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Een zeildag vanuit Nieuwpoort 

         Afspraak      KYCN Nieuwpoort 
                Start      10 u 
               Einde      rond 17 u 
                Boot      JODie Faster 
    Bemanning      2 ervaren schippers 
            Gasten      1 begeleider en 
                               max 5 jongeren  of 
                               2 begeleiders  en 
                               max 4 jongeren

 

 
Zeilseizoen 
Het zeilseizoen loopt van begin april tot eind oktober. 
 
Eéndaagse tocht vanuit Nieuwpoort 
Afspraak  te 10 u in de haven, om te eindigen rond 17 u.  Dit kan op voorhand, in overleg, anders 
afgesproken worden. 
Locatie samenkomst : Koninklijke Yachtclub Nieuwpoort (KYCN), Krommehoek, 8620 
Nieuwpoort.  Afspraak op de KYCN-parking.  De KYCN is gelegen op het schiereiland langs de 
havengeul.  Zie plan. 
 
Lunch-pakket 
Jongeren en begeleiders brengen zelf een lunchpakket en drank mee aan boord. 
 
Zeilpakken en reddingsvesten 
ZachteKracht stelt deze ter beschikking. 
 
 



 

Kledij 
Gemakkelijk zittende warme kledij. 
Schoeisel (laarzen of sportschoenen) dat nat mag worden.  Platte zolen, geen hakken. 
Afhankelijk van seizoen en weersvoorspelling : muts, sjaal, handschoenen, zonnebril, zonnecrème. 
Reserve droge kledij, reserve schoeisel en handdoek meebrengen. 
 
Aanwezigheid begeleider 
ZachteKracht vereist dat de jongeren vergezeld worden van een begeleider. 
 
Aantal deelnemers 
Op ons kajuitzeiljacht JODie Faster,  is de bemanning alsvolgt : 

 2 schippers van ZachteKracht 

 maximum 6 gasten :  

              1 begeleider en max. 5 jongeren  of 
              2 begeleiders en max. 4 jongeren 
 
Voorafgaande zeilervaring is niet vereist 
Onder begeleiding van twee ervaren schippers, zullen jongeren en begeleiders zelf taken uitvoeren 
aan boord zoals 

 zeilen hijsen en strijken 

 zeilstanden aanpassen aan de wind 

 een koers sturen t.o.v. de wind of het kompas 

 zeilmaneuvers uitvoeren (overstag gaan en gijpen) 

 
Doelstellingen 
Indien gewenst, kan op voorhand of de dag zelf, met de begeleiding worden afgesproken of de 
zeildag een eerder sportief of eerder ontspannend karakter zal hebben.  Pedagogische doelstellingen 
kunnen afgesproken worden. 
 
ZachteKracht organiseert geen slaapgelegenheid 
Er zijn  overnachtingsmogelijkheden in de omgeving, vb. Jeugdherberg De Peerdevisser te 
Oostduinkerke.  ( www.peerdevisser.be ) 
 
Meerdaagse tochten Nieuwpoort 
Elke avond wordt Nieuwpoort terug binnengevaren.  De instelling zorgt zelf voor overnachting in de 
omgeving, zoals kamperen of jeugdherberg. 

 

 
 



 

Deelname in de kosten 
15 eur per dag per gast.  Als gast wordt zowel een jongere als begeleider beschouwd.  De 
minimumbijdrage is 50 eur per dag per boot. 
2 gasten      50 eur 
3 gasten      50 eur 
4 gasten      60 eur 
5 gasten      75 eur 
6 gasten      90 eur 
 
Confirmatie naar de Instelling 
ZachteKracht stuurt  een confirmatie naar de Instelling.  Naam en gsmnummer van de 
verantwoordelijke schipper worden meegedeeld enkele dagen voor de zeiltrip. 
 
Betalingsverzoek 
Na de zeildag stuurt ZachteKracht een betalingsverzoek naar de Instelling. 
 
Verzekering 
De verzekering is enkel van toepassing aan boord van het schip.  Transport van en naar de jachthaven 
of andere activiteiten niet aan boord van het schip, zijn op eigen verantwoordelijkheid.  ZachteKracht 
is niet verantwoordelijk voor het verlies of beschadiging, aan boord, van goederen van jongeren en 
begeleiders (gsm, sleutels, portefeuilles, ...) 
 
Roken 
Roken aan boord is niet toegestaan. 
 
Gsm 
Het gebruik van gsm aan boord is niet toegestaan, behalve door schipper en begeleider voor 
veiligheidsredenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Ligging Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort 

 

 

 

Zachte Kracht vzw                                Elfjulistraat 15 - 9000 Gent                       ON 0478.015.208 


