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W.S.Z.V. Aqua
De Wageningse Studenten Zeilvereniging Aqua, aangesloten bij
de Sportstichting Wageningen Universiteit (SWU) Thymos, telt
ongeveer 50 leden en bestaat sinds 1988. De vereniging beschikt
over eigen zwaardboten en heeft daarnaast beschikking tot
grotere boten, waarmee op de Rijn gevaren kan worden. Elke
week vindt er (minstens) een verenigingsavond plaats, waarbij
er in het vaarseizoen lekker gezeild wordt. In de winter gaan we
bezig met het onderhoud van de boten. Ook wordt er op zo’n
verenigingsavond altijd gezellig samen gegeten en geborreld!
Er worden door onze vereniging zeilweekenden georganiseerd,
waarbij je lekker uit kan waaien. Aqua staat open voor mensen van
ieder zeilniveau. Voor iedereen zijn er verschillende uitdagingen.
Voor de ervaren mensen is dit bijvoorbeeld trainen op de
zwaardboter Laser 2 of meedoen aan wedstrijden. Beginnende
zeilers kunnen proberen schipper te worden op valk, zwaardboot
en lelievlet. Ook kan je natuurlijk al doende rustig het zeilen onder
de knie krijgen.

W.S.Z.V. Aqua
The Students Sailing Association Wageningen is one of the
associations of SWU Thymos. Our association, founded in
1988, consists of about 50 members. We have our own sailing
boats with which we go sailing on the Rhine. Every week we
have one or more association evenings. In the summer we sail
on those evenings and in the winter we work on fixing the
boats. On every association evening we have dinner together
and afterwards we often have one (or more) drinks. We also
organize sailing weekends throughout the Netherlands and have
other ashore activities. Aqua is open for people of all sailing
levels. For experienced sailors there are challenges like Laser 2
training and participating in national competitions. People who
are less experienced can go sailing with our skippers and learn
everything about sailing.

Zeilen in Wageningen

Zeilwedstrijden

Aqua is in het bezit van een eigen Laser 2. Een sportieve en snelle
zwaardboot voor 2 personen, welke onder andere beschikt over een
trapeze en spinaker. Met deze Laser 2 zeilen we op de Rijn en af en toe
gaat hij ook mee op weekenden. Naast onze zwaardboten kunnen we
gebruik maken van lelievleten en valken. Met de lelievletten, die wel
tegen een stootje kunnen, kun je doordeweeks leren zeilen of gewoon
even lekker chillen op het water na je colleges.

Buiten de zeilweekenden nemen we ook deel aan verschillende
landelijke wedstrijden. Dit zijn onder andere het Nederlandse
Studenten Kampioenschap Zeilen (NSK), de Café Race, het Skûtsje
Lange Afstand Kampioenschap (SLAK) en de Brio zeilmarathon. Via
Aqua kun je hier aan meedoen, ook als je nog niet zoveel ervaring
hebt.

Zeilweekenden
Wij organiseren zo’n tien zeilweekenden per jaar, waaronder het
Zwaardbootweekend, het Kajuitjachtweekend en het Stormweekend.
Ook is er tijdens de zomervakantie de Zomerzeilweek. Vaak zeilen we
tijdens de zeilweekenden in valken, maar ook andere boottypes worden
uitgeprobeerd. Tijdens de weekenden overnachten we de ene keer in
de boten en de andere keer in een accommodatie als trekkershutten.
Met alle weekenden gaan ervaren schippers mee om het varen zo veilig
mogelijk te houden en er tips ten training te geven. Zo kan je zelf ook
een hoger zeilniveau bereiken of zelf schipper worden.

Wij organiseren in de lente en herfst introperiodes. Je kan dan kijken
of Aqua wat voor jou is!
Ook tussen de intro’s door kan je altijd mailen naar wszv.aqua@wur.
nl om een afspraak te maken om een keertje langs te komen!

Contactgegevens
Wil je meer weten of een keer vrijblijvend meezeilen? Stuur dan
een mailtje naar wszv.aqua@wur.nl of kijk op onze website www.
wszvaqua.nl.

Sailing in Wageningen

Sailing competitions

Sailing Weekends

Every spring and fall we organize introduction periods. There you
can see yourself if Aqua is something for you. Between these intro
periods you can always e-mail to wszv.aqua@wur.nl to make an
appointment to visit and experience an association evening.

Aqua has its own Laser 2. This is a sportive and fast boat for 2 people,
which has a trapeze and a spinnaker. With this boat we sail on the
Rhine and on organized. Next to that we also make use of bigger
boats named Lelievletten and Valken. With the Lelievletten, which
can withstand quite a collision, you can learn sailing on weekdays or
just go relaxing after the lectures.

Aqua organizes about ten weekends a year, for example: a Dinghy
weekend, a Yacht weekend and a Storm weekend. During the
summer holidays there is a summer sailing week. Most of the
time we sail in boats called Valken, but we also try out other boat
types. During the weekends we sleep in on the boat or we stay on
a campsite in cabins. We make sure that experienced sailors join
these weekends, so they can guide the boats and teach inexperienced
members how to sail. This way you can learn a lot!

Apart from the sailing weekends, we also participate in several
national sailing races. We battle with each other in the Café Race,
the Dutch Students Sailing Championship, the Skûtjse Long
Distance Championship and the Brio sailing marathon. As a
member of Aqua you can compete in these races, even when you
are not very experienced yet.

Contact us

Interested in Aqua or do you want to join us for a sailing trip?
Contact us by sending an e-mail to wszv.aqua@wur.nl or take a
look at our website www.wszvaqua.nl.

www.wszvaqua.nl

