Eendaagse Praktijktraining Veiligheid aan boord
Speciaal voor watersportverenigingen en zeezeilverenigingen
verzorgen wij een eendaagse praktijktraining Veiligheid aan
boord.
Wilt u volgend seizoen goed voorbereid op ruim water gaan
varen en op de hoogte zijn van het juiste gebruik van veiligheidsmiddelen?
Volg dan nu deze training, ook watersporters op de binnenwateren zullen hier veel
profijt van hebben, hiervoor hebben wij een aangepast programma.
De onderdelen die getraind worden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Levensreddend handelen
Brandbestrijding aan boord
Reddingsmiddelen
Reddingsvlotten
(met overlevingspak in reddingsvlot)
Overleven op zee
Pyrotechnische middelen
Communicatie
Veiligheidsronde aan boord van schepen

Deze praktijktraining wordt gegeven in 1 dag op onze locatie in Emmeloord en het
zwembad. Ook is het mogelijk om de training te verzorgen in uw eigen
verenigingsgebouw en jachthaven, bijvoorbeeld op zaterdag.
U ontvangt na afloop een certificaat.
Aantrekkelijke groepskorting
Aanmelding en informatie bij
info@tvkinstructie.nl
0527-699535 of 06-10905863
Zie ook www.tvkinstructie.nl

TRAINING VEILIGHEID WATERSPORT
Het winterseizoen van de watersportvereniging is weer aangebroken.
Gaat u een gezellige avond organiseren waarbij ook nog iets te leren valt
voor de watersporter? Wij bieden een invulling hiervoor aan op 3
niveaus.
Niveau 1: Presentatie Veiligheid aan boord
• Reddingsmiddelen
• Brand aan boord
• Levensreddend handelen
• Duur presentatie 1 – 1½ uur
Niveau 2: Gelijk aan niveau 1 maar dan met
• Blusdemonstratie
• Tonen reddingsmiddelen
• Levensreddend handelen met reanimeren op
pop en instructie verbandmiddelen
• Duur presentatie 2 - 2½ uur
Niveau 3: Gelijk aan niveau 2 maar hierbij kunnen een
aantal cursisten
• Zelf blussen
• Zelf reanimeren
• Het gebruik van het reddingsvlot wordt in de
haven gedemonstreerd
• Hier kunnen 3 – 4 personen aan deelnemen, wie durft?
• Duur presentatie + oefening 3 – 3½ uur

Ook bestaat de mogelijkheid om een grotere groep te laten blussen,
reanimeren en met de reddingsmiddelen in de haven te laten oefenen.
De prijs hiervan is afhankelijk van het aantal deelnemers.
Aanmelden of meer informatie bij:

TvK Instructie BV, tel. 0527-699535, 06-10905863, info@tvkinstructie.nl
Emmeloord (NOP)

