Beste leden bestuurders en trainers
Wij gaan voor de leden die graag nieuwe vaardigheden willen leren met windsurfen
een zondag trainingen organiseren.
Door middel van ondersteuning van trainers boten en surfmateriaal van de club.
We gaan Zondag trainingen organiseren van start 12:00 uur tot 15:00.
Deze trainingen gaat alleen plaats vinden bij een verwachte windkracht boven de 10 knopen
Er zal een gerichte training worden gegeven bij de passende weersomstandigheden.
De deelnemers worden uiterlijk 24 uur van te voren op de hoogte gebracht.Door de trainers
van de aanstaande training maar als mogelijk al eerder.
De communicatie en berichtgeving vindt plaats via een speciale app. (STA storm Chasers)
Deelname aan deze trainingen zijn alleen toegankelijk voor de gevorderde dinsdag leden
van STA. Er gaan geen externe windsurfers voor worden aangetrokken.
Deze STA leden moeten zelfstandig kunnen optuigen en aftuigen
en op een veilige manier kunnen afvaren en aanmeren.
En Trapeze kunnen gebruiken en de basis principes van het windsurfen goed kunnen
beheersen. Dit wordt door de trainers beoordeelt.
De hoofd trainer zal om 12:00 uitleg geven over de aankomende les.
Maar zal zelf vroegtijdig aanwezig zijn voor het open van de gebouwen en voorbereiden
van de les.
Ook gaat er gebruik gemaakt worden van film materiaal om zo goed mogelijk uitleg te
kunnen geven door middel van een beamer.
Waardoor er zeer gericht kan worden bekeken en geoefend.
De hoofdtrainer zal zelf ook daarna het water op gaan om ook op deze manier uit leg te
geven aan de hand van praktijk voorbeelden.
Er zal geoefend worden op snel kunnen aan planeren ,water starts maken ,voetbanden varen,
slalom races ,Gps speed races en gype's,voetbanden railen,zelfredzaamheid op het water
Trainers en wal kapiteins
De training bestaat uit 1 hoofdtrainer en 1 a 2 wal kapiteins met minimaal een boot.
We gaan een groep samen stellen van 3 a 4 hoofdtrainers.
Deze hebben al ervaring met les geven mogelijk ook externe trainers.
Deze zullen naar beschikbaarheid worden opgesteld op de nader te bepalen training dagen.

Ook zal er een groep worden samen gesteld van 5 a 6 wal kapiteins
Deze zullen toe zien op veiligheid en ondersteuning van de deelnemers.
de ouders zullen verplicht worden gesteld om zich een maal per seizoen beschikbaar te
stellen voor deze functie ze zullen ook naar beschikbaarheid worden opgesteld
Dit alle Gaat aangestuurd worden door (STA Slalom & Speed surfing Training 2021 App)
Bij een training zal er altijd minimaal 1 hoofdtrainer en 1 walkapitein
aanwezig zijn en in dienst van de deelnemers zijn.
Bij minder begeleiding zal er geen training plaats vinden
in verband met de veiligheid.
Gebruik gebouw en surf spullen.
We gaan gebruik maken van het club gebouw
in de trainings-uren van 11:30 t/m 15:30 uur.
Er zal een vergoeding gevraagd worden van 20,- euro per seizoen uitgaande van ca 8 lessen.
Als er gebruik wordt gemaakt van de spullen van de surf club Ter Aar is het gebruik voor
eigen risico van de deelnemer dus als er een plank zeil of giek stuk gaat zal de reparatie
door de deelnemer vergoed moeten worden.
Er gaan ook 1 a 2 wedstrijden gevaren worden betreft een Gps speed race met laser gun
course in combi met Slalom Race parcours dit volgens slalom reglement (en dit zal voor de
gehele club toegankelijk zijn) datum,s zullen later gepubliceerd worden. En er zal getracht
worden om een keer een uitstapje te maken op andere wateren zoals De Westeinderplassen
of het Wolderwijd bij strand horst in samenwerking met de sta activiteiten.
We gaan komend seizoen starten tegelijk met de andere lessen.
Maar we zullen wel veel langer doorgaan in het najaar.
Alles in samenwerking met bestuur en trainers van de bestaande groepen.
Heeft u nog vragen of opmerkingen we horen ze graag.
Met vriendelijke Groet Rick Oostendorp en Rob Rekelhof

