Persoonlijke gegevens

Paspoort
Zeilwagenrijden

Naam : ........................................................................................
Voornaam : .................................................................................
Straat : ........................................................................................
Postcode en plaats : ...................................................................
Land : ..........................................................................................
Telefoon : ...................................................................................
E-mail : .......................................................................................
Geboortedatum : .........................................................................
Club / Organisatie : .....................................................................
Datum (her)inschrijving club(s) : 1. . ...........................................
2. ............................................
3. ............................................
Stempel club(s) :

Hoe behaal je de brevetten?
Om veilig te kunnen rijden op het strand is het “Elementair Brevet” vereist.
Om in snelle of grote wagens te mogen rijden moet je over een “Piloot
Brevet” beschikken. Om deel te nemen aan officiële wedstrijden moet je
ook een “koerslicentie” hebben.
Hiernaast zie je welke weg je moet afleggen om alle brevetten te behalen
en welke de vereisten zijn.
Laat je niet afschrikken door de theoretische proeven : als je de praktijk
goed beheerst zul je ook deze vragen makkelijk kunnen oplossen.
Er zijn mooi geïllustreerde cursusboekjes te koop op het secretariaat voor
beide brevetten.
Je zult dus vooral moeten bewijzen aan de initiators dat je de praktische
vaardigheden beheerst, en dit soms bij een bepaalde windsterkte. Je noteert elke keer dat je geoefend hebt achteraan in dit paspoort de datum en
de omstandigheden (logboek). Dit is een vereiste om een brevet te krijgen! Zorg dus dat je dit paspoort altijd bij hebt. Veel plezier!

Praktische vaardigheden Elementair Brevet:

= verplicht

Van zodra je één of meerdere van deze vaardigheden beheerst vraag je aan
een “initiator zeilwagenrijden” (VTS) van je club om dit te bevestigen door de
tabel hieronder te paraferen en in te vullen. Vraag uitleg als je de vaardigheid
niet begrijpt. De vaardigheden komen overeen met de hoofdstukken van het
cursusboek.

= niet verplicht

PARAAF van initiator
NAAM van de initiator
zwakke
wind
2à3 BF

matige
wind
3à4 BF

sterke
wind
4à5 BF

(naam ev. initiator 2)

1.

Zelfstandig je zeilwagen optuigen, aftuigen en opbergen.
Voorzie een aangepaste uitrusting ( kledij, helm,...)

1.

1.

2.

De windroos in praktijk brengen, de koersen benoemen, de voorrangsregels kennen en deze correct toepassen.

2.

2.

3.

De wagen in gang duwen en veilig vertrekken, rijden met gecontroleerde
snelheid d.m.v de schoot en stoppen op een vooraf bepaalde plaats.

3.

3.

4.

De zeilwagen precies besturen.
Rij tussen de opgestelde kegels zonder ze omver te rijden.

4.

4.

5.

Overstag gaan of “tegen de wind in” draaien, waarbij het zeil van boeg
verandert en dit zonder stilvallen.

5.

5.

6.

Gijpen of “met de wind mee” draaien, waarbij het zeil van boeg verandert
en dit op een veilige manier zonder slippen.

6.

6.

7.

Een “ruim” en “aan-de-winds” parcours rijden met een correct aangehaald
zeil.

7.

7.

8.

Stopgijp maken : rijden op volle snelheid en slippen om snel tot stilstand te
komen

8.

8.

9.

Gecontroleerd op 2 wielen rijden tussen “aan” en “halve wind”.

9.

9.

10.

Aanloop nemen met halve wind, vervolgens maximum snelheid behalen bij
ruime wind.

10.

10.

11.

Op– en afkruisen op een parcours : al zig-zaggend een “boven- en benedenwinds” punt bereiken.

11.

11.

12.

Rijden met eigen strandkeuze : uitvoeren van logische manoeuvres in
functie van het strand. Ik doe dit veilig en zonder stilvallen.

12.

12.

Praktische vaardigheden Brevet Piloot
Van zodra je één of meerdere van deze vaardigheden beheerst vraag je aan
een “initiator zeilwagenrijden” (VTS) van je club om dit te bevestigen door de
tabel hieronder te paraferen en in te vullen. Vraag uitleg als je de vaardigheid
niet begrijpt. Veel ervaring opdoen is in dit stadium een must. Zie cursusboek
“Piloot”.

Naam van
de initiator
(voor de vaardigheden van Piloot B en C moet de initiator
zelf houder zijn van het betreffende type brevet)

Paraaf Initiator

= verplicht

= niet verplicht
zwakke wind
2 à 3 BF

5.

6.

in alle koersen stapvoets rijden zonder
stilvallen

1.

Piloot B

Piloot C

Piloot C

Piloot A

Piloot A

Piloot B

2.

Piloot B

Piloot C

Piloot C

Piloot A

Piloot A

Piloot B

3.

Piloot B

Piloot C

Piloot C

Piloot A

Piloot A

Piloot B

4.

Piloot B

Piloot C

Piloot C

enkele seconden gecontroleerd op twee
wielen rijden in een
“halve” naar “ruime
windse” koers

Piloot A

Piloot A

Piloot C

Piloot C

op– en afkruisen,
waarbij je zelf bepaalt
waar je overstag gaat
of gijpt in functie van
het strand.

Piloot A

Piloot A

Piloot B

Piloot B
Piloot C

5.

6.

Heeft deelgenomen aan een
praktijkles voor
type C
Praktijkles 1

4.

rijden met optimale
zeilstand door een
goede interpretatie
van verklikkers

Piloot B

Piloot A

Heeft deelgenomen aan een
praktijkles voor
type B
Praktijkles 1

3.

nauwkeurig tussen
kegels sturen zonder
deze omver te rijden

Piloot A

Heeft deelgenomen aan een
praktijkles voor
type C
Praktijkles 2

2.

snel starten en
maximum snelheid
bereiken

sterke wind
4 à 5 BF

Heeft deelgenomen aan een
praktijkles voor
type B
Praktijkles 2

1.

matige wind
3 à 4 BF

Piloot B

Piloot B
Piloot C

Vaardigheid 6 wordt
geëvalueerd door
een Trainer
(bvb tijdens een
WWSV-training)

Naam
Trainer :

Naam
Trainer :
Naam Trainer:

Geslaagd
voor een theoretische
proef van het
ELEMENTAIR BREVET
ZEILWAGENRIJDEN

naam initiator :

....................................
Datum + handtek. initiator :

Piloot C

Behaalde brevetten:

Theoretische proeven:

Naam evaluator : ..........................
Datum : ........................................

STEMPEL

Geslaagd
voor de WWSV
theoretische proef over het

Stempel
Lazef

Datum

Datum : ........................................

Uitgereikt
door

Naam evaluator : ..........................

Nr

FISLY
WEDSTRIJDREGLEMENT

Brevet

PILOOT BREVET
ZEILWAGENRIJDEN

Piloot A

Geslaagd
voor de WWSV
theoretische proef van het

Elementair

STEMPEL

Piloot B

...................................

Wedstrijdpiloot A,B en C

Persoonlijk logboek / aantekeningen (verplicht invullen)
Datum

Een piloot mag deelnemen aan officiële wedstrijden als (in volgorde):
1.
Als hij/zij slaagt in een theoretische proef over het wedstrijdreglement
“FISLY” (Hoofdstuk 2 : Racing Rules)
2.
Als hij/zij deelgenomen heeft aan 2 WWSV- trainingen voor piloten met het
type wagen waarvoor hij/zij het brevet wil behalen. (zelf voorleggen en laten aftekenen op onderstaande tabel !). De data van deze trainingen zijn
terug te vinden achteraan in het WWSV getijdenboekje .
3.
Als hij/zij een koerslicentie aanschaft. Deze licentie vermeldt het type wagen waarmee aan wedstrijden mag deelgenomen worden (A, AB of ABC).
Vb : wie het licentietype ABC heeft kan in alle klassen deelnemen.
Het tonen van deze licentie aan de organisatie van een wedstrijd impliceert
dat de nodige brevetten behaald werden zodat je dit paspoort niet bij hoeft
te hebben.
Paraaf trainer Lazef

TYPE

WWSV
TRAINING 1

Datum

WWSV
TRAINING 2

Datum

Piloot A
Piloot B
Piloot C

Wedstrijd
Brevet
Behaald op:
Nr:

Stempel

A

AB

ABC

Opmerkingen (wind, strand...)

Datum

Opmerkingen (wind, strand...)

P/A DYNASTIELAAN 20 - 8660 DE PANNE
ZUIDERLAAN 13, 9000 GENT

Tel/Fax +32 (0)58 415747
info@strandzeilen.be
www.wwsv.be
www.lazef.be

