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vaaropleidingen in Nederland te controleren 

en op hoog niveau te houden.  Zeezeilschool 

Lauwersoog hanteert strenge normen wat 

betreft de geboden opleidingen, de 

instructeurs en de veiligheid. Enthousiaste 

zeezeilers van over de hele wereld hebben 

zeezeilervaring opgedaan op het volledig 

uitgeruste zeegaande jacht de Carinya II, die 

vooral voor lange zeezeiltochten wordt 

gebruikt. Daarnaast wordt er ook op andere 

schepen les gegeven.  De filosofie van 

Neptunamor is om voorwaarden te creëren 

om watersport zo te beleven dat liefde voor 

de natuur, verantwoord varen en goed 

zeemanschap worden gestimuleerd.  

Naast de activiteiten van Zeezeilschool 

Lauwersoog is er het aanbod van het 

Watersportopleidingscentrum. Dit aanbod 

bestaat uit  theoriecursussen, workshops en 

watersportproducten.  Informatie hierover 

komt in het tweede deel van deze brochure 

aan bod. 

Initiatiefnemer van Neptunamor is Wilko 

Braam. Hij is  CWO instructeur en erkend 

TKN opleider.  Sinds zijn jonge jaren heeft 

hij veel gezeild.  Met zijn ervaring in 

verschillende typen boten en op wateren in 

vele delen van de wereld, is hij een man van 

de praktijk. Na het afronden van zijn 

elektrotechniek studie aan de UT heeft hij 

gediend als marine officier en heeft daarna 

aan de basis gestaan van een nog altijd 

succesvolle onderneming voor hij in 2003 

Neptunamor heeft opgericht en zich volledig 

op zijn passie is gaan richten. 

Neptunamor 

Neptunamor omvat een 

zeezeilschool en een 

watersportopleidingscentrum. 

De Zeezeilschool Lauwersoog is het 

onderdeel dat zich richt op het zeezeilen in 

de praktijk. Voor die praktijkopleiding is 

Neptunamor aangesloten bij het CWO, de 

Commissie Watersportopleidingen die door 

het Watersportverbond, ANWB en HISWA is 

opgericht om de kwaliteit van zeil– en 
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van Adams is gebouwd in Sydney, Australië. 

Het prachtige interieur verraadt de 

afwerking door Balinese vaklui. Vanachter 

de ruime kaartentafel heb je als navigator 

rondom zicht. Het van aluminium gebouwde 

schip, met een lengte van 15 meter over 

alles, biedt ruimte en comfort aan zes 

opvarenden. De Carinya II is na een volledige 

renovatie in 2007 recent uitgerust met 

nieuwe navigatieapparatuur, nieuwe mast 

en zeilen. 

CWO opleidingsstructuur  

Het CWO programma is opgebouwd uit vier 

opvolgende niveaus, het CWO-1,-2,-3 en -4. 

Zeezeilschool Lauwersoog  

De haven Noordergat in Lauwersoog is de 

uitvalsbasis voor zeezeiltochten van 

Neptunamor. Daar worden ook regelmatig 

theoriecursussen en workshops 

georganiseerd, maar dan in combinatie met 

de praktijk. De doelgroep bestaat uit 

mensen die zeezeilervaring willen opdoen en 

actief betrokken willen zijn bij alle aspecten 

van het zeezeilen. Ervaring is geen vereiste 

omdat er mogelijkheden zijn voor elk 

ervaringsniveau.   

Zeezeiltochten zijn onder begeleiding van  

professionele instructie en met schepen die 

optimaal zijn uitgerust voor het zeilen op 

zee. Op het wad wordt gevaren met 

platbodems of andere typische 

waddenbootjes. Het schip voor de langere 

zeezeiltochten, de Carinya II, is een schip 

ontworpen voor wereldreizen. Het ontwerp 

George en Joke Meltzer, bankier:  de Carinya II is 
een heel karakteristiek en comfortabel schip met 
prachtig houtsnijwerk en prettige zeileigenschap-
pen. Veel geleerd met het manoeuvreren vooral 
door het wieleffect en de invloed van de wind. 
Ook de kapitein is ons goed bevallen. Wilko be-

dankt en succes met de cursussen.  

De Carinya II, zeilactie voor de foto! 

De Carinya II, achter de kaartentafel rondom zicht 

 

De Carinya II, na de renovatie in 2007. 
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Neptunamor richt zich op het zeezeilen.  

Onderdelen van het CWO-1 zijn o.a. het 

schip zeilklaar maken, windoriëntatie, 

koersvaren, stand en bediening van de 

zeilen, oploeven, afvallen, overstag gaan, 

gijpen, opkruisen, reven en assisteren bij 

haven manoeuvres. Daarnaast moet 

elementaire kennis van de binnenboord 

motor en de veiligheidsmiddelen bekend 

zijn. Bij de afronding van het CWO-1 niveau 

ben je goed op de hoogte van alle begrippen 

die aan boord gebruikt worden. 

Voor het CWO-2 moet men zich verder 

ontwikkelen in de onderwerpen van CWO-1. 

Daarbij komen de aanleg- en afvaar 

manoeuvres op motor en onder zeil, de man 

over boord acties, ankeren, sluisvaren, 

navigatie en de bediening van de 

apparatuur. 

In het CWO-3 opleidingstraject staat het 

schipper zijn centraal. Je moet zelfstandig 

zeezeiltochten kunnen voorbereiden en als 

schipper kunnen volbrengen. Het TKN 

certificaat en EHBO kennis is een vereiste. 

Om een zeiljacht van de ene zeehaven naar 

de ander te kunnen varen, met zorg voor de 

veiligheid van de bemanning, is het opdoen 

van ervaring vooral van belang. 

CWO-4 is bedoeld voor schippers die lange 

afstanden en dus meerdaagse tochten op 

zee willen varen. Na 1000M op zee, waarvan 

250 na het behalen van CWO-3, minimaal 12 

uur in donker wacht te hebben gelopen en 

10 havens als zelfstandig schipper te hebben 

aangelopen, ben je gekwalificeerd voor het 

RR&P theorie examen. Na het behalen van 

het RR&P examen is verdieping van kennis 

op alle onderdelen en meteorologie in het 

bijzonder nodig voor je het examen kunt 

afronden.  CWO-4 is oorspronkelijk bedoeld  

voor aankomend instructeurs zeezeilen.   
Op alle niveaus zijn communicatie afspraken 

belangrijk. Op dat onderdeel moet je 

evalueren en jezelf continu verbeteren. 

Kennis  van de reglementen, het gebruik van 

boekwerken en kaarten, jachtetiquette en 

de zorg voor het schip, verdienen op alle 

niveaus ook voortdurend aandacht. 

De vaardigheden voor de CWO 1 en CWO 2 

niveaus kunnen tijdens cwo trainingstochten 

aan de instructeur getoond worden. 

Neptunamor zal het diploma verstrekken 

nadat alle onderdelen positief zijn 

beoordeeld. Voor het CWO-3 en CWO-4 

examen  wordt een officieel examen bij het 

watersportverbond aangevraagd. Dit is een 

meerdaagse tocht als schipper waarop ook 

CWO-1 en CWO-2 kandidaten aangestuurd 

moeten worden. Tijdens een examen kan 

een gecommitteerde van het CWO zich 

aanmelden voor de trip of een deel ervan. 

CWO trainingstocht 

In overleg met de opvarenden en de  

schipper wordt een vaarplan opgesteld.  

Dit plan is afhankelijk van criteria zoals het 

weerbericht, het vaargebied, de duur van de 

tocht en de vaardigheden en beperkingen 

van de bemanning. Het participeren in het 

opstellen van het vaarplan is een goede 

ervaring. Kennis opgedaan tijdens andere 

tochten en uit boeken is bij de 

voorbereiding en onderweg onderwerp van 

veel gesprekken. Rollen wisselen als 

navigator, stuurman en dekdienst brengt 

met zich mee dat iedereen betrokken is bij 

de tocht.  

De weekendtochten zijn vaak lange 

weekenden, vrijdagochtend opstappen en 

zondagavond terug. Jaarlijks wordt een 

nieuw schema opgesteld en gepubliceerd op 

de website, met weekenden waarop 

ingeschreven kan worden.  

In de  zomermaanden worden grotere 

tochten ondernomen met nachten op zee en 

aankomsten in buitenlandse havens. Er is 

een uitgebreid standaard aanbod, waarop 

Hans Verdel, boomkweker uit Boskoop: “Mijn zoon 
en ik hebben veel opgestoken door  de rollen van 

navigator en stuurman te wisselen” 
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iedereen zich kan inschrijven. De tochten 

hebben verschillende op– en afstapplaatsen. 

Samen reizen als bemanning en aansluitend 

inschepen is een onderdeel van zeezeilen. 

Ook dit onderdeel heeft zijn charme. Het 

laatste tracé eindigt weer in Lauwersoog. 

Mee aan boord 

Voor zeezeiltochten geldt dat aan boord 

wordt  overnacht.  Goede kussens zijn aan 

boord, maar een kussensloop moet je zelf 

meenemen en vanzelfsprekend een 

slaapzak. Omdat het op het water koud kan 

zijn, is het goed warme kleding, regenjassen 

en laarzen mee te nemen. Zelfs in de 

zomermaanden kan het dragen van een 

wollen muts aangenaam zijn. Zwemvesten 

en overige veiligheidsmiddelen zijn aan 

boord. Het is nodig om een geldig 

identiteitsbewijs of paspoort mee te nemen 

als buitenlandse bestemmingen worden 

aangedaan. Op een zeiljacht neem je 

kleding, toiletartikelen, handdoek altijd 

mee in een flexibele reistas. Nog een paar 

artikelen om aan te denken zijn: 

antizeeziekte middel, lippenbalsem, 

zonnebrandolie en een  zonnebril. 

Neptunamor heeft een 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, 

echter is niet verzekerd tegen schade bij 

ongevallen en schade aan persoonlijke 

eigendommen. Op meerdaagse tochten moet 

gekozen worden tussen voor anker gaan of 

een jachthaven aanlopen. Aan boord wordt 

een boordkas gehanteerd waaruit 

havengelden en boodschappen worden 

betaald.  

Haven van Lauwersoog 

Vanuit Lauwersoog vertrekken is een mooie 

ervaring. Je bent direct in een uniek en 

uitdagend vaargebied. Het Nederlandse en 

Duitse wad en de Noordzee, zijn moeilijke 

vaargebieden en bieden alles wat nodig is 

om je te kunnen vormen tot een goede 

zeezeiler. Bij de jachthaven Noordergat in 

Lauwersoog zijn goede 

parkeermogelijkheden en faciliteiten. Het is 

10 minuten varen naar de Robbegatsluis, 

waarna je op zout stromend water zit.  Met 

zwaar weer zijn er zeilmogelijkheden op het 

Lauwersmeer.  

Weekendtochten 

Als de omstandigheden het toelaten is het 

een leuke dagtocht op de vrijdag naar 

Vlieland of Terschelling. Een extra voordeel 

van vertrek vanuit Lauwersoog is dat de 

Duitse Waddeneilanden Borkum en Nordenei 

in een dagtocht te bereiken zijn.  Deze 

eilanden zijn voor de meeste nieuw en 

hebben zeker hun charme.  In de winter 

wordt ook gevaren.  Indien er wensen zijn 

om weekenden te verlengen kunnen 

hierover afspraken worden gemaakt. Het 

schip exclusief reserveren is mogelijk als 

tijdig overleg wordt gevoerd.  In het vroege 

voorjaar is het een waar genoegen weer op 

het water te zijn. Juist dan wordt elke 

zonnestraal gekoesterd. Vaak worden 

tijdens een weekend tocht afspraken 

gemaakt over een of meerdere thema’s. 

Voorbeelden van thema's kunnen zijn: EHBO, 

TKN, elektronische navigatie-instrumenten, 

weerkunde, ankeren, man over boord of 

veiligheid. 

Fons Knobben, drankenhandel de Bolhaar, “Bij 
varen op stromend water en brekers op de banken 
in het Huibertgat, opletten en weten wat je 

doet!” 
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Duitse Bocht, Helgoland 

Een bijzondere weektocht is via het Duitse 

wad naar Helgoland in de Duitse bocht te 

varen die elk jaar een of meerder keren 

georganiseerd wordt. De Duitse 

Waddeneilanden  hebben overeenkomsten 

maar ook verschillen met de Nederlandse 

Waddeneilanden. Helgoland is een 

fascinerende rots die rood gekleurd uit de 

zee opdoemt en zich op veel manieren 

onderscheid van de andere Waddeneilanden.  

Colin Archer Memorial Race  

In 2010 is de Carinya II weer ingeschreven 

voor de Colin 

Archer 

Memorial 

Race (CAMR). 

Elk even jaar 

vertrekt de 

Carinya II als  

deelnemer 

aan deze race 

van 

Lauwersoog 

naar Larvik 

met ruim 100 

andere 

zeiljachten. 

De afstand 

van 

Lauwersoog 

tot Larvik op 

de kaart is  

365 zeemijl. 

In het 

algemeen kost 

het 3 tot 5 

dagen om die 

afstand te overbruggen. De Carinya II vaart 

in de vrije klasse.  Na de aankomst is er een 

barbecue voor alle deelnemers 

georganiseerd door de ontvangende Noorse 

watersport-vereniging en er zijn altijd  een 

paar dagen om de  Noorse zuidkust te 

verkennen. 

Oostzee Scandinavische kusten 

In aansluiting op de CAMR is er een 

bemanningswissel  en zijn  er een of meer 

aansluitende weektochten langs de Noorse, 

Zweedse en Deense kusten. Dit gevarieerde 

vaargebied is schitterend mooi en zo heel 

anders dan Nederland. 

Schotland en Engelse Oostkust   

Regelmatig worden weektochten met als 

doel de Engelse oostkust georganiseerd. 

Indien mogelijk vaart een groep heen en is 

er een bemanningswissel in Harwich.  Dit 

geeft tijd om de Engelse Oostkust te 

verkennen. Bijvoorbeeld kan je na 

Johan Schroor, export manager, en Rene 
Knip ,grafisch kunstenaar: “Na een geslaagde 
CAMR nog een mooie trip langs de Noorse kust,  
geweldig!” 

Ron Tempel, ondernemer (wit t-shirt) “op en neer 
naar de Engelse Oostkust  met een groep vrienden 

uit Joure was enerverend en leerzaam” 
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Wadvaren 

Het wadvaren is een unieke ervaring. De 

praktijk van het rekenen met getijden leer 

je nergens beter dan op een waddentocht. 

Onder begeleiding van een ervaren flottielje 

leider worden met een aantal  

waddenbootjes een tocht  gevaren. De 

zeezeilschool heeft beschikking over diverse 

typen wadboten voor deze tochten. 

Instructeurs 

Alle instructeurs  voldoen aan de eisen van 

het CWO. Belangstellenden om instructeur 

te worden zijn na het behalen van het  

CWO-3 niveau welkom. Neptunamor zal dan 

investeren in de opleiding op basis van 

afspraken die vooraf worden vastgelegd. 

Instructie op eigen schip 

Indien het schip en/of het vaargebied nieuw 

voor je is, geeft het rust als er een ervaren 

schipper aan boord is.  Ook is die schipper 

handig als je medeopvarenden onervaren 

zijn.  Je hebt dan een klankbord aan boord. 

Deliveries 

Schippers van Neptunamor kunnen een schip 

vertrouwd afmeren op de plaats van 

bestemming.  Een ervaren schipper 

meenemen op een overtocht die je zelf 

maakt is ook een optie. 

Bareboat en flottielje  

Bij Neptunamor is uitgebreide kennis over 

de mogelijkheden van de huur van schepen 

zorgvuldige getijdenberekening de rivieren 

als de River Deben of de River Orwell 

aanlopen.  De navigatie daar is een serieuze 

zaak en een goede training. Op deze reis is 

het al snel mogelijk dat we meer dan 400 

mijl zullen varen. Een intensieve tocht 

waarop je veel kunt leren. Deelname aan de 

Harlingen Hull Harlingen race is ook een van 

de mogelijkheden. 

Kanaal tochten 

De tochten door het kanaal langs de 

Engelse, Belgische en Franse kustgebieden 

kenmerken zich als vaargebied met grote 

getij verschillen en ten gevolge daarvan 

sterke stroming, hetgeen in combinatie met 

de drukke scheepvaart een uitdaging biedt 

aan iedere schipper. Het bezoeken van de 

kanaaleilanden op eigen kiel is zeer 

bijzonder.  

Oceaanzeilen 

 
In 2011 staat een reis gepland met de 

Carinya II naar de Azoren.  Het tracé over de 

Atlantische Oceaan is een unieke ervaring. 

Deelnemers doen ook mee aan de workshop 

oceaanoversteek en nemen deel aan een 

voorbereidingsprogramma met de Carinya II.  

Gaston Pothumus, internet ondernemer :”In no-
vember een tocht naar Ameland, prachtig op het 

wad!” 

1200 M 

Jos Leegstra (fotograaf): “Ik verheug me nu al op 

het maken van deze tocht met de Carinya II! ” 



in vaargebieden over de hele wereld en de 

mogelijkheid om in flottielje te zeilen. 

Voorbereiding op dergelijke tochten is ook 

leuk en daarin kan Neptunamor een 

belangrijke rol spelen. Ook regelt en 

begeleid Neptunamor boekingen. 

Watersportopleidingscentrum 

 

Het watersportopleidingscentrum 

organiseert cursussen, workshops en 

lezingen. Ook worden adviezen en 

producten op watersportgebied aangeboden 

aan de  watersport liefhebber. Het aanbod is 

breder dan alleen voor zeilliefhebbers 

omdat er ook aanbod is voor motorboot 

schippers. De kernactiviteit is het uitgebreid 

aanbod van  cursussen die opleiden voor de 

landelijke examens, zoals het vaarbewijs, 

theoretische kustnavigatie, het marifoon 

basiscertificaat en het Marcom-B certificaat.  

In het eerste en het vierde kwartaal van het 

jaar is er een vast cursusaanbod waarop 

iedereen zich kan inschrijven. Inschrijven 

voor een cursus gaat via de website. Op de 

website vind je de meest actuele 

informatie. Het cursusaanbod is geroosterd 

op doordeweekse avonden en op 

zaterdagen.  Het opleidingscentrum heeft 

recent ook het gehele aanbod op maandag 

verzorgd voor deelnemers die in de avonden 

en weekenden bezet waren.  

Tijdens cursussen wordt er naar gestreefd 

om veel praktische voorbeelden te geven.  

Er wordt gewerkt met goede studieboeken. 

In de cursus wordt de lijn van het 

studieboek gevolgd. In voorkomende 

gevallen wordt aanvullende informatie 

gegeven. Tijdens de cursussen wordt ook 

beeld- en filmmateriaal gebruikt om de stof 

levendig te kunnen aanbieden. 

Informatiebijeenkomsten 

 

Voor belangstellenden worden regelmatig 

informatiebijeenkomsten georganiseerd. In 

het opleidingscentrum wordt een 

presentatie gegeven over het aanbod en is 

er de gelegenheid om vragen te stellen.  

Vaarbewijs 
 

Het vaarbewijs (VB)  is verplicht voor de 

schipper  van een vaartuig dat langer is dan 

15 meter of van een schip dat sneller kan 

varen dan 20 km/u. Voor de kleine binnen 

wateren geldt het vaarbewijs 1(VB1) en het 

vaarbewijs aanvullend (VBA) voor  

zeemondingen en groot binnenwater.  De 

examens VB1 en VBA kunnen zowel  

afzonderlijk als tegelijk worden afgelegd. 

Het examen wordt afgenomen in meerdere 

plaatsen in Nederland. De examens worden  

afgenomen via de computer.  Je kunt je via 

de website www.vamex.nl inschrijven.  

Het behalen van VB1 en VBA geeft recht op 

het klein Vaarbewijs 2 (VB2). Cursisten die 

het VB1 examen gehaald hebben kunnen ook 

beginnen met de cursus Theoretische  

Kustnavigatie (TKN). Wanneer het TKN 

examen met goed gevolg is afgesloten kan 

het VB2 en het internationaal vaarbewijs ICC 

aangevraagd worden.  

De examenstof van VB1 wordt behandeld in 

5 lessen. De onderwerpen zijn:  

 Voorbereiding en veiligheid 

 Omgaan met het schip 

 De weg vinden op het water 

 Verkeersregels op binnenwateren.  

 

Eric Harders, ondernemer, “De cursusruimte in 
het watersport opleidingscentrum van Neptu-
namor is een heerlijke inspirerende ruimte, waar 

ik diverse cursussen en workshops heb gevolgd.” 

8 
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De examenstof van VBA wordt eveneens 

behandeld in 5 lessen.  

De onderwerpen zijn:  

 Varen op ruim water 

 Varen op getijdenwater 

 Navigeren.  

 

De examenstof van VB1 en VBA staat in 

hetzelfde boek. Wij gebruiken bij de cursus 

het cursusboek Klein Vaarbewijs I+II. Dit 

boek kan besteld worden tezamen met een 

CD-ROM met examenvragen. Voor VBA (en 

ook voor TKN) is een 

kaartplotter en een passer 

nodig. In de cursus die 

voorbereid op het examen 

wordt veel met voorbeelden gewerkt. Door 

de oefening en het stapsgewijs doornemen 

van de examenonderdelen is de slagingskans 

optimaal. 

Marifoon examens  

Neptunamor is aangewezen als 

examenlocatie, door het Agentschap 

Telecom, voor het afnemen van marifoon 

examens. Deze bevoegdheid geldt ook voor 

het afnemen van het praktijk examen Global 

Maritime Distress and Safety System 

(GMDSS). Het GMDSS is in het leven 

geroepen om de veiligheid van de 

scheepvaart te verhogen. Per jaar worden 

vier maal, twee maal in het eerste kwartaal 

en twee maal in het laatste kwartaal de 

vier maal, twee maal in het eerste kwartaal 

en twee maal in het laatste kwartaal de 

theorie examens georganiseerd. De 

examenlocatie is de cursusruimte van het 

Watersportopleidingscentrum. 

Na twee lessen basiscertificaat volgen twee 

lessen GMDSS-B. De eerste les is 

hoofdzakelijk theorie. In de tweede les is er 

ruimte voor training met de apparatuur en 

aansluitend wordt het praktijk examen 

afgenomen. Op de laatste avond, de vijfde 

uit de serie van vijf is van 19:30 tot 20:00 

het examen basiscertificaat en van 20:00 tot 

20:30 het examen GMDSS-B. Aansluitend 

worden de examens direct nagekeken en 

krijgt iedereen de voorlopige uitslag. Nadat 

het Agentschap Telecom het 

examenresultaat heeft vastgesteld ontvangt 

iedereen die is gelaagd een aanvraagpakket 

voor het certificaat. 

Marifoon basiscertificaat 

Minstens één opvarende moet het  

basiscertificaat marifoon hebben als er een 

marifoon aan boord is. Met het 

basiscertificaat mag de marifoon over de 

hele wereld bediend worden. De 

onderstaande examenstof wordt behandeld 

in twee lessen: nood-, spoed– en 

veiligheidsverkeer, identificatie en  

Wouter Muller Kobold, innovatie manager Grolsch: 
“Na vele zeezeiltochten waaronder een  Fastnet, 
heeft mijn dorpsgenoot Wald Been mij overge-
haald voor een cursus Vaarbewijs. Het was leuker 

dan ik eerst dacht en ik heb nog geleerd ook!” 

Maarten Groen, aannemer te Enschede en zijn 
echtgenote Bertine met hun certificaat!  “We 
vonden het een leuke cursus en we zijn blij dat we 

het examen in Enschede konden doen” 
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gespreksdiscipline, nautisch 

verkeer, openbaar verkeer en 

techniek. 

Marcom-B (module GMDSS-B) 

MARCOM-B is het marifoon 

basiscertificaat plus de GMDSS 

Module-B. Voor de  
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beroepsvaart is het GMDSS verplicht en de  

pleziervaart kan er gebruik van maken. Voor 

een zeemarifoon die je handmatig van laag 

naar hoog vermogen kunt schakelen en/of 

DSC apparatuur (Digital Selective Calling)

heb je Marcom-B nodig. Ook voor het 

gebruik van  maritieme satellietinstallaties, 

EPIRB's en SART's is Marcom-B vereist.  

Houders van een marifooncertificaat kunnen 

middels een module GMDSS-B examen in het 

bezit komen van het  Marcom-B certificaat. 

De volgende onderwerpen worden 

behandeld in twee lessen GMDSS Module-

B:Wetgeving; Zeegebieden en uitrusting; 

DSC berichten opstellen; AIS, Navtex, Epirb, 

SART, Inmarsat.  In de cursus is er ook 

aandacht voor de Engelse taal die 

internationaal over de marifoon gebruikt 

wordt. Je leert in de cursus hoe het GMDSS-

systeem is opgebouwd en welke apparaten 

er een rol in spelen.  In het praktijkdeel ga 

je daadwerkelijk DSC berichten verzenden 

via een DSC marifoon en wordt kennis 

gemaakt met GMDSS apparatuur. 

Theoretische Kustnavigatie (TKN) 

Na het met goed gevolg afronden van het 

TKN examen, ontvang je het getuigschrift 

van bekwaamheid in het navigeren op 

Europese wateren. Houders van het TKN  

getuigschrift kunnen  bij de ANWB het ICC 

voor Coastal waters aanvragen. Het ICC 

(International Certificate of Competence) is 

een international vaarbewijs uitgegeven 

door het Ministerie van Verkeer en  

Waterstaat, dat inmiddels al door een aantal 

Europese landen wordt geëist. Bezitters van 

VB2 kunnen een verkort TKN examen 

afleggen. Het examen kan worden gedaan in 

Amsterdam, Rotterdam of Drachten op de 

derde zaterdag in April en op de laatste 

zaterdag in November in Amsterdam. Je 

meld je hiervoor aan via 

www.watersportverbond.nl. In de cursus 

komen onderwerpen aan de orde zoals:  

 Reglementen,  

 Kaarten en boekwerken,  

 Betonning en bebakening,  

 Getijden en stroom,  

 Kaartpassen,  

 Plaatsbepaling,  

 Navigatie-instrumenten,  

 Meteorologie,  

 Zeevaartkunde. 

Het is een aanbeveling om in de 

voorbereiding op het TKN examen een TKN 

oefenreis te plannen. Door het doen in de 

praktijk kom je tot de kern. De cursussen 

worden gegeven op woensdagavond in de 

periode voor het examen. Op verzoek is het 

mogelijk de gehele TKN cursus te verzorgen 

op 3 hele dagen.   

Reis, Routering & Planning (RR&P) 

Het examen Reis, Routering & Planning 

wordt twee maal per jaar georganiseerd 
door het CWO  (www.cwo.nl). De toegang 
tot dit examen is zeer strikt (zie criteria 
CWO-4). Echter ook zonder deelneming aan 
het examen is de cursus relevant voor een  
zeezeiler. In deze cursus oefen je met 
behulp van zeekaarten, almanak, kennis 
jacht, uitrusting en bemanning, 
meteorologie om een verantwoord vaarplan 
op te stellen, alsmede een verantwoorde 
wachtindeling. Daarbij moet je de 
noodzakelijke gegevens voor een veilige 
uitvoering van het vaarplan verwerken in de 
zeekaart(en). Je oefent ook met het 
bijhouden van het logboek. Tijdens de 
cursus wordt gewerkt met de MacMillan 
Reeds Nautische Almanac. 
 

Berrie Kuijl: “TKN vond ik niet gemakkelijk  maar 

dankzij de cursus heb ik het gehaald!” 
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Boeken en watersportartikelen 

Neptunamor heeft als watersportbedrijf 

diverse overeenkomsten met toeleveranciers 

uit de branche.  Het 

Watersportopleidingscentrum is toegankelijk 

voor elke vraag op het gebied van artikelen 

en producten verkrijgbaar voor de 

watersport. Voor het aanbod van boeken is 

o.a. het aanbod van uitgeverij Hollandia 

opgesteld in de cursusruimte. In het aanbod 

zitten schitterende vaarwijzers voor alle 

denkbare vaargebieden bij, prachtige 

avonturenverhalen van vertrekkers en 

diverse boeken met kennis over onderhoud 

en beheer van boten. Door de praktijk met 
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DSC-marifoons kunnen diverse toestellen van 

verschillende leveranciers worden getoond 

en is er specialistische kennis aanwezig.  

Tijdens de zeezeiltochten wordt veel met 

elektronische navigatie apparatuur gewerkt. 

Ook die kennis delen wij graag en dienen 

graag als klankbord. Apparatuur kan via het 

Watersportopleidingscentrum ook geleverd 

worden en  er is kennis en advies met 

betrekking tot de installatie. Op het gebied 

van installatie zijn er mogelijkheden om je 

te ondersteunen. Ook elektronische kaarten 

en veiligheidsmiddelen kunnen worden 

geleverd. 

Workshops en lezingen 

De workshops hebben een ander karakter 

dan de cursussen. In plaats van gericht op 

examenstof is de focus op de wensen van de 

groep. Het doel is om met een kleine groep 

enthousiaste watersporters een onderwerp 

uit te diepen. In plaats van theorielessen te 

geven gaan bijvoorbeeld alle deelnemers 

zelfstandig een tevoren afgesproken boek of 

vaarwijzer doorlezen. Naar aanleiding 

daarvan worden in de groep onderwerpen 

uitgekozen waar men verder iets mee wil 

doen. Vaak worden cases individueel of 

groepsgewijs uitgewerkt als voorbereiding 

voor het varen in een bepaald gebied. Ook 

worden externe deskundigen uitgenodigd 

voor een lezing of wordt er gebruik gemaakt 

van filmmateriaal. Het aantal deelnemers 

voor een workshop varieert van 4 tot 8.  Het 

standaard aanbod is flexibel en in overleg 

kan het aantal blokken en de inhoud worden 

aangepast. 

Workshop Wadvaren 

De workshop wadvaren is leuk voor iedereen 

die het droogvallen en varen op het wad 

aanspreekt. De film “Het raadsel van het 

wad”wordt getoond en het boek wordt door 

iedereen gelezen. Met inspiratie van deze 

bronnen bespreken we verschillende 

onderwerpen. Het boek Vaarwijzer De 

Waddenzee gebruiken we voor de algemene 

theorie en met behulp van de HP33 en 

kaarten bereiden we tochten voor en 

beantwoorden we vragen zoals: Hoe laat 

kunnen we over het wantij? Hoe laat moeten 

we dan vertrekken uit Lauwersoog? Zijn we 

op Ameland die dag voor het donker is? 

Kunnen we de dag erna eerst naar het 

haventje van Schiermonnikoog als we voor 

donker weer in Lauwersoog willen zijn?  

Workshop Middellandse Zee  

Thema's zijn bijvoorbeeld Griekenland, 

(Vaarwijzer Griekenland).  Zo kan ook 

Turkije, Spanje, Italië, Kroatië gekozen 

worden of een mix. Naast boeken, films 

worden vaak sprekers uitgenodigd die 

ervaring hebben in dit gebied. Iedere 

deelnemer werkt een eigen gekozen 

onderwerp uit en geeft terugkoppeling aan 

de groep. 

Workshop Oostzee en Scandinavië 

De Vaarwijzer Oostzee is een uitstekende 

bron om een paar avonden in de winter 

enthousiaste zeilers warm te houden.  Alle 

aspecten  zoals bijvoorbeeld het weer, de 

scheepvaart, reglementen en natuurlijk 

waar de mooie plekjes zijn komen aan de 

orde. Diverse routeringplannen kunnen 

uitgewerkt worden en daarbij diverse 

wetenswaardigheden uitgewisseld  met 

ervaringsdeskundigen.  

Berend Kok, docent: “ik ga een tocht maken naar 
Sylt, voor de berekeningen en de tips voor het 

droogvallen en ga ik de workshop wadvaren doen.” 
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Workshop Zeiltrim 
 

Voor zowel ervaren als beginnende zeilers is 

het boek Zeiltrim de ideale raadgever om 

sneller te varen door alle zeilmiddelen 

optimaal te benutten. Deelnemers van de 

workshop nemen dit boek zelf door en 

onderwerpen worden uitgediept waarbij  

diverse simulatie programma’s gebruikt 

worden. 

Workshop Zeilreparatie 

Aan boord van de vertrekker hoort een 

naaimachine te zijn, liefst een oude nog met 

de hand bediend. Om een meester te 

worden in het maken van kleine reparaties 

en het maken van hoesjes, spatzeiltjes, 

ontvangstvlaggetjes  is leuk en komt vaak 

van pas. Voor zeiltjes op bijbootjes  nodigen 

we een specialist uit. 

Workshop Boatbuilding 

Voor velen is het een droom om eens een 

klein bootje van hout te bouwen. In deze 

workshop brengen we mensen bijeen om 

deze droom te realiseren. Onder deskundige 

begeleiding bouwen we een klein sloepje. 

Workshop Oceaanoversteek 

In deze workshop is de focus  op de 

oversteek van de Carinya II naar de Azoren. 

Ook voor niet deelnemers aan die tocht is 

dit een zeer interessante workshop.  

Groepsgewijs wordt een reis en 

routeringplan opgesteld. Deelnemers krijgen 

een eigen onderwerp om zelfstandig uit te 

werken en te presenteren.  Onderwerpen als 

wachtindeling, inkoop, koken aan boord, 

meteorologie, veiligheid, wat ligt waar en 

het  gebruik van diverse systemen worden 

uitgewerkt.  In deze workshop zal de groep 

proberen een externe ervaringsdeskundig te 

betrekken. Iedereen die een 

oceaanoversteek op het verlanglijstje heeft 

zal veel baat hebben bij deelname.  

Workshop Meteorologie 

Een cursus voor iedere watersporter. In drie 

sessies komen aan de orde een 

boekbespreking (ieder leest het boek 

“Het weer van morgen” en “het Kleine 

Weerboek”) en de opmerkelijke 

onderwerpen worden groepsgewijs 

besproken. De focus is op de karakteristieke 

weersomstandigheden in de Europese zomer 

en hoe men die herkent, praktijkregels voor 

weersvoorspelling aan boord en het 

specifieke weer op de Noordzee, Oostzee en 

de Middellandse  zee.  
 
Workshop Navigatiemiddelen 

Belangrijke kennis voor watersporters is het 

goed gebruik GPS, kaartplotters en radar. De 

informatie wordt op een zeer praktische 

wijze en met veel voorbeelden aangeboden. 

Praktijkopstellingen staan gereed om mee te 

oefenen. Onderwerpen in de workshop zijn: 

de traditionele navigatie kaartpasser, 

potlood, papieren kaarten en driehoeken, de 

elektronische navigatie met GPS, 

kaartplotters en radar en de mogelijkheden 

van de PC aan boord.  

 

Onno Harders, ondernemer in elektronica en ac-
tief in de watersport branche, “ik heb cursussen 
bij Neptunamor gedaan en ga in de volgende work-
shop elektronische navigatiemiddelen een actieve 

bijdrage leveren m.b.t. gebruik pc aan boord.” 
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