
WINGBOARDING INSTRUCTOR LICENTIE
Instructeurs opleiding / Stage / Licentie

I  Cursus en examinatie

Deelname-    Veilig wingboarden op verschillende locaties tot en met 6 Bft.:
vereisten Veilig in en uit het water komen rekening houdend met diverse condities. Upwind varen, 

gecontroleerd uitgevoerde jibes (gijpen uit en in toeside) in beide richtingen en 
gecontroleerd stoppen op een bepaald punt (curist in het water). Deze manoeuvres 
moeten allemaal volledig foilend kunnen worden uitgevoerd zonder een touchdown.
Daarnaast Tacks (uit en in toeside) op een SUP- of windsurfboard met een zwaard.

Min. leeftijd 18 jaar 
Aanmelding / - naar behoren ingevulde online registratie (www.vdws.de)
voorwaarden - bewijs van particuliere aansprakelijkheidsverzekering

- 50% van het cursusgeld aanbetaald (factuur wordt opgemaakt na ontvangst van de 
online inschrijving)

Cursusduur 8 dagen incl. examenonderdelen

Cursusinhoud Theoretische     onderwerpen:
De nodige didactische kennis en methoden ontwikkelen om cursisten voorspoedig en met 
veel plezier op een veilige manier wingsurfen / foilen te leren. Eerste lessen met wing-
cursisten voorbereiden en evalueren.
Praktische onderwerpen:
Training van praktische vaardigheden voor het veilig lesgeven. Oefeningen uitwerken voor
wingsurfing / wingfoiling beginner- en gevorderden lessen op diverse locaties en onder 
diverse condities.

Examen ‘ Eigen vaardigheid’ proeve bij 10-25 knopen:
Het praktijkexamen bestaat uit de twee elementen, wingsurfing en wingfoiling. De 
maximale examentijd per onderdeel is 10 minuten. De volgende criteria moeten worden 
aangetoond voor elk wingsurfing / wing foiling element: Veilige startvoorbereiding, safety-
leash aan hand/voet, upwind varen, gecontroleerde tacks en gijpen (uit en in toeside). 
Tutorial v/h examen ‘eigen vaardigheid’: in voorbereiding
Praktijk examen ‘lesgeven’: toetsing van lesgeef vaardigheid in combinatie met 
specialistische theoretische kennis
Theorie: schriftelijk examen, duur 90 minuten.

Status Deelnemers aan de opleiding die minimaal het examen ‘lesgeven’ en de proeve ‘eigen 
vaardigheid’ hebben behaald, krijgen de status Level I Instructor.

II Stage

Deelname- Deelnemers kunnen aan de stage beginnen als ze minimaal de status Instructor Level I 
vereisten  hebben behaald in de opleidings- en examenweek.
Duur Minimaal 21 dagen met in totaal 100 stage-uren.
Accreditatie De stage kan alleen worden afgerond bij een door de VDWS erkende stageschool, 

discipline wingsurfen (zie actuele lijst op www.vdws.de onder ‘P’ scholen)
Afsluiting De inhoud en de duur moet door de stagiair in een stagewerkboek worden bijhouden. Het 

boekje en de bijbehorende documenten worden aan het einde van de opleidingsweek via 
email als PDF toegestuurd. Het uitgewerkte stageboekje moet na afronding worden 
opgestuurd naar het hoofdkantoor van de VDWS. 

III Licentie

Documenten - Stage documenten
- EHBO certificaat (minimaal 9 lessen, niet ouder dan 2 jaar)
- VDWS Rescue licentie of NL Reddingsbrigade licentie of Duitse DLRG Bronze of 
gelijkwaardig)
- Bewijs van het besturen van een motorboot voor redding doeleinden (VDWS-formulier)
- VDWS-lidmaatschap aanvraagformulier
- Pasfoto (jpg-bestand per e-mail)

Status De status VDWS Level 1 Instructor wordt pas vervangen door Level 2 Instructor als alle 
examenonderdelen zijn behaald en alle benodigde documenten zijn ingeleverd. 

Licentie Na het succesvol afronden van de opleiding, het behalen van alle examenonderdelen en 
de stage (binnen twee jaar) en alle benodigde documenten te hebben ingeleverd ontvangt 
de deelnemer de VDWS wingboarding instructor licentie. Deze licentie geeft recht op het 
geven van wingboarding lessen onder de VDWS-richtlijnen en het uitschrijven van de 
VDWS basis licentie aan betreffende cursisten. 

Geldigheid 3 jaar
Verlenging Door deel te nemen aan een VDWS-trainings evenement (Dagtraining, Cen. Manager etc)
Verlängerung Durch die Teilnahme an einer VDWS-Weiterbildungsveranstaltung 


