Overzicht diplomalijn Jachtzeilen
Diploma Jachtzeilen I
Het diploma CWO I is bestemd voor personen van 16 jaar of ouder, die onder verantwoordelijkheid van de schipper
als bemanningslid op (zeegaande) zeiljachten kunnen functioneren.
Diploma Jachtzeilen II
Het diploma CWO II is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies
onder verantwoordelijkheid van de schipper te kunnen uitvoeren als dagschipper van een zeiljacht. Zij moeten in staat
zijn zelfstandig manoeuvres uit te voeren onder eenvoudige omstandigheden.
NON-TIDAL: Het vaargebied betreft uitsluitend de (ruime) niet stromende binnenwateren. De vereiste ervaring voor
dit diploma is 150 mijl.
TIDAL: Het vaargebied betreft alle getijde wateren, zoals: de Waddenzee, Westerschelde en Oosterschelde ten zuiden
van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba polder, Eems/Dollard en de kustwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is
250 mijl waarvan minstens de helft op zee/stromend water.
Diploma Jachtzeilen III
Het diploma CWO III is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies te
kunnen uitvoeren als schipper van een zeiljacht onder omstandigheden tot en met 6 Beaufort. Men wordt
verondersteld zelfstandig, veilig en verantwoord te kunnen varen, manoeuvreren en navigeren. Men moet hierbij
onder alle omstandigheden leiding kunnen geven aan de bemanning.
Dit diploma wordt afgegeven na het behalen van een praktijk- en theorie examen.
NON-TIDAL: het vaargebied betreft de (ruime,) niet stromende binnenwateren.
De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl, waarvan minimaal 250 mijl na het behalen van diploma Jachtzeilen II
non-tidal.
TIDAL: Het vaargebied betreft alle getijde wateren, zoals: de Waddenzee, Westerschelde en Oosterschelde ten zuiden
van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba polder, Eems/Dollard en de kustwateren.
De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl waarvan de helft op zee/stromend water en waarvan minimaal 250
na het behalen van het diploma Jachtzeilen II tidal.
Diploma Jachtzeilen IV
Het diploma CWO IV is bedoeld voor personen die als schipper van een zeiljacht op meerdaagse tochten, oversteken
en nachttochten onder alle omstandigheden verantwoord moet kunnen varen en manoeuvreren in voor hem/haar
min of meer bekend water. Hij/zij heeft blijk gegeven de verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor (meerdaagse)
tochten naar onbekende bestemmingen. Men moet in principe onder alle omstandigheden zelfstandig, veilig en
verantwoord kunnen varen en manoeuvreren. Daarnaast moet men leiding kunnen geven aan de bemanning, kunnen
navigeren en de tocht voorbereiden. Men draagt onder alle omstandigheden de eindverantwoordelijkheid voor schip
en bemanning, ook in juridische zin.
Dit diploma wordt afgegeven na het behalen van een praktijk- en theorie-examen.
NON-TIDAL: Het diploma Jachtzeilen IV non-tidal is het eigenvaardigheidsniveau van de Instructeur I-2 Jachtzeilen,
non-tidal.
Het vaargebied voor dit diploma zijn de (ruime) niet stromende binnenwateren.
De vereiste ervaring voor dit diploma is 1250 mijl, waarvan minimaal 500 mijl na het behalen van diploma Jachtzeilen
III non-tidal.
TIDAL: Het diploma Jachtzeilen IV tidal is het eigenvaardigheidsniveau van de Instructeur I-3 Jachtzeilen tidal.
Het vaargebied betreft de Europese Zeeën, alle getijde wateren, zoals: de Waddenzee, Westerschelde en
Oosterschelde ten zuiden van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba polder, Eems/Dollard en de kustwateren.
De vereiste ervaring voor dit diploma is totaal 2500 mijl waarvan tenminste de helft op getijdenwater, waarvan
minimaal 1250 mijl na het behalen van diploma Jachtzeilen III tidal.

Diploma

Theorie
Certificaat

Nm
Kennis niveau

CWO I JaZ

Bemanning

BPR: voorrangsregels

CWO II JaZ

Dag Schipper

KVB II

150

CWO II JaZ - tidal

Dag Schipper Kustwateren

Marcom B, KVB II, TKN

250

CWO III JaZ

Schipper

Marifonie Basis

KVB II

750

CWO III JaZ - tidal

Schipper Kustwateren

Marcom B, TKN

KVB II

750

CWO IV JaZ

Jachtschipper

Marcom B, KVB II

1250

CWO IV JaZ – tidal
Instructeursdiploma*
beperkt

Marcom B, TKN

KVB II

1250

CWO IV JaZ - tidal

Jachtschipper Zee

Marcom B, TKN + RR&P KVB II

2500

CWO IV+ JaZ

Instructeursdiploma*

Eisen CWO IV JaZ

* niet bestemd voor consumenten

