Evenement reeks: Opleiding Kite Level 3
07 – 09 sep. 2022 in Makkum-Kornwerderzand, Nederland // Onderwerp: Kite Foil
Taal: Nederlands
Deelnamevereisten:
Afgerond VDWS Kite Level 2 Instructor
Directional en strapless Kite ervaring, Foil ervaring is een pré
Exameneis: Kite Foil ervaring
Zonder foil ervaring is slagen voor het examen niet reëel.
Doel:
Als het examen met goed gevolg is afgelegd, ontvangt de deelnemer de licentie ‘VDWS Kite Level 3 instructor’.
Door deelname aan het seminar wordt tevens de actuele licentie van de deelnemer verlengt.
Cursusinhoud:
Cursusopbouw en inhoud foil-beginnerscursus / onderlinge coaching en intervisie (ervaren, van elkaar leren en
verdiepen) / methodische communicatieve vaardigheden ontwikkelen / materiaal, afstelling/trim en fysieke
achtergronden / vaartechnieken en manoeuvres / nieuws vanuit de VDWS
Praktijk examen (zie ook bijgevoegde overzichts tekening):
Driehoeksbaan (halve wind, aan de wind en ruime wind) met drie boeien op een afstand van ca. 75m-150m.
Dit parcours moet binnen 10 minuten foilend worden afgelegd met gijpen en tacks. Of met slechts één
manoeuvre (dus alléén gijpen of alléén met tacks) door een slalomkoers tussen twee boeien te varen. Één
manoeuvre mag worden uitgevoerd in ‘taxi-vaart’. Het examen is voorbij na het herhaaldelijk passeren van de
tweede aangevaren boei. Het startpunt van het parcours is vrij te kiezen bij elke boei. Elke deelnemer heeft
maximaal drie pogingen, waarbij elke kruising van de driehoeksbaan telt als een poging.
Locatie:

NorthWest Kiteboarding
Trasmolen 37
8754 GL Makkum
NETHERLANDS
www.northwestkiteboarding.com

Cursusdatum:

Woensdag, 07-09-2022,10:00 uur – vrijdag, 09-09-2022, ca.16.00 uur

Aanmelding:

T/m 07-08-2022 via de VDWS-Website www.vdws.de

Kosten:

Cursusgeld: € 320,00
Overige diensten die niet via het VDWS-hoofdkantoor geboekt kunnen worden:
Materiaal verhuur:
Het verdient de voorkeur om eigen foil- en kitemateriaal mee te nemen om de materiaal
pool op een zinvolle manier aan te vullen. Foilboards en/of ander kitemateriaal kan
gehuurd worden tegen een huurprijs en voorwaarden conform de organiserende
watersportcenter NorthWest-Kiteboarding. Neem voor verdere vragen mbt het materiaal
contact op met: marcus@northwestkiteboarding.com

Belangrijk te weten:

De VDWS behoudt zich het recht voor het evenement om organisatorische redenen te
annuleren. Het minimumaantal deelnemers is 6 personen. Voor aanvang van de cursus
dient een bewijs van de VDWS SafetyTool of een aansprakelijkheidsverzekering met
gelijkwaardige dekking te worden overlegd aan het hoofdkantoor van de VDWS.

Accommodatie:

Als je een accommodatie nodig hebt, kun je contact opnemen met watersportcenter
NorthWest Kiteboarding voor tips en informatie.

Bij vragen?

Bel of stuur een email! Tel.: +49 (0)881 9311-14 · info@vdws.de

