• beschikbaar is op een doordeweekse avond en de vrijdag avond 

 

Bij Zeilvereniging Schildmeer word je ... 

• afhankelijk van je kennis en ervaring ingezet als instructeur of hulpinstructeur; 
• ingewerkt door een leuk team van ervaren instructeurs; 
• Beloond afhankelijk van je ervaring; 
• een of twee avonden ingezet; 
• de mogelijkheid geboden om je te scholen tot zeilinstructeur 

 

Wind, Water, Sun & Fun  
Zeilvereniging Schildmeer is een actieve vereniging die al sinds 1942 bestaat. Op het Schildmeer wordt er 
gevaren in verschillende zeilklassen, waaronder de 16m2, Laser, Splash en Optimist. De zeilvereniging heeft 
haar clubgebouw aan het Schildmeer waar in de periode van april tot en met september actief wordt gezeild. 
Doel van de vereniging is om de jeugd spelenderwijs te leren om stap voor stap veilig met een zeilboot te varen. 
Allemaal leren ze in hun eigen tempo en krijgen ze individuele begeleiding. De vereniging beschikt over eigen 
lesboten en de trainingen worden verzorgd door ervaren en/of gecertificeerde instructeurs. 
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