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DOEL 
 
De zeekajakvaarder is in staat om tochten op de Nederlandse Wadden en Kustwateren[1] te 
plannen en uit te voeren met ervaren vaarders[2] (van gelijk niveau), tot en met windkracht 5 
Beaufort en golfhoogte tot 1,5 meter, inclusief branding. De zeekajakvaarder beschikt daarbij 
over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om dit zelfstandig en verantwoord[3] te doen. 
 
 
VOORVEREISTEN 
 
Minimumleeftijd 16 jaar. 
Certificaat Watersportverbond Zeevaardigheid of daaraan gelijkgesteld certificaat[4]. 
 
De zeekajakvaarder moet aantoonbaar[5] hebben deelgenomen aan tenminste vijf zeekajak 
tochten, waarbij de zeekajakvaarder (mede) verantwoordelijk was voor de planning en de 
uitvoering en waarbij (in totaal) de volgende ervaringen zijn opgedaan: 

● windkracht (4 Beaufort); 
● stroming (tenminste 2 knopen); 
● afstand (20 zeemijlen); 
● duur (4 uur zonder tussentijds aanlanden); 
● oversteek (5 zeemijlen uit de kust); 
● golfhoogte (1 tot 1,5 meter); 
● branding of brekende golven (1 tot 1,5 meter); 
● navigatie met zeekaart en kompas; 
● tenminste twee verschillende vaargebieden[1] (waaronder de Waddenzee); 
● meerdaagse tocht (waarbij de zeekajakvaarder zorgdraagt voor zelf meegebracht eten, 

drinken en slaapgelegenheid); 
● tochtplanning (dagtochten en meerdaagse tochten); 
● tochtbegeleiding[6] (dagtochten en meerdaagse tochten). 

Deze ervaringen hoeven niet tegelijkertijd in één tocht voor te komen. 
 
 
UITRUSTING 

    
Basis: 

● redbare zeekajak[7] (beladen voor een tweedaagse tocht); 
● spatzeil[8]; 
● zwemvest[9] (met fluit); 
● peddel; 
● vaarkleding[10] (geschikt voor onderdompeling); 
● reservekleding[11] (geschikt voor de omstandigheden); 
● dekkompas (afleesbaar door de kandidaat); 
● lunchpakket (voor dagtocht); 
● noodrantsoen (voor 12 uur); 
● niet-alcoholische drank; 
● warme drank; 
● peilkompas (onder bereik[12]); 
● horloge (direct afleesbaar); 
● zeekaart (op het dek); 
● getijde informatie; 
● uitrusting om te kunnen overnachten, koken en eten. 
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Veiligheid: 

● sleeplijn en contactlijn[13] (onder bereik[12]); 
● reddingszak[14]; 
● noodsignalen[15] (onder bereik[12]); 
● reparatieset[16]; 
● EHBO-set[17] (inclusief alufolie reddingsdeken); 
● helm; 
● reservepeddel (onder bereik[12]); 
● pomp (onder bereik[12]); 
● verlichting[18] (voor navigatie in duisternis); 
● marifoon[19] (aanbevolen; niet verplicht); 
● GPS (aanbevolen; niet verplicht). 

 
 
VAARDIGHEDEN PRAKTIJK - VAARTECHNIEK 
 
Zeekajakvaarders moeten op dit niveau kunnen: 

● varen in wind[20]; 
● varen in golven[21]; 
● varen in stroming[22]; 
● varen in branding[23]. 

Om dit vakbekwaam[24] te kunnen uitvoeren zijn nodig de vaartechnieken van Zeevaardigheid 
efficiënt[25] en effectief[26] toegepast op zee in ruwe omstandigheden[8] alsmede: 

● surfen[27] (met gebruikmaking van peddelroer); 
● scullen[28] (zijde naar keuze). 

 
 
VAARDIGHEDEN PRAKTIJK - VEILIGHEID 
 
Reddingen (in ruwe omstandigheden[8]): 

● rollen[29] (zijde naar keuze); 
● redden[30] (als redder); 
● slepen[31]; 
● zelfredding[32]; 
● calamiteit (initiatief)[33]; 

 
Groepsgedrag: 

● De kandidaat is communicatief vaardig en houdt bij de planning, briefing en uitvoering 
rekening met de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de groepsleden. 

 
 
VAARDIGHEDEN PRAKTIJK - NAVIGATIE 
 
Vaarders op dit niveau passen de theorie toe in de praktijk: 

● bepalen van hun positie (met zeekaart en kompas); 
● bepalen van de stroomrichting en het inschatten van de stroomsnelheid; 
● begrip van diepten en droogvallende plaatsen (vanaf een zeekaart); 
● herkennen van gevaren[34]; 
● plannen van een (deel van) een tocht[35]; 
● uitvoeren van, en navigeren tijdens, een (deel van) een tocht[36]; 
● aanpassen route (als de omstandigheden daartoe aanleiding geven). 
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VAARDIGHEDEN - THEORIE 
 
Onderdelen: 

● uitrusting; 
● persoonlijke uitrusting; 
● groepsgedrag en veiligheid; 
● zeekaarten en betonning; 
● getij, getijstroom en drift; 
● golven en branding; 
● weer en weersverwachting; 
● navigatie en tochtplanning; 
● vaarreglementen; 
● EHBO; 
● onderkoeling; 
● gedrag in de natuur; 
● kustwacht en reddingsdiensten; 
● leiderschap (gedeeld leiderschap); 
● marifoongebruik (aanbevolen; niet verplicht); 
● GPS navigatie (aanbevolen; niet verplicht). 

 
 
TOETSING  
 
De toetsing van dit niveau vindt plaats op de onderdelen theorie en praktijk. Het onderdeel 
theorie moet succesvol voorafgaand[37] aan het onderdeel praktijk zijn afgelegd. 
 
Theorie: 

● wordt schriftelijk afgenomen; 
● gedurende maximaal twee-en-een-half uur; 
● onder de verantwoordelijkheid van een hoofdinstructeur zeekajakvaren. 

Een behaald deelcertificaat voor het onderdeel theorie is 18 maanden geldig. 
 
Praktijk: 

● gedurende een dagtocht; 
● waarbij onder het varen de diverse praktijkonderdelen worden getoetst; 
● bij ruwe omstandigheden[38]; 
● met tenminste twee kandidaten. Het maximale aantal kandidaten is vier. De groep kan 

aangevuld worden met extra zeekajakvaarders tot een totale groepsgrootte van zes 
personen, examinatoren niet meegeteld; 

● waarbij de kandidaat over de vereiste uitrusting beschikt. De uitrusting in de 
compartimenten van de zeekajak moet droog en/of bruikbaar blijven tijdens de test. Er 
mag geen uitrusting verloren gaan; 

● beoordeeld door twee examinatoren[39]. 
Er is geen deelcertificaat te behalen voor het onderdeel praktijk. 
 
Certificaat: 
Nadat de onderdelen theorie én praktijk met goed gevolg zijn afgelegd, ontvangt de kandidaat 
het certificaat Zeevaardigheid-Extra. 
 
 
Geldigheid vaardigheidseisen 
Dit document en de bijbehorende definities zijn geldig voor de duur van één jaar, waarna 
evaluatie en eventuele bijstelling volgt. De geldigheid gaat in op 1 januari 2016. 
Aldus vastgesteld door het Watersportverbond op 17 november 2015. 
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