
Beste zeiler, 
 

Wat ontzettend leuk dat je mee wilt doen met onze online zeillessen! Om alles goed 
te laten verlopen hebben we alvast een aantal instructies op een rijtje gezet en een 
paklijst opgesteld, zodat je net als bij een echt zeilkamp goed voorbereid aan de start 
kunt verschijnen.  
 
Procedure 
We verzenden de live zeillessen via het platform Zoom. U kunt een account 
aanmaken maar dit hoeft niet. We raden het wel aan om de app te downloaden op 
computer, laptop, tablet of telefoon. Het is niet nodig om een webcam te hebben bij 
dit apparaat. 
Om 15.00uur gaat de les beginnen, ongeveer een half uur van te voren gaat deze 
link  https://zoom.us/j/386417404 live en kunt u alvast de webinar binnen gaan. 
 
Regels 
Binnen de webinar wordt u automatisch gemute (u kunt zelf niks zeggen) en de video 
van alle deelnemers staat uit. Dit doen we om iedereens privacy te beschermen.  
Vragen willen we graag horen en reactie op onze vragen krijgen we ook graag via de 
chat functie van het programma zoom. In de computer/laptop modus is deze vrij 
intuïtief te vinden, maar op telefoon op tablet moet u even op de drie stipjes klikken 
(more/meer) en dan op chat klikken. In deze chat zal een van ons als instructeur 2 
aanwezig zijn om alle vragen te beantwoorden en antwoorden die u geeft door te 
geven aan de instructeurs in beeld. 
Vragen mogen ook altijd worden gesteld via Whatsapp naar het vaste nummer van 
de zeilschool 0566 63 13 92.  
BELANGRIJK: Als je berichten omtrent deze zeilles en de komende per Whatsapp 
van ons wil ontvangen, sla dan ons telefoonnummer (0566-63-1392) op je in je 
telefoon. We gebruiken hiervoor Whatsapp verzendlijsten die je alleen ontvangt als 
ons nummer in je telefoon is opgeslagen. 
 
Paklijst les: 'voor het eerst het water op met de Optimist?' 
Paklijst: Een lijn, een stok en twee stoelen tegenover elkaar (als boot).  
Deze eerste les is gericht op kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar.  
 
Na afloop 
Als je het leuk vindt kunnen we je na afloop nog een extra opdracht opsturen die wij 
hebben gemaakt waarmee je zelf nog even door kunt oefenen met alles wat we 
tijdens de les behandeld hebben. Als je dit leuk lijkt meldt je dan vooral aan 
via https://www.pean.nl/online-zeilles/ 
Wij vinden het ook leuk om te horen wat je van de zeilles vond en hoe jij onze 
opdrachten hebt uitgevoerd, dus stuur daar vooral foto’s van naar het whatsapp 
nummer! 
 
Groet, 
De (online) instructeurs van Pean 
 

https://zoom.us/j/386417404
https://www.pean.nl/online-zeilles/

