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Roeicursus stilstaand water 
Voor wie is de Roeicursus? 

▪ Er is het “roeibrevet”, dit is speciaal voor beginners. Hier 
leer je roeien, leer je roeibevelen begrijpen, leer je hoe 
een roeiboot in elkaar zit en word je een expert in 
eenvoudige knopen; 

▪ Er is ook het “commandobrevet”. Dit is voor gevorderden: 
je leert het bevel voeren over een roeiboot, je krijgt wat 
meer theorie en leert lijnwerpen en alle courant gebruikte 
knopen maken. 

Wanneer? 

We starten op zaterdag 1 oktober om 09h00 aan onze 
nautische basis, Vicognedijk 31, 8400 Oostende (Spuikom), 
alles eindigt op zondag 2 oktober om 17h00. 

Hoe inschrijven? 

Inschrijven doe je door te surfen naar www.fos.be/vloot en het 
formulier in te vullen op het tabblad RC Stilstaand. 
Let op! Inschrijven gebeurt op die website. Betalen doe je op 
de rekening van je eigen eenheid. 
Inschrijven op de website kan t.e.m. 19 september!* 

Aan de eenheidsleiding: 
Door een simpele mail naar vloot@fos.be krijg je als 
eenheidsleiding de link om de inschrijvingen te volgen. 
We verwachten de betaling van de eenheden ten laatste 
op 23 september op onze rekening (of een geldig 
betalingsbewijs via mail): BE95 0013 4174 8658 met 
vermelding aantal beginners, gevorderden en 
instructeurs + evt cursusboeken. ** 
(Gelieve ons rekeningnummer dus niet door te geven aan ouders/kinderen 
om alle verwarring te vermijden) 

Wat kost dat? 

FOS leden betalen €25,00.  

Wat moet ik meenemen? 

▪ Een lunchpakket voor de zaterdagmiddag; 
▪ Reservekledij; 
▪ Regenkledij; 
▪ Eetgerief (bord of gamel, bestek en beker); 
▪ Matje en slaapzak; 
▪ Schrijfgerief & papier; 
▪ Een klein beetje zakgeld [je krijgt voldoende te eten & te 

drinken]; 
▪ De roeicursus* 
▪ En je gezond verstand; 

*De roeicursus kan je bij je inschrijving bestellen voor €10 als 
je nog geen hebt. Die worden dan verdeeld de 
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zaterdagochtend. Er worden enkel cursusboeken voorzien 
voor de mensen die er daadwerkelijk één vragen! 

     
Instructeurs  
 
Instructeurs worden vrijdag 30 september om 20u verwacht. 
Voor zaterdag is er voor hun ontbijt en middagmaal voorzien.  
Ze kunnen zich eveneens via www.fos.be/vloot  inschrijven 
en betalen €15 op rekening van de eigen eenheid.   

Nog vragen? 
 
seascouts@seascouts.be 

Wij bestellen alvast het mooi weer! 

Een stevige scoutsgroet, 

2de FOS Seascouts Oostende 

* Het maximum aantal cursisten voor deze cursus is gezet op 100. Indien 
deze grens overschreden wordt voor 19 september, worden de 
inschrijvingen afgesloten en wordt een wachtlijst aan gelegd. 

** Bij laattijdige inschrijvingen worden de ‘Kleine lettertjes’ toegepast. 


