NIEUWSBRIEF 4 - SEPTEMBER 2014
EXAMENS THEORETISCHE KUSTNAVIGATIE

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle betrokkenen bij opleiding, publiciteit
en/of organisatie van het TKN-examen.
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Nieuwe leskaarten 1630-serie
In 2012 is door de Dienst Hydrografie de eerste leskaart uit de nieuwe serie
uitgegeven.
Deze uitgave was nodig omdat de laatste druk van de oude serie inmiddels 10 jaar
oud was en de lay-out begon te verschillen van de echte zeekaarten.
Een andere reden was dat de variatie en de stroomsterkten in het echt zo klein zijn
dat voor training en examinering zich het probleem voordoet, dat het wel of niet
toepassen ervan nauwelijks effect heeft op de uitkomst.
Het certificaat TKN is bedoeld voor jachtschippers die, zeg maar, in het gebied
Oostzee - Noordzee - Kanaal – Madeira - Middellandse Zee varen en sommigen in
de Caribische Zee rond de Boven- en Benedenwindse Eilanden.
Dat betekent dat zij alert moeten zijn op grotere stroomsterkten (Kanaaleilanden wel
tot 10 kn) en variatie (Caribische Zee: 14 W; Oostzee: 6 E; Turkije: 5 E).
In de leskaarten van de 1630-serie zijn de variatie en de stroomsterkten groot
gemaakt om daarmee te kunnen oefenen.
Een andere bijzonderheid is dat de kaarten aan twee zijden bedrukt zijn, waarbij de
kaart aan de ene kant ongeveer hetzelfde gebied bestrijkt als aan de andere kant,
maar op een grotere schaal. Zo kan er getraind worden op het overzetten van
posities van de ene naar de andere kaart en leert men alerter zijn op het feit dat hoe
kleiner de schaal, hoe minder informatie er in de kaart staat en omgekeerd.
De volledige set (1630, 1631, 1632, 1633) geeft de mogelijkheid uitgebreid te
oefenen met reisplanning van Zeebrugge tot Delfzijl.
Op dit moment (augustus 2014) zijn de leskaarten 1630 en 1631 beschikbaar, de
kaarten 1632 en 1633 zijn gepland.
Nieuwe nautische gegevens voor TKN examens beschikbaar op de site
Bij reisvoorbereiding en -uitvoering is, behalve gegevens verzameld in de
zeekaarten, ook informatie nodig die op andere wijze verkregen moet worden.
Afhankelijk van de leverancier van deze data hebben die een bepaalde aanblik.
Bij de examens TKN is gekozen voor een standaard format, gebaseerd op officiële
bronnen, zoals de Dienst Hydrografie en de British Admiralty. Dit vanwege de
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continuïteit en de consistentie qua lay-out over de jaren. En ook gegeven het feit dat
een schipper in staat moet worden geacht andere informatiebronnen op de juiste
wijze te interpreteren als hij daarvan gebruik wil maken.
De nautische gegevens bij de komende examens TKN zal dus het uiterlijk hebben als
de voorbeelden op de site. Met leskaart 1630 en de bijbehorende Nautische
informatie 1630 zijn er inmiddels drie examens geweest, zodat met oude examens
geoefend kan worden. Voor leskaart 1631 bestaat nog geen oefenmateriaal. Daarom
zijn bij de nautische gegevens voor deze kaart de getijgegevens opgenomen van de
havens die op deze kaart een rol spelen, zodat men zelf oefenopgaven kan maken.
Veel vragen in de oude TKN examens op leskaart 2322 zullen mogelijk ook op deze
kaart passen.
Nieuwe examenbundel TKN-examens binnenkort weer beschikbaar
Net als in andere jaren is de TKN-examenbundel met de vijf meest recente examens
weer beschikbaar.
Voor deze bundel 2014-2015 zijn de leskaarten 3371 en 1630 benodigd.
Het examen van 12 april 2014 is als voorbeeldexamen met de antwoorden en
toelichting op de website beschikbaar en zal daar langere tijd blijven staan,
eventueel met hier en daar een aanpassing in bepaalde (voorbeeld)vragen.
Nieuwe link naar de website van het Watersportverbond
Waarschijnlijk heeft u al gemerkt dat het Watersportverbond zijn website heeft
vernieuwd.
Hierdoor is het zeer waarschijnlijk dat de koppelingen van uw website naar de TKNpagina of andere pagina’s niet meer werken. De nieuwe TKN-pagina vindt u
eenvoudig via deze koppeling: http://www.watersportverbond.nl/tkn
Via de zoekfunctie is zoeken op ‘TKN’ ook een goede optie.
Het proces van vernieuwing is echter nog gaande. Medio november van dit jaar komt
er naast deze site, die bedoeld is voor organisaties, een aparte site voor de
individuele watersporters beschikbaar. Daar zal de TKN-informatie ook te vinden zijn.
Juiste informatie op uw website?
Hoewel het natuurlijk ieders eigen keus en verantwoordelijkheid is, zien wij op
diverse websites nog oude dan wel onvolledige informatie over de status van het
TKN-examen c.q. van het TKN-certificaat. Op de website van het Watersportverbond
staat de recente en juiste informatie. Wij hopen dat u uw gegevens wilt checken en
zo nodig wilt aanpassen.
Tips voor examenkandidaten
De examencommissie werkt aan een document met diverse studie- en examentips
ten behoeve van examenkandidaten. Met de enquêtes onder examenkandidaten en
de examenresultaten heeft de commissie behoorlijke gegevensbronnen om hieraan
inhoud te geven. De eerste versie is nu op de website te vinden. Mocht u hier goede
aanvullingen en/ of opmerkingen over hebben dan houden wij ons uiteraard
aanbevolen.
Nieuwegein, september 2014
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