Competent Crew Course Syllabus

De RYA-cursus Vaardigheid als Bemanning (Competent crew) is een 5-daagse praktijkcursus
die wordt gevolgd aan boord van een zeiljacht. De cursus is bedoeld voor mensen met weinig
of geen zeilervaring.
Cursusprogramma Vaardigheid als bemanning (Competent Crew)
Doel: De beginner inleiden in het kajuitzeiljachtvaren en kennis bijbrengen over persoonlijke
veiligheid, zeemanschap en stuurmanskunst, op een niveau waarmee de kandidaat als vaardig
bemanningslid kan functioneren aan boord van een jacht.
Kennis van nautische termen en onderdelen van een boot, het tuig en de zeilen.
De zeilen
Zeilen aanslaan, vastzetten, reven en behandeling van de zeilen. Zeilen, vallen en de bijbehorende
lieren gebruiken.
Knopen en steken
De meest voorkomende steken kunnen leggen en adequaat met touwwerk kunnen omgaan.
Brandpreventie en brandbestrijding
Kennis van brandgevaren en van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om brand te voorkomen.
Kennis van de handelingen die nodig zijn in geval van brand.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
Inzicht in de regels voor het dragen van veiligheidsharnassen, reddingsvesten en persoonlijke
drijfhulpmiddelen, en eraan voldoen.
Man overboord
Inzicht in de procedure die nodig is om een man overboord weer aan boord te krijgen.
Nooduitrusting
Bekend zijn met het gebruik van vuurpijlen en lichtkogels, en kennis van wanneer deze moeten
worden gebruikt.
Kennis van het tewaterlaten van een reddingsvlot en erin klimmen.
Jachtetiquette
De gebruiken kennen met betrekking tot: het gebruik van wimpels en vlaggen, het voorkomen van
onnodig lawaai of overlast in havens, en rekening houden met andere vaartuigen die langszij zijn
afgemeerd.
Begrip van de verantwoordelijkheid van jachtschippers voor het milieu.
Reglementen
Adequaat als uitkijk kunnen fungeren op zee.
Bijboten
Inzicht in de regels voor belading en aan deze regels voldoen.
Vaardigheid om een bijboot te roeien.
Meteorologie
Kennis van welke diensten weerberichten verzorgen en kennis van de schaal van Beaufort.

Stuurmanskunst en zeilkennis
Begrip van de basisprincipes van het zeilen en in staat zijn om te sturen en de zeilstand aan te passen
op alle koersen.
Een kompaskoers sturen onder zeil en op de motor.
Algemene taken
De kandidaat heeft algemene dagelijkse werkzaamheden aan dek en onderdeks naar tevredenheid
uitgevoerd.

