
TRAINING VAARBEWIJS I + II 
Wie tegenwoordig op verantwoorde wijze het water op wil doet er verstandig aan om een vaarbewijs te halen. Dit verschaft een basis 

inzicht in de regels en gebruiken op het water en biedt duidelijke kaders voor verantwoord en veilig watersporten! 

De Watersport vereniging  Sleattemermar draagt hier graag aan bij en geeft daarom dit voorjaar een aantal trainingen voor leden en niet-leden. De 

trainingen hebben tot doel om de veiligheid maar ook het plezier onder watersporters te vergroten. Door praktijk kennis van leden op aansprekende wijze 

te delen gaat de theoretische stof meer tot de verbeelding spreken en bestaat bovendien een beter inzicht m.b.t. de stof, de opbouw van de stof en de 

context van de vraagstellingen. Er zullen verschillende werkvormen worden toegepast en iedere trainingsavond wordt afgesloten met een aantal onderwerp 

gerelateerde oefenvragen. Hierbij is volop gelegenheid om vragen te stellen en onduidelijkheden met elkaar te bespreken. 

Planning:  

Datum Locatie Thema  VB Aan de orde komen o.a.: 

Dinsdag 16-04 
19.30 – 22.00 uur 

’t Roefke 
Tsjamkedykje 9 Balk 

Wetten en reglementen (h1) I  Introductie en toelichting op training. Wetten en reglementen, 
algemene regels, tekens en seinen. 

Dinsdag 23-04 
19.30 – 22.00 uur 

’t Roefke 
Tsjamkedykje 9 Balk 

Techniek, veiligheid en milieu 
(h2) 

I  Bemanning, uitrusting, aandrijving, brand, veiligheidsmiddelen, EHBO 
en marifoon 

Dinsdag 07-05 
19.30 – 22.00 uur 

’t Roefke 
Tsjamkedykje 9 Balk 

Het vaarwater, het weer (h3), 
praktijk van het varen (h4) 

I  Markering en lichtkarakters ,manoeuvreren, wind en stroom, afvaren, 
aankomen , ankeren, man overboord.  

Dinsdag 14-05 
19.30 – 22.00 uur 

’t Roefke 
Tsjamkedykje 9 Balk 

De zeekaart, meteorologie 
(h6) 

II Zeekaarten, meteoreologie, luchtdruk en wind 

Dinsdag 21-05  
19.30 – 22.00 uur 

’t Roefke 
Tsjamkedykje 9 Balk 

Het getij (h7) II Doodtij en springtij, reductievlak en waterdiepte 

Dinsdag 28-05  
19.30 – 22.00 uur 

’t Roefke 
Tsjamkedykje 9 Balk 

Navigeren (h8) II Navigatie en GPS, waypoints en afstanden  

Dinsdag 04-06  
19.30 – 22.00 uur 

’t Roefke 
Tsjamkedykje 9 Balk 

De reglementen op ruim 
water (h5) 

II Tekens en uitwijkbepalingen. 
Afsluiting 

 

Kosten & lesmateriaal 

Voor deelnemers zijn er geen kosten aan de trainingen zelf verbonden. Het voorgeschreven is het ANWB cursusboek VB 1 &2 inclusief 2500 oefenvragen (€ 

32,95 + plotter en passer ≈ € 34,95) . 



 

Examen kosten (VAMEX 2019): (zie www.vamex.nl) 

KVB 1  € 42 

KVB 2  € 50,- 

KVB 1+2 € 70,- 

NB. 2019 is het laatste jaar dat de vaarbewijs examens door Stichting VAMEX afgenomen worden. Daarna neemt het CBR deze taak over en wordt er naar 

verwachting een praktijkdeel aan het vaarbewijs toegevoegd. Hierdoor zullen de kosten naar verwachting sterk toenemen. 

De Watersport vereniging werkt veel samen met de lokale middenstand en is dan ook verheugd u de volgende aanbiedingen te kunnen doen: 

 Cursusboek + CD-ROM met 2500 oefenvragen, te bestellen bij Bruna Balk voor de standaard prijs van € 32,95,-. Van de Bruna ontvangt u bij het 

afhalen in de winkel op de van Swinderenstraat 13 in Balk een Bruna cadeaukaart ter waarde van € 5,-; (bel: 0514 - 605 211 of mail: 

bruna8104@brunawinkel.nl) 

 

 U ontvangt 10% korting op uw Portland koersplotter + kaartpasser (en evt. andere materialen zoals waterkaarten) als u deze bestelt via Sloepned 

Balk en komt afhalen in de winkel aan de Dubbelstraat 11 te Balk. (bel 0514 - 745 008 of mail info@sloepnedwatersport.nl). 

 

Opgeven kan door middel van het sturen van een mail aan: secretariaat@sleattemermar.nl 

Disclaimer: het aantal deelnemers is voor ons moeilijk op voorhand in te schatten. Hieraan kunnen mogelijk consequenties verbonden zijn. 
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