Evenement reeks: Praktijk workshop Wingfoil
30 mei – 02 juni 2022 in Vrouwenpolder, Nederland
Taal: Nederlands
Deelnamevereisten:
Afgerond VDWS Kite/Windsurf Level 2 Instructor
Exameneis: Wingfoil ervaring
Zonder wingfoil ervaring is slagen voor het examen niet reëel.
Doel:
Als het examen met goed gevolg is afgelegd, ontvangt de deelnemer de licentie ‘VDWS Wing Level 2’. Door deelname aan
het seminar wordt tevens de actuele licentie van de deelnemer verlengt.
Cursusinhoud:
Doelgroep / randvoorwaarden Wingfoil vaststellen / materiaalkunde / oefeningen reeksen uitwerken / lesvoorbereidingen /
Praktijk op het water: Starten, tack, gijp, upwind varen op een SUP/windsurfboard. Lift, foiling, touch down op een foilboard.
Veiligheid: veilig vallen, terugkomen zonder wind / aandachtspunten / nieuws vanuit de VDWS
Praktijk examen:
Driehoeksbaan (halve wind, aan de wind en ruime wind) met drie boeien.
Één gijp moet volledig ‚foilend‘ worden uitgevoerd. De richting in welke de baan wordt gevaren is vrij te kiezen zodat iedere
deelnemer de baan en manouvres op zijn / haar betere kant kan varen cq kan uitvoeren.

Locatie:

Vertigo Sports
Fabian Naerebout, telefoon: +31 (0)6 21216498
Email: active@vertigo-sports.com
Trefpunt: Vertigo Sports, Noordzeestrand 80, 4354 XZ Vrouwenpolder

Cursusdatum:

Maandag, 30-05 2022, 09:00 uur t/m donderdag, 02-06 2022, ca.16:00 uur

Aanmelding:

T/m 30-04 2022 via de VDWS-Website www.vdws.de

Kosten:

Cursusgeld: € 445,00
Overige diensten die niet via het VDWS-hoofdkantoor geboekt kunnen worden:

Accommodatie:

Als je een accommodatie nodig hebt, kun je contact opnemen met Fabian Naerebout van Vertigo
Sports: active@vertigo-sports.com voor tips en informatie.
Materiaal verhuur:
Info’s over prijzen en boeking via telefoon: +31 (0)6 21216498 of Email: active@vertigo-sports.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.

Bij vragen?

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

