
Cursussen 2018 te Stavenisse! (ook in Zierikzee/Vlissingen) 

Cursus Vaarbewijs 1 

Cursus Vaarbewijs 2 

Cursus Reanimatie (BLS+AED) met ERC/NRR certificaat 

Cursus Herhaling BLS+AED 

Cursus Marifonie basiscertificaat. 

 

Nautical Safety Tholen wil volgend jaar, haar activiteiten op zee uitbreiden aan de wal, en bij voldoende animo in 

samenwerking met BHV training Zeeland uit Vlissingen, en Safety-Care Opleidingen B.V te Zierikzee starten met 

het geven van enkele cursussen. De cursussen vinden op de beneden vermelde datums plaats in de zaal van de 

Elenahof te Stavenisse, en op nader te bepalen andere datums ook te Zierikzee en Vlissingen. Voor de cursussen 

vaarbewijs 1 en 2 willen we  toch 6 avonden van 3,5 uur inplannen, verdeeld over 2 weken. We behandelen de 

cursusboeken van de ANWB middels een beamer en oefenen tot wel 2500 examenvragen. Vaarbewijs 1 of 2 apart 

kan ook, de eerste 3 avonden zullen vaarbewijs 1 zijn, de andere 3 avonden vaarbewijs 2. Ook personen onder de 18 

jaar mogen wettelijk deelnemen en een certificaat krijgen, maar pas na hun 18de verjaardag kunnen ze deze dan bij 

Vamex verzilveren voor een geldig vaarbewijs. De data wordt dusdanig ingepland dat examen kort na de 

cursusdagen gedaan kan worden in Dordrecht. De examenkosten staan landelijk vast, en vermeld op de website van 

Vamex. Op alle locaties worden de lessen verzorgt door instructeurs die zelf veel ervaring hebben op het water. 

https://www.vamex.nl/inschrijven/tarieven 

 

ANWB boeken kunt u van iemand lenen of zelf bestellen op http://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/boeken-

kaarten/cursus-handboeken-en-almanakken.html 

De Basis cursus Reanimatie (BLS-AED) duurt 4 uur. We behandelen: 

• Benadering van het slachtoffer; 
• Het beoordelen van het bewustzijn en de ademhaling; 
• Uitvoering van borstcompressies (hartmassage) en beademing; 
• Gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator); 
• Stabiele zijligging; 
• Het verhelpen van een dreigende verstikking. 

 
U krijgt een erkend ERC/NRR (European Resuscitation Counsel/Nederlandse Reanimatie Raad) certificaat.. 

Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn er 1 of meerdere instructeurs. De instructeurs hebben allen een geldig 

instructeursdiploma van de NRR. We gebruiken goedgekeurde oefenpoppen en training AED. Er bestaat geen 

leeftijdsgrens, maar we adviseren pas deel te nemen vanaf 14 jaar. 

De prijzen die we hanteren (bij voldoende deelnemers) zijn: (extra zelfstudie vereist!) 

Vaarbewijs 1: €85- 3 avonden van 3,5 uren eind april/mei 2018 (extra zelfstudie vereist!) 

Vaarbewijs 2: €85 - 3 avonden van 3,5 uren eind april/mei 2018 (extra zelfstudie vereist!) 

Vaarbewijs 1 en 2 tezamen  €160 - 6 avonden van 3,5 uren eind april/mei 2018 (extra zelfstudie vereist!) 

Marifonie: €60 2 avonden van 3,5 uren april/mei 2018 (extra zelfstudie vereist!) 

Reanimatie basis (BLS-AED)  €55 1 avond van 4 uren (GRATIS bij vele ziektenkostenverzekeraars!) Feb 2018 

Herhaling BLS+AED €30 in een avond van 2 uren (GRATIS bij vele ziektenkostenverzekeraars!) Feb 2018 

Naar vraag kunnen we u natuurlijk ook andere EHBO/BHV cursussen verzorgen. 

Check of uw reanimatie cursus vergoed word! https://shop.rodekruis.nl/vergoeding-zorgverzekering 

U kunt u zelf opgeven via nauticalsafetytholen@gmail.com messenger of via whapp 0615521301 

In overleg met de deelnemers, en beschikbaarheid examendagen worden de exacte datums vastgezet. 

Bij een grote groepen kunnen de prijzen omlaag in overleg. 
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