RTC Regatta Center Muiderzand
Klein Vaarbewijscursussen 2019
Het RTC Regatta Center Muiderzand start in
februari/maart 2019 met open cursussen:
Klein Vaarbewijs 1 en 2. (KVB-1 en KVB-2)

Voor wie
•

KVB-1 Verplicht voor iedereen die wil varen in snel varende pleziervaartuigen die sneller dan 20
km/uur kunnen varen of met een lengte van 15 tot 25 meter lengte, op binnenwateren.
KVB-2 Is een aanvulling op KVB-1 Verplicht voor iedereen die ook wil varen op ‘Groot Water’, zoals
IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, Ooster- en Westerschelde, Waddenzee en kustwateren.

•

Deelname vanaf 16 jaar voor beide cursussen.

Noot: - De behaalde KVB-1 en 2 zijn geldig vanaf 18 jr.
- Belangrijk: Op dit moment bestaat het klein vaarbewijs alleen uit theorie, binnenkort komt daar een praktijkgedeelte bij!
Het theoretische examen moet je zelf aanvragen en wordt afgenomen door exameninstituut Stichting VAMEX
(zie ook hoofdstuk ‘Examenprocedure en kosten’ op pagina 2)

Waar:
RTC Regatta Center Muiderzand
IJmeerdijk 4
1361 AA Almere
(op het terrein van Marina Muiderzand)

Cursusleider: Jasper Jansen
Jasper is een ervaren en hooggekwalificeerd opleider.

Data/tijden
Datum
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

05 februari
12 februari
19 februari

Cursus
KVB-I
KVB-I
KVB-I

Tijd
19:30-22:00 uur
19:30-22:00 uur
19:30-22:00 uur

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

05 maart
12 maart
19 maart
26 maart

KVB-II
KVB-II
KVB-II
KVB-II

19:30-22:00 uur
19:30-22:00 uur
19:30-22:00 uur
19:30-22:00 uur

Jasper Jansen

Het avondprogramma:
Inloop vanaf
Start cursus
Pauze
Vervolg cursus
Einde cursus
Noot:

19:00 uur
19:30 uur
20:45 uur
21:00 uur
22:00 uur

- Bij de eerste cursusdag worden ook de bestelde cursusmaterialen uitgedeeld.
- Om KVB-2 te mogen doen moet je eerst KVB1 hebben gehaald.

Cursuskosten

 Theoriecursus KVB-1, 3 avonden
 Theoriecursus KVB-2, 4 avonden

€ 125,00
€ 165,00

Alle cursusavonden zijn inclusief doorlopend koffie, thee, water en koekjesbuffet.
Na afloop van de cursus kan er nog gezellig worden na geborreld in Het Palaver.
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Overige benodigdheden en kosten t.b.v. de cursussen



Cursusboek met gratis Proefexamen KVB-1 en 2
+ een dubbelzijdige examenkaart vaarbewijzen.

€ 18,95

Dit boek is volledig afgestemd op de nieuwste examens van de Stichting VAMEX.
Inclusief gratis toegang tot de 200 online proefexamenvragen vaarbewijs 1 en 2.



€ 29,95

Passer en Plotter Set

Een handige set bestaande uit een passer en een plotter (koerslineaal).
Let op: Je hebt beide nodig als je de cursus en het examen KVB-2 doet.

Examenprocedure en kosten (te betalen aan Stichting VAMEX)
Deelname aan de examens moet je zelf regelen. Je moet het examen minimaal één
week van tevoren aanvragen via de inschrijfpagina van de Stichting VAMEX.
• Het aanvragen examen KVB-1 kost € 42,-. (Dit staat los van het cursusgeld).
• Het aanvragen examen KVB-2 kost € 50,-. (Dit staat los van het cursusgeld).
Als je geslaagd bent, kun je na afloop van het examen op de examenlocatie meteen je Vaarbewijs-Certificaat
meekrijgen. Je kunt het certificaat ter plekke betalen met je pinpas (€ 20,-).
Het examen wordt op vijf examenlocaties afgenomen: Alkmaar, Den Bosch, Dordrecht, Zoetermeer of Zwolle.
Je kan examen doen op elke werkdag, soms op een zaterdag.
Het examen KVB-1 duurt 1 uur (60 minuten). Het bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Je kunt per vraag 1, 2 of 3
punten halen. In totaal maximaal 80 punten. Je moet minimaal 56 punten halen om te slagen. (70%).
Het examen KVB-2 duurt 1,5 uur (90 minuten). Het bestaat uit 25 vragen, waarvan 23 meerkeuzevragen en
2 navigatievragen. Je kunt in totaal maximaal 50 punten halen. Je moet minimaal 35 punten halen om te
slagen. (70%).

Aanmelden kan via de website: www.regattacentermuiderzand.nl
Contact
Eddy Chevalier
RTC Regatta Center Muiderzand
IJmeerdijk 4
1361 AA Almere
Tel. 0653 373 760
info@regattacentermuiderzand.nl
www.regattacentermuiderzand.nl
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