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‘MIJN KRACHT ZIT IN HET 
OVERZICHTELIJK MAKEN VAN DE LESSTOF’

Margreet Cromjongh van Vaarbewijsexpert:

Met het aanbreken van de zonnige maanden wordt het weer aantrekkelijk om 

de vele wateren die ons land rijk is, te verkennen ber boot. Om een boot te 

mogen besturen dient u echter al snel in het bezit te zijn van een vaarbewijs. 

Vaarbewijsexpert geeft zowel privé als in groepsverband  cursussen voor het 

behalen van Klein Vaarbewijs 1 en 2. Mijn kracht zit in het overzichtelijk maken 

van de lesstof zodat u met weinig inspanning met gemak het examen haalt.

Margreet Cromjongh is de 
drijvende kracht achter Vaar-
bewijsexpert. Op 1 maart 
jongstleden startte zij offi cieel 
met haar eigen onderneming. 
‘Ik kom oorspronkelijk uit het 
Noord-Hollandse Hoorn. Ruim 
vijftien jaar heb ik daar met 
veel plezier op de vaarschool 
van mijn broer gewerkt. Toen 
ik enige tijd geleden naar De 
Meern verhuisde, ben ik zelf 
vaarbewijscursussen gaan 
geven en heb ik Vaarbewijsex-
pert opgericht’, vertelt ze op 
enthousiaste wijze. 

Een gouden greep: inmiddels 
heeft Margreet haar passie 
voor watersport al op menig 
stuurman en –vrouw mogen 
overbrengen. ‘Door mijn erva-
ring ken ik het klappen van de 
zweep. Mijn kracht zit in het op 
heldere en begrijpelijke wijze 
overbrengen van de uitgebrei-
de en soms moeilijke lesstof. 
Omdat ik al lang bekend ben 
met alle inhoud, kan ik het 
complete verhaal heel levendig 
brengen. Tot mijn leerlingen 
behoort dan ook een noe-
menswaardig aantal mensen 
dat eerder voor het examen 
zakte.’ 

Het belang van een 
vaarbewijs
Welk Vaarbewijs u nodig heeft, 
is afhankelijk van het gebied 
waar u vaart. Deel 1 is vol-
doende wanneer u alleen op 
de binnenwateren, rivieren en 
kanalen vaart. Wanneer u ook 
op de grotere wateren zoals 
het IJsselmeer, de Waddenzee, 
de Oosterschelde, de Wester-
schelde de Eems en de Dollard 
wilt varen, dan heeft u zowel 
Klein Vaarbewijs deel 1 als deel 
2 nodig. Wanneer een boot 
langer dan 15 meter is of snel-
ler kan varen dan 20 kilometer 
per uur, dan is een vaarbewijs 
verplicht. Op deze manier 
wordt varen een stuk veiliger 
voor iedereen die aan boord is 
en voor de andere mensen die 
aanwezig zijn op het water.

‘Varen zonder geldig vaarbe-
wijs wordt bekeurd met een 
boete van € 550,- en de boot 
is bij een eventueel ongeval 
niet verzekerd’, wijst Margreet 
nog eens extra op het belang 
van een vaarbewijs.

Lesaanbod
Vaarbewijsexpert geeft zowel 
privé als in groepsverband en 
aan particulieren als bedrijven 
en instellingen praktijkgerichte 

cursussen voor het behalen 
van Klein Vaarbewijs 1 en 2. 
Een dagcursus is geschikt 
voor wie snel en effi ciënt zijn 
vaarbewijs wil behalen. Enkele 
dagen van tevoren stuur ik de 
informatie toe welke handig is 
om alvast door te nemen. Zo 
zijn een groot aantal situaties 
alvast herkenbaar. Op de cur-
susdag wordt van 10.00uur tot 
17.00uur alle theorie van het 
Klein Vaarbewijs deel 1 of deel  
2 bijgebracht. 

Met behulp van een werkboek, 
presentatie, uitleg, fi lmpjes en 
praktijkfoto’s wordt de lesstof 
als het ware beleefd. Aan het 
einde van deze dag gaan de 
cursisten naar huis met de no-
dige vaarkennis, het werkboek  
en een USB-stick met honder-
den examenvragen, oftewel 
de ‘examentrainer’. Deze geeft 
uitleg bij iedere opgave waarin 
is te lezen of het antwoord 
goed is. Dat maakt een fout 
toch leerzaam. Zo kan de 
lesstof effi ciënt onder de knie 
worden gebracht. Een dagcur-
sus kost € 150,-. Dit bedrag is 
inclusief de informatie vooraf,  
het werkboek, examentrainer, 
koffi e/thee en een uitgebreide 
lunch. 


