
Uitdagend
zeilen en
genieten

Zeezeiltochten

Ervaringen uitwisselen

Kennis

Veiligheid

Belangenbehartiging

M
aa

k 
ke

nn
is

 m
et

 d
e 

N
ed

er
la

nd
sc

he
 V

er
ee

ni
gi

ng
 v

an
 K

us
tz

ei
le

rs

De Delta Lloyd 24 Uurs
Zeilrace zit vol strategische 
keuzes. Nog een rak varen  
of op tijd finishen?
De kern is goed zeeman-
schap, tactiek, teamwork, 
uithoudingsvermogen en 
fair play.
Onder de deelnemers zijn 
veel recreatieve zeilers die 
het leuk vinden eens een 
grote prestatietocht te varen.

De tweejaarlijkse Driehoek 
Noordzee is de ultieme 
uitdaging tot goed zeeman-
schap. Ook organiseren we 
verre toertochten met wisse-
lende bestemming. Al twee-
maal naar St.Petersburg.
Veel deelnemers aan deze 
tochten zijn enthousiast lid 
van de Nederlandsche 
Vereeniging van Kustzeilers.

De Drietand is ons clubblad met veel 
interessante en gevarieerde artikelen van 
en voor leden, nuttige informatie en han-
dige tips. Het blad verschijnt 6x per jaar.

Veiligheid is een belangrijk thema! 
Zo organiseren we in samenwerking 
met de KNRM praktijkoefeningen zoals 
Man over boord (MOB) en veilig slepen.

De Nederlandsche Vereeniging van 
Kustzeilers is opgericht in 1946, net 

na de Tweede Wereldoorlog. Een nieuwe 
tijd brak aan en steeds meer zeilers, 
ook die met beperkt budget en kleinere 
schepen, ondernamen lange zeezeil-
tochten om de (nieuwe) wereld te ver-
kennen. Dat vereiste zeemanschap en 
vertrouwen in eigen kunnen. Daar een 
bijdrage aan leveren is nog steeds het 

doel van de NVvK, zeezeilen stimuleren 
en goed zeemanschap helpen ontwik-
kelen zodat onze leden met vertrouwen 
het zeegat kiezen. Wij organiseren al 
sinds 1964 de 24Uurs race. Daarnaast tal 
van andere zeezeiltochten. De zeilers 
die de 24 uurs race tot een goed einde 
brengen, kwalificeren zich hiermee 
tegelijk voor het lidmaatschap. 

Een stukje
geschiedenis

Verwaaid op Villa

Koopmans wereldzeilers

Wad ik heb je lief

Hartstochtelijk zeilenD
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De NVvK
- Is aangesloten bij het  

Watersportverbond.
- Heeft veel gerenommeerde 

zeezeilers, scheepsbouwers 
en jachtontwerpers onder 
haar leden.

- Organiseert cursussen en  
zeezeiltochten.

- Combineert praktische ken-
nis met ervaring en helpt u 
uw zeemanschap ontwik-
kelen.

De NVvK is een hechte  
sociale club waarin leden 
kennis en ervaring delen en 
trots zijn op hun vereniging. 
Kom erbij!

Lid worden
De NVvK verwelkomt zeilers
graag als nieuw lid.
We zijn een vereniging van 
zeilers die graag het ruime 
“sop“ kiezen. 
Lid worden kan eenvoudig 
door u op de website aan te 
melden als lid.

Activiteiten
We organiseren met name gedurende de 

wintermaanden een uitgebreid program-

ma met cursussen, workshops, lezingen 

en de openingstocht en sluitingstocht.

Aan veiligheid wordt veel aandacht 

besteed. Zo geven we cursussen DSC 

marifoongebruik, organiseren we met 

de KNRM oefendagen en bevorderen het 

doorgeven van veiligheidstips en prakti-

sche kennis door leden onderling.

Al deze evenementen bieden natuurlijk 

een mooie gelegenheid clubgenoten te 

ontmoeten.

Zeezeilen
Ieder jaar worden er uitdagende zeezeil-

tochten georganiseerd zoals de Driehoek 

Noordzee, zeilen naar de oostkust van 

Engeland, de Lambertustocht en nog 

meer. 

Jaarboek
Een uniek naslagwerk boordevol zee-

waardige informatie en reisverslagen. 

Exclusief en gratis voor leden.

Website
Onze website informeert u over alle 
verenigingsactiviteiten. Voor de leden 
zijn er bovendien de uitgebreide reis-
verslagen die veel informatie bieden 
voor de voorbereiding van een zeilreis. 
Er is een forum waar u met de leden in 
discussie kunt gaan, bemanning kunt 
vragen of overbodige uitrusting kunt 
aanbieden. 

Natuurlijk zijn wij ook actief op Twitter 
en Facebook en is er onze regelmatig 
verschijnende nieuwsbrief per email.
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Bureau van de Nederlandsche 
Vereeniging van Kustzeilers
Platolaan 64, 3707 GH Zeist
Tel.030-693 20 79 
Email: bureau@kustzeilers.nl 

www.kustzeilers.nl


