JAARLIJKSE VERGADERING
VOORSTELLING PROGRAMMA
2019

1) Voorwoord en uitleg werking RBSC
Welkom iedereen. Op deze info vergadering willen we jullie informeren over ons programma en doelstellingen voor
2018. We heten iedereen en vooral alle nieuwe geïnteresseerde jeugdzeilers dan ook meer dan welkom en hopen dat zij
ook deel zullen uitmaken van het Youth team.

2) Debriefing 2018
2018 was een goed jaar waar we ons jeugdteam verder op de kaart gezet hebben. Dit met onterendere de Europese en
(allereerste ooit) wereldtitel in de Nacra 15 klasse! Vele landen trachten ook een zelfde jeugdwerking uit te bouwen in
dezelfde lijn als onze RBSC werking. We hebben bewezen dat dit werkt en gaan dit ook blijven bewijzen!
Er was in 2018 een nieuwe instroom van nieuwe zeilers op de Dragoons alsook op Nacra 15. Dit komt doordat we alle
leden en kinderen die ooit deelnamen aan een zeilstage uitnodigen. We hadden en enorm gemotiveerde en gedreven
groep, wat ons ook ontzettend plezier doet! Bij ons is het de inzet en motivatie die telt! Het niveau opkrikken, dat is het
werk van de trainers. Uiteraard is een basiskennis van het zeilen wel essentieel. Bij de C3’s hebben we een grote groei
gemerkt, door de komst van de Nacra 15! Door nieuwe instroom zorgen we er in deze groep ook voor dat het niveau
goed blijft. Ook door het opnemen van de Nacra 15, waaide er een nieuwe wind door deze groep.
We krijgen ook steeds meer interesse vanuit de zwaardboten. Dit komt enerzijds doordat onze jeugdwerking steeds
bekender wordt en anderzijds door een goede samenwerking met onze collega Teun vanuit Heusden die veel van zijn
jeugdleden op latere leeftijd aanspoort om binnen de RBSC verder te blijven zeilen aan de kust.
Ons jeugdteam staat sterker dan ooit, na een 4de plaats op de Youth Olimpic Games en de aller eerste titel als
Wereldkampioen in de Nacra 15, en heel wat andere mooie titels. We hopen op ditzelfde elan verder te kunnen gaan in
2019!
Wij hebben vooral geleerd dat we onze jeugdteams zo veel mogelijk samen moeten laten varen zodat de ganse groep
ook veel bij elkaar is op en vooral naast het water. Tijdens het zeilen proberen we dan een onderscheid te maken in
niveau door met verschillende trainers te werken en verschillende oefeningen. In 2018 hebben we naast Sebbe nog
andere ‘vaste’ trainers gezocht en gewerkt met, Alec Bagué, Thomas De Somer, August Maene… .
De grootste moeilijkheid voor ons is om die trainers te vinden en een goede planning op te maken. We zijn hier
uiteraard al volop mee bezig voor 2019.

3) Sponsoring 2019
Onze hoofdsponsor Mc Donalds is zeer tevreden met de samenwerking van de afgelopen 10 seizoenen! Zij zijn blij hun
steentje te kunnen bijdragen voor de jeugd. Mc Donalds vindt het zeer belangrijk om gemotiveerde jonge zeilers
gelukkig te kunnen maken en hen de kans te geven zo veel mogelijk bij te leren. We kunnen niet benadrukken hoe
belangrijk deze steun voor onze jeugdwerking is. Voor 2019 hebben de gesprekken met Mc Donalds nog geen plaats
gevonden, maar we verwachten hier geen veranderingen tov vorige jaren. Dankzij Mc Donalds heeft Sebbe Godefroid
in 2018 opnieuw training kunnen geven aan de zeilers en konden er nog extra andere trainers betaald worden! Naast de
verschillende trainers, geeft Mc Donalds het Youth RBSC Team ook de minibus geschonken die de afgelopen seizoenen
al zeker zijn nut bewezen heeft.
Net zoals de vorige jaren geven we Mc Donalds daarvoor visibiliteit in return. Jullie krijgen dus ook stickers om op jullie
rompen en zeilen te kleven. Op onze kledij staat uiteraard ook het logo van Mc Donalds.
We rekenen hier dan ook op jullie medewerking om Mc Donalds zo veel mogelijk in de kijker te zetten.
Op de site vinden jullie een pagina waar uitgelegd staat welke visibiliteit je dient te geven en welke je voor eigen
sponsors kan gebruiken. Als je twijfelt, laat het ons gerust weten.

4) Groepindeling 2018
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Ken je nog leuke namen voor onze trainingsgroepen? Laat het ons dan zeker en vast weten!

Trainingsgroep
F16
- Varen in de F16 klasse

450€ voor deelname YRBSC
enkel mogelijk met eigen boot
+ lidmaatschap

Het Youth RBSC Racing Team dus uit 3 groepen.
Training op elk niveau: De kalenders zijn opgesteld per groep. Iedereen krijgt dus +- evenveel begeleide
dagen. Wel zorgen we ervoor dat iedereen binnen de groep wel de training op zijn niveau zal krijgen. Dit wil zeggen
dat we op het water wel kunnen opsplitsen door met verschillende trainers te werken voor 1 groep en de oefeningen
te diversifiëren. Al onze trainingsgroepen zullen ook vaker eens tot aan onze basis in Het Zoute varen.
Aanwezigheid: Voor ons is het belangrijk dat we van jullie ook een zekere inspanning in return krijgen! We
begrijpen wel dat niet iedereen er elke wedstrijd of training bij kan zijn, maar het is wel de bedoeling dat afwezigheid
eerder een uitzondering is. We trainen in groep en evolueren dus ook in groep. Het is voor ons praktisch niet haalbaar
als er voor sommigen telkens terug van 0 moet gestart worden. Het belangrijkste is dat je ons op de hoogte houdt als
je er niet kan zijn! Wij gaan er van uit dat je altijd komt, tenzij je iets laat weten.
Vanaf dit jaar werken we ook met een aflassingsregel. Dit wil zeggen dat er per trainingsgroep minimum 2 boten
aanwezig moeten zijn per training/wedstrijd in België en minimum 3 boten voor training/wedstrijden in het
buitenland. Indien niet, wordt de training of wedstrijdbegeleiding afgelast!
Ook dit jaar zullen er op de kalender de specifieke extra dagen voor de Nacra 15 class zijn. Gezien er voor de Nacra 15
enkele specifieke wedstrijden zijn, voorzien we ook daar begeleiding én voorzien we ook enkele specifieke Nacra 15
trainingen.

5) Organisatie en trainers van het Youth RBSC Sailing Team
Laurent & Sebbe blijven hoofdtrainer van Youth RBSC Sailing Team Multihull, zij blijven steeds jullie aanspreekpunt
op het strand. Voor vragen rond de algemene werking kan je steeds bij Patrick terecht. Op het secretariaat in
Zeebrugge zal Nathalie zich bezig houden met de administratie en logistieke steun van het Youth team. Door deze
verdeling hopen jullie zo steeds beter te kunnen begeleiden!
Naast Sebbe en Laurent zullen er nog andere toptrainers zijn.

6) Kalenders 2019
Op volgende pagina’s vindt u de kalenders terug.
De boten zullen zoals vorig jaar nog steeds in Duinbergen liggen, waar we dus ook starten en vertrekken voor de
trainingen en wedstrijden in Knokke-Heist. Maar we gaan in 2019 wel vaker richting onze club in het Zoute varen waar
we dan kunnen trainen voor de club, tijdens de middag daar pauzeren, theorieles etc. Zo leert onze jeugd ook onze
beide basissen goed kennen.
Laat je niet afschrikken als je eens een data niet kan, maar VERWITTIG zeker als jullie niet kunnen komen!

Kalender 2019 Dragoon:

Rating omkadering ouders naast het water:
• A: We vragen de ouders om voor de omkadering naast het water te zorgen. De catering is niet inbegrepen en
hiervoor kijken de ouders zelf. Voor buitenlandse stages zullen we jullie vragen wie er in hetzelfde
appartement - logement als de trainer wenst te slapen, maar indien we voor de gevraagde datum geen
antwoord krijgen, gaan we er van uit dat jullie zelf logement hebben voorzien.
• B: We vragen 1 ouder om stand-by te zijn, dit spreken de ouders onderling af.
• C: Alle begeleiding op en naast het water gebeurd door de RBSC

Kalender 2019 Nacra15

Rating omkadering ouders naast het water:
• A: We vragen de ouders om voor de omkadering naast het water te zorgen. De catering is niet inbegrepen en
hiervoor kijken de ouders zelf. Voor buitenlandse stages zullen we jullie vragen wie er in hetzelfde
appartement - logement als de trainer wenst te slapen, maar indien we voor de gevraagde datum geen
antwoord krijgen, gaan we er van uit dat jullie zelf logement hebben voorzien.
• B: We vragen 1 ouder om stand-by te zijn, dit spreken de ouders onderling af.
• C: Alle begeleiding op en naast het water gebeurd door de RBSC

Kalender 2019 F16

Rating omkadering ouders naast het water:
• A: We vragen de ouders om voor de omkadering naast het water te zorgen. De catering is niet inbegrepen en
hiervoor kijken de ouders zelf. Voor buitenlandse stages zullen we jullie vragen wie er in hetzelfde
appartement - logement als de trainer wenst te slapen, maar indien we voor de gevraagde datum geen
antwoord krijgen, gaan we er van uit dat jullie zelf logement hebben voorzien.
• B: We vragen 1 ouder om stand-by te zijn, dit spreken de ouders onderling af.
• C: Alle begeleiding op en naast het water gebeurd door de RBSC

7) Voorwaarden voor Youth leden / medewerking
Het spreekt vanzelf dat we ook een zekere inzet terug vragen van de jeugdleden om aan het programma deel te
nemen. Naast de vanzelfsprekende zaken als motivatie, beleefdheid, goede uitstraling etc., hebben we ook nog
enkele andere puntjes.
- Lid zijn van de RBSC
- De wedstrijden op de kalender varen enkel onder de RBSC vlag
- Tijdig antwoorden op de mails en op de hoogte houden van de trainers
- Engagement van aanwezigheid voor minimum aangegeven percentage
- Minstens 1 dag meewerken als wedstrijdorganisatie en zeilschool in RBSC Duinbergen of het Zoute
- Schrijven van artikels voor website, Varen, newsletter,…
- Bij deelname aan wedstrijden op verplaatsing, ouders die meegaan voor transport en begeleiding.
Waar we vroeger enkel jeugdleden in het team toelieten op uitnodiging of jeugd die we kenden van op het water of
strand, hebben we nu veel meer jeugd uitgenodigd om deel te nemen. Iedereen die lid is, een eigen degelijk lang
warm pak heeft en al eens een zeilstage gevolgd heeft, is welkom.
Uiteraard zullen we wel nog het niveau van iedereen moeten evalueren, zeker bij de jongsten in de Dragoon klasse.
Om te selecteren op 1 dag vonden we wat te kortzichtig. We willen iedereen ruim aan bod laten komen en kunnen
beoordelen in verschillende weersomstandigheden. De Paasstage vormt daarom de selectie. Op het einde van de
Paasstage zullen we beoordelen of je niveau al voldoende is om aan de trainingsgroepen deel te nemen of dat het
beter is dat je nog even verder evolueert in de zeilschool.

8) Doelstellingen 2019
Onze grootste doelstelling voor 2019 is dat we de evolutie van de vorige jaren willen blijven verder zetten. We
wensen zo veel mogelijk jeugd te bereiken, zo goed mogelijk te ondersteunen en samen met hen wedstrijden te
varen en ze naar de wereldtop te begeleiden.
We staan met ons team steeds sterker op Wereld niveau. Dit willen we zeker verder uitbreiden en blijven behouden.
Door met andere Europese zeilers te varen, leren we ook ontzettend veel bij. Trainingen voor de buitenlandse
wedstrijden samen met de andere zeilers zullen we blijven plannen. Uiteraard moeten we ons hiervoor ook
verplaatsen. Om dit te vergemakkelijken is er al een minibus, trailer met combinatie motorboot en cata en hebben we
nog een extra dubbele trailer.
Maar ook in België moeten we hard blijven werken aan onze ‘bekendheid’. Vooral ten opzichte van de zwaardboten,
wordt onze catamaran jeugdwerking nog te vaak ten onrechte onderschat, maar!!! We hebben sinds 2 jaar een
enorm grote stap vooruit gezet, nu de VYF ook een Olympische campagne voor de multihull ondersteunt. De
Olympische droom voor de Multihull is nu voor iedereen bereikbaar! Er is een weg naar de top in de multihull!
Bij de zeilscholen willen we meer jongeren motiveren om ook in het voor- en naseizoen te zeilen. We nodigden ook
alle kinderen die zeilstage gevolgd hebben uit op deze info dag. Zo zullen er misschien ook nog meer jongeren
deelnemen aan de Youth. Instroom van nieuwe leden is altijd zeer belangrijk omdat iedereen doorgroeit en er soms
ook mensen wegvallen.
We hopen er met deze vooruitzichten een fantastisch 2018 van te kunnen maken!

9) Deelnamekosten Youth RBSC Sailing Team 2018
De kosten voor deelname aan de trainingsgroepen zijn,
Dragoon:
- 450€ voor persoon op eigen boot (deelname: kost trainers, motorboten, benzine,…)
- 800€ voor persoon op Dragoon RBSC (deelname + gebruik Dragoon).
C3-Nacra15:
- 650€ per persoon op eigen boot (deelname: kost trainers, motorboten, benzine,…)
- 1050€ per persoon voor het extra specifieke Nacra 15 programma
- Indien al ingeschreven voor Dragoon programma: 5€/pers/dag voor deelname C3 groep
- Indien er een per uitzondering een Hobie Max van de club wordt gebruikt: €10/pers/dag
F16:
- 450€ per persoon op eigen boot
- Indien al ingeschreven voor C3 programma: 5€/pers/dag voor deelname F16
- Nieuw sinds 2018: Tijdens bepaalde trainingsmomenten voor de F16-groep, zullen ook volwassen RBSC-leden mee
kunnen trainen. Zij die hiervoor interesse hebben, dienen zich voor elke training afzonderlijk in te schrijven. Per
training die ze meevolgen komt de kostprijs op €60/boot ofwel €30/persoon.
Deze deelnamekosten dienen contant betaald te worden bij de eerste training/wedstrijd waar je aanwezig bent.
Iedereen dient wel te beschikken over een degelijk en warm pak (droogpak of wetsuit met lange mouwen en benen).
Tijdens de Paasstage zullen we logeren in Lakeside Paradise. De kost van het logement + eten zit niet inbegrepen in de
deelnamekosten. Deze kost zal na de paasstage gefactureerd worden.

Kosten enkel Paasstage (bij evaluatie nieuwe kandidaten): Indien er op einde van de week beslist wordt om niet
verder te gaan in de trainingsgroepen, komt de kost van enkel de Paasstage, inclusief logement, eten, begeleiding,
training en gebruik boot op 350€.
Augustus stage: Sinds enkele jaren is een weekstage tijdens de week van 19 – 23 augustus voor de dragoon en de C3groep. Het Youth Team Dinghies organiseerde deze week reeds enkele jaren, en dit jaar zullen wij hen vervoegen!
Voor zij die geen eigen dragoon hebben, vragen we €250/persoon, de prijs van een zeilkamp, gezien we dan een
dragoon uit de capaciteit van de scholing moeten halen.

10) Verzekering schade aan boten + laden van boten
Het laden van de trailers is de verantwoordelijkheid van de jeugd. Als er een gat in de boot komt is de kost voor de
boot verantwoordelijke (persoon aan wie de RBSC de boot geleend heeft) of eigenaar van de boot. Degene die de boot
leent, ongeacht of hij de boot op de trailer zet, is verantwoordelijk voor de schade aan de boot.
Het laden van de boten moet minder werk meebrengen voor de RBSC. We kunnen trailers tot op het strand brengen,
maar de jeugd moet zelf afspreken wie de boten zal laden en moeten elkaar helpen. Het kan niet zijn omdat persoon x
in Knokke woont, dat hij steeds de boten moet laden, ouders of kinderen moeten dus proberen beter af te spreken
van hoe en wie de trailers terug naar Zeebrugge brengt (locatie zal dichter zijn komend seizoen).
•
•
•
•
•
•
•
•

Indien er schade is door slecht te laden is de kost voor de boot verantwoordelijke (de persoon aan wie de boot
is uitgeleend).
Indien de boot schade heeft door bv een accident tijdens het rijden, is dit de verantwoordelijkheid van de
chauffeur.
Indien de boot schade heeft omdat hij slecht vastgemaakt is, is dat de verantwoordelijk van de
verantwoordelijke van de boot.
In geval van schade bij het laden van de boot, of bij het vervoeren is de franchise altijd ten laste van de boot
verantwoordelijke of de eigenaar of de chauffeur.
Op het water kan er uiteraard ook schade zijn aan de boot. Onze boten zijn omnium verzekerd, maar de
franchise is steeds ten laste van de opvarende.
Indien de kost van de schade minder is dan de franchise, dan is deze kost ten laste van de chauffeur,
booteigenaar of bootverantwoordelijke.
Alle schade dient altijd gemeld te worden aan de trainers
Aanvaringen op het water dienen ten aller tijde vermeden te worden

11) Inschrijvingen voor 2019
Binnenkort ontvangen jullie per mail in jullie mailbox een inschrijvingsformulier. Hierop zal jullie ook gevraagd worden
met wie jullie graag wensen te varen het komende seizoen zodat we jullie kunnen helpen een team te vormen.

12) Varia en vragen
-

Indien er vragen zijn, lichten we deze graag voor u in. Eventuele voorstellen zijn ook altijd welkom.
Graag nodig ik ook alle nieuwe jongeren en hun ouders uit om nog even kennis te maken.

Bedankt voor jullie aanwezigheid.
We zullen ons uiterste best doen om er
een heel goed 2019 programma van te maken!
See you on the water!
Met sportieve groeten,
Het Youth RBSC Sailing Team Multihull
Laurent en Patrick

Contact:
Hoofdtrainers: Laurent Verbeeck: 0474/04.09.35 of laurent@rbsc.be &
Sebbe Godefroid: 0476/29.29.29 of sebbegodefroid@gmail.com
Algemene coördinatie: Patrick Demesmaeker: 0495/21.99.22 of zeebrugge@rbsc.be
Secretariaat: Nathalie De Waele: 0472/89.97.72 of nathalie@rbsc.be
Zeilschool verantwoordelijke: Nathalie De Waele: 0472/89.97.72 of nathalie@rbsc.be

