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DOEL 
 
De tochtleider is in staat om tochten op de Nederlandse Wadden en Kustwateren[1] te plannen, 
uit te voeren en te leiden die geschikt[2] zijn voor vaarders tot en met Zeevaardigheid. De 
tochtleider beschikt daarbij over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om dit zelfstandig 
en verantwoord[3] te doen. 
 
De maximale groepsgrootte per tochtleider wordt gesteld op 7 personen (inclusief tochtleider). 
Bij grotere groepen kan de tochtleider assistenten met het niveau Zeevaardigheid-Extra 
aanstellen. 
 
 
VOORVEREISTEN 
 
Minimumleeftijd 18 jaar. 
Lid van het Watersportverbond. 
Certificaat Watersportverbond Zeevaardigheid-Extra of daaraan gelijkgesteld certificaat[4]. 
 
De kandidaat moet aantoonbaar[5] vijf zeekajaktochten hebben geleid onder toezicht van een 
hoofdinstructeur zeekajakvaren, waaronder: 

● tenminste één en maximaal twee tochten met een mix van deelnemers met 
Kajakvaardigheid A en Zeevaardigheid; 

● tenminste twee tochten met deelnemers met Zeevaardigheid; 
● tenminste twee verschillende vaargebieden[1] (waaronder de Waddenzee); 
● tenminste één meerdaagse tocht met deelnemers met Zeevaardigheid; 
● tenminste drie verschillende hoofdinstructeurs. 

 
Tochten met uitsluitend deelnemers met Zeevaardigheid-Extra tellen niet mee met de vereiste 
tochten. 
 
 
UITRUSTING 
 
Uitrusting zoals bij Zeevaardigheid-Extra, waarbij extra: 

● marifoon. 
 
 
VAARDIGHEDEN - PRAKTIJK 
 
Zoals bij Zeevaardigheid-Extra, waarbij extra: 

● plannen en voorbereiden van een tocht; 
● aankondigen/publiceren van de tocht via organiserende instantie; 
● afwegen geschiktheid van deelnemers voorafgaand aan de tocht; 
● vertrouwelijk omgaan met medische aspecten van deelnemers; 
● briefen van de deelnemers bij aanvang van de tocht; 
● aan- en afmelden van de tocht bij de verkeerscentrale (indien van toepassing); 
● begeleiden van de tocht binnen vaardigheidsniveau én comfort zone van de 

deelnemers; 
● organiseren van aanlanden en vertrek met branding[6] (indien van toepassing); 
● omgaan met vaarders van verschillend vaardigheidsniveau in één groep; 
● sociaal betrokken zijn bij deelnemers tijdens de tocht en pauze; 
● bewust zijn van natuurwaarden, relevante gebodsbepalingen en verkeersregels (goede 

voorbeeld); 
● evalueren met deelnemers na afloop van de tocht; 
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● rapporteren aan organiserende instantie. 
 
 
VAARDIGHEDEN - THEORIE 
 
Zoals bij Zeevaardigheid-Extra, waarbij extra: 

● marifoongebruik; 
● GPS Navigatie (aanbevolen; niet verplicht); 
● EHBO diploma (aanbevolen; niet verplicht). 

 
 
TOETSING  
 
Evaluatie: 
Elke ervaringstocht wordt samen met de bij die tocht aanwezige hoofdinstructeur zeekajakvaren 
geëvalueerd. Nadat een kandidaat evaluaties heeft van tenminste vijf zeekajaktochten kan hij/zij 
de betrokken hoofdinstructeurs verzoeken tot toetsing. 
 
Beoordeling: 
De beoordeling vindt plaats door overleg van de bij de ervaringstochten betrokken 
hoofdinstructeurs. Uit dit overleg volgt een advies richting Watersportverbond-commissie 
recreatief varen buitenwater. De Watersportverbond-commissie recreatief varen buitenwater 
informeert de kandidaat over het advies. Het advies kan ook zijn dat de kandidaat nog een 
aantal ervaringstochten moet varen. 
 
Certificaat: 
Bij een positief advies ontvangt de kandidaat het certificaat Watersportverbond Tochtleider. 
 
 
Geldigheid leiderschapseisen 
Dit document en de bijbehorende definities zijn geldig voor de duur van twee jaar, waarna 
evaluatie en eventuele bijstelling volgt. De geldigheid gaat in op 1 januari 2017. 
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