Wat doen ze in jouw RA aan moter- en zeilopleidingen

(opsomming door Ben Spall)
Er worden binnen de Ra’s de volgende trainingen/opleidingen voor leiding en of leden georganiseerd:
1 maal per 2 jaar de sleeptraining
CWO theorie training
CWO theorie examens van de commissie examen vragen, sommige Ra’s modificeren deze. Hiervan
wordt terugkoppeling gegeven aan de commissie examenvragen.
Ra 3 organiseert een Cursus Werfbaas. Na de cursus is er een examen en worden de insigne eisen
getoetst.
Verder worden er door verschillende Ra’s zeilinstructie weekenden georganiseerd. Vaak worden
verschillende niveaus tegelijk getraind. Ook is genoemd dat kandidaten met hun vorderingenstaat
hiernaar toe komen om deze waar mogelijk te laten aftekenen of dat bootslieden de vorderingenstaat
van de Kb I kandidaten bij houden. Op de ontbrekende stukken wordt dan getraind. In het algemeen
wordt instructie gevaren, theorie gegeven en als verzetje wedstrijd gezeild. Meestal is een tentenkamp
de basis. In de avonden wordt aan theorie gewerkt. Om aan voldoende kader te komen worden soms
oud leden/leiding uitgenodigd. Omdat de weekenden niet ieder jaar voldoende gevuld zijn te krijgen
worden deze in een enkel geval eens in de twee jaar gehouden.
Verder wordt er in een aantal Ra’s een afstemming gehouden voor instructeurs.
Bij de opleidingen wordt gebruikgemaakt van het volgende instructie materiaal:
• Motordrijver boek van de M-cie
• Kleine Leidraad
Het zeilboek van de Katwijkse zeeverkenners
• Het Roeiboek van de Katwijkse zeeverkenners. RA12 heeft deze inmiddels bij gewerkt.
• CD MBL 1 en 2 van RA de Maze
• Kleinvaarbewijs boek
Er is behoefte aan centrale coördinatie van het cursus materiaal.
Voor modificatie van werken deed de Belgische afvaardiging het voorstel te werken met een centraal
roze exemplaar waarin aantekeningen bij gehouden kunnen worden. Wanneer het tijd is voor
herziening neme men dit exemplaar om de wijzigingen aan de orde te stellen.
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