Handleiding Vaarplezier
Deze handleiding bestaat uit twee delen:
 Uitgebreide uitleg over het boeken van de cursus
 Veelgestelde vragen (vanaf pagina 4)

Uitgebreide uitleg over het boeken van de cursus
In het openingsscherm
kiest u de locatie die u
wilt, en daarna op de het
blauwe balkje met
‘reserveren’.

Daarna kiest u een
datum. U kunt een
volgende maand
selecteren door op het
pijltje naar rechts te
klikken. Data in een groen
vakje zijn beschikbaar en
kunt u aanklikken.
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Nadat u de datum hebt
geselecteerd, klikt u
onderaan bij ‘tijdsduur /
starttijd’ op het balkje
met de locatie van uw
keuze.

U kunt daarna het aantal
cursussen dat u wilt
boeken (voor uzelf en/of
anderen) door op de ‘+’ te
klikken.

Wij raden aan het lesboek
bij de cursus te bestellen,
dat doet u door een vinkje
te zetten voor ‘theorie
cursus boek’.
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Vervolgens dient u een vinkje
te zetten om akkoord te gaan
met de algemene
voorwaarden. Daarna klikt u
op de blauwe balk
daaronder.

U kunt daarna een
betaalmethode selecteren
om de cursus te voldoen.

Na het voldoen van de
cursus, ontvangt u een email met de bevestiging van
de cursus en de datum
waarop u de theoriedag gaat
volgen. In de mail staat een
link naar de plek waar u uw
praktijkdag kunt volgen. Die
praktijkdagen zijn op
meerdere weekend- en
doordeweekse dagen op
verschillende locaties in
Nederland.
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Veelgestelde vragen
Klein Vaarbewijs algemeen
Wanneer is het Klein Vaarbewijs verplicht?
Als u in een boot vaart die langer is dan 15 meter of sneller kan dan 20 km/h, bent u volgens de wet
verplicht het Klein Vaarbewijs te hebben en te kunnen tonen bij controle. In het buitenland kunt u
meestal pas een boot huren als u een ICC kunt laten zien. Die behaalt u tegenwoordig automatisch met
uw diploma Klein Vaarbewijs in Nederland.
Maar los van deze verplichting wordt u wél geacht de regels, borden en betonning te kennen als u het
water op gaat. U kunt een boete krijgen als u daar fouten mee maakt. Dus gaat u het water op, is het
sowieso raadzaam het Klein Vaarbewijs te halen.
Waarom is het handig om het Klein Vaarbewijs te halen, ook als ik het niet verplicht hoef te hebben?
Omdat u wél de regels moet kennen. U kunt het vergelijken met fietsen: ook daarvoor hebt u geen
rijbewijs nodig, maar u krijgt wel een
bekeuring als u op de stoep fietst. Zo is het
ook met varen; als u overtredingen begaat,
kunt u daar voor bekeurd worden. En dat
gebeurt ook regelmatig!
Wat is het verschil tussen Klein Vaarbewijs 1
en 2?
Dat is vrij eenvoudig; dat gaat alleen om het
vaargebied. Klein Vaarbewijs 1 is geldig op de
binnenwateren, Klein Vaarbewijs 2 ook op
ruimer water, waaronder het IJsselmeer,
Markermeer, Waddenzee, Westerschelde,
Oosterschelde en Eems/Dollard. Zie de exacte formulering op https://www.vamex.nl/home/kleinvaarbewijs-2
Kunnen wij ook een maatwerkoplossing krijgen voor onze vereniging of ons bedrijf?
Jazeker! Als u met uw collega’s het Klein Vaarbewijs wilt halen, of u hebt een groep vrienden met
hetzelfde doel of meerdere leden van uw Watersportvereniging willen theorie en/of praktijk doen
voor het Klein Vaarbewijs, dan kunnen we een cursus op maat voor u samenstellen. Neemt u graag
contact met ons op via arjen@ihwo.nl en we bespreken de vele mogelijkheden!

Klein Vaarbewijs 1
Waarom een cursus Klein Vaarbewijs 1 bij Vaarplezier?
Omdat Vaarplezier theorie en praktijk aan elkaar koppelt. Met slechts twee lesdagen, waarvan één
theorie en één praktijk krijgt u de lesstof op een gemakkelijke en overzichtelijke manier
gepresenteerd, oefent u op de praktijkdag daadwerkelijk met de boot zelf en gaat u met
medecursisten alle vaarregels, betonning en verkeersborden oefenen en in de praktijk zien.
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Waarom zit er ook praktijk in de Vaarplezier-cursus?
Omdat het leuk is én helpt u beter voor te bereiden op het examen. Er zou diverse onderdelen van de
theorie, die best lastig zijn als u weinig vaart en deze onderdelen niet al in de praktijk hebt ervaren.
Denk bijvoorbeeld aan de wielwerking van de schroef, of het afvaren op de spring van de boot. Klinkt
nu ingewikkeld, maar als u dat een paar geoefend heeft aan boord van één van onze lesboten, kent dat
geen geheimen meer voor u! En ook de voorrangsregels, verkeersborden en techniek worden veel
eenvoudiger als u het eens in de praktijk van een ervaren docent krijgt uitgelegd en u er zelf mee mag
oefenen.
Dus met de praktijkdag erbij, komt u veel beter voorbereid aan de start van het examen. En dat is te
zien aan onze slagingspercentages!
Wat kost de cursus Klein Vaarbewijs
1 bij Vaarplezier?
Voor de theoriedag én de praktijkdag
samen betaalt u slechts € 199,50,
indien u de praktijkdag doordeweeks
doet. Wilt u de praktijkdag liever in
het weekend, dan betaalt u daarvoor
€ 25,– extra.
De enige bijkomende kosten zijn nog
€ 14,95 voor het cursusboek en
vervolgens de kosten voor het
examen zelf. Dat laatste doet u niet
bij ons, maar bij Vamex, die door de
overheid is aangewezen om deze
examens af te nemen. Op dit
moment rekenen zij € 42,00 voor het examen Klein Vaarbewijs 1. De examens kunnen op 5 plekken
door heel Nederland en de hele week door gedaan worden.
Waar kan ik de cursus Klein Vaarbewijs 1 van Vaarplezier volgen?
Op veel plaatsen in Nederland, zodat er altijd een theorielocatie bij u in de buurt is! Klikt u in het menu
bovenaan op ‘Vaarbewijs locaties’ en u ziet vanzelf waar we de theorielessen verzorgen.
De praktijklessen (de tweede dag van de cursus) worden gegeven in Breukelen, Amsterdam of Sneek,
geheel naar eigen keuze.
Hoe boek ik een cursus Klein Vaarbewijs 1 bij Vaarplezier?
Dat is heel simpel:
 U kiest in het boekingsscherm een locatie en vervolgens een datum waarop u de theoriedag
wilt volgen
 U boekt en betaalt de cursus
 Zodra u betaald heeft, ontvangt u een mail met de uitleg hoe u de praktijkdag kunt selecteren.
Die zijn er in ruime hoeveelheden, zowel in het weekend als op doordeweekse dagen! Maakt u
zich dus geen zorgen dat u geen geschikte datum vindt.
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Het Vaarbewijs Certificaat
Wat is het voordeel van het Vaarplezier Certificaat?
Het Vaarplezier Certificaat betekent dat u niet alleen het Klein Vaarbewijs 1 heeft gehaald, maar ook
een hele dag praktijktraining gedaan. Dat betekent dat u bekend bent met een aantal praktische zaken
rondom varen: box in- en uitvaren, afmeren van de boot, wielwerking van de schroef en veel meer.
Bovendien hebt u voorrangsregels in de praktijk getoetst en bent u dus minder snel verrast op het
water.
Het Vaarplezier Certificaat biedt vervolgens veel voordelen! Zo krijgt u extra voordeel op uw
bootverzekering, korting op boothuur in binnen- en buitenland, exclusieve aanbiedingen en nog veel
meer leuks. Op deze pagina vindt u vanaf heel binnenkort een overzicht en voor updates kunt u ook
onze speciale Facebookpagina van het Vaarplezier Certificaat liken, dan krijgt u altijd de nieuwste
updates automatisch in uw overzicht. Lekker handig!

Klein Vaarbewijs 2
Verzorgt Vaarplezier ook cursussen Klein Vaarbewijs 2?
Die komen er aan! In het najaar van 2019 gaan we ook beginnen met cursussen voor het Klein
Vaarbewijs 2. Ook daar doen we dat met een combinatie van theorie én praktijk, want de lesstof van
Klein Vaarbewijs 2 is het beste te leren door het – na een goede theorie-uitleg – in de praktijk te
oefenen. Houd onze website in de gaten of like onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven.
Hebt u na het lezen van de handleiding nog steeds een vraag? Mailt u dan graag naar Arjen@ihwo.nl.
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