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Jeugdzeilen
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Verenigingscompetitie

0594 51 20 73
info@cnossenleekstermeer.nl
www.cnossenleekstermeer.nl

Lidmaatschap
Men hoeft niet direct lid te worden van de ZKZM, er kan
best eerst een paar keer meegezeild worden.
Als lid van de ZKZM is men ook lid van het
Watersportverbond.
De tarieven voor het lidmaatschap en de boothuur staan
op de site.

Zeil teken Optimist

Links
Véél meer informatie op de volgende sites:
www.watersporters.nl
www.optimist.nl
www.splashclass.org
www.jeugdwedstrijdzeilen.nl

www.zkzm.nl
2017-01

Zeilteken Splash

Zeilteken Valk

De vereniging
Z.K.Z.M. is een afkorting van voor:
Zeil- en Kamp-vereniging Zulther-Meer.
Het Zulthermeer is de oude benaming van het
Leekstermeer. Het Leekstermeer had vroeger namelijk
een open verbinding met de Waddenzee.
Het “zoute-meer” dus.
Oorspronkelijk bestond de Z.K.Z.M. uit een aantal
afdelingen: kamperen, fietsen, kaarten, vissen en zeilen.
Rond 1998 werd de zeil afdeling zelfstandig en ging
verder onder de naam Zeilvereniging ZKZM, met ZKZM
als logo.

 Trainen onder deskundige begeleiding,
 Weer of geen weer, er wordt altijd wat

georganiseerd; Theorie, knopen, spelletjes...
 Instappen kan (na overleg met de trainers), op

vrijwel elk moment van het seizoen omdat de zeilers
naar niveau worden ingedeeld,

De ZKZM doet niet onverdienstelijk mee in de regionale
wedstrijden.
Er staan regelmatig ZKZM zeilers op het podium !
Er is zelfs deelgenomen aan het wereldkampioenschap
Splash.

Indien je geen eigen boot hebt, kun je er een huren bij
Watersportcentrum Cnossen.
 Een Optibat (een eenvoudige versie van een

Optimist) voor de Optimist klasse,
 De Laser Pico is een alternatief voor de Splash

klasse.

Doelstelling is de zeilsport te bevorderen door het
organiseren van trainingen voor de jeugd, (regionale) zeil
wedstrijden voor de jeugd en volwassenen en andere
activiteiten die deze doelstelling ondersteunen.

Vanaf zo’n € 400,-- kan men al een leuke beginners
Optimist kopen. Wel wordt aangeraden voor het kopen
advies aan de trainers te vragen, er zijn nogal wat
verschillende soorten Optimisten.

Jeugd zeiltrainingen

Jeugd zeilwedstrijden
Verenigingscompetitie
Voor leden van de vereniging met wedstrijdervaring
worden er wedstrijden gehouden tussen een aantal
verenigingen in Groningen, Drenthe en Friesland. Na een
voorronde in Groningen en Drenthe wordt er een grote
finale gezeild op het Heegermeer.

Tijdens de trainingen worden er regelmatig onderlinge
wedstrijdjes gehouden.
 De Optimist klasse voor de jeugd van ong. 7 – 14 jaar,
 De Splash klasse voor de jeugd van ong. 13 - 21 jaar,
 De Laserklasse voor de jeugd van 14 en ouder,
 Het seizoen loopt van begin april tot in oktober,

in de zomervakantie bij voldoende belangstelling,
 Ongeveer 20 keer per seizoen,
 Trainingen op zaterdagmorgen

10:00 tot ongeveer 12:30,

Een aantal malen per jaar worden er wedstrijden
georganiseerd tussen verschillende verenigingen in
Noord-Nederland.
Speciaal voor de beginnende zeilers zijn er instap
klassen. Er kan prima met een beginners Optimist
deelgenomen worden aan deze wedstrijden.

