
Nautinstruct  
Nautinstruct is mijn vennootschap die diensten levert in 
de jachting  aan personen die absolute  topkwaliteit 
zoeken. Ik ben gespecialiseerd in het geven van 
vaaropleidingen voor pleziervaart en beroepsvaart. 
De Royal Yachting Association RYA-brevetten (UK) zijn 
internationaal de meeste erkende brevetten.  Ik werk 
samen met erkende RYA scholen  om RYA opleidingen 
te geven  en RYA- brevetten uit te reiken. Als RYA Chief 
instructor mag ik de meeste examens zelf af te nemen 
. 

Instructeur. 
Ik ben , sinds 2001, een voltijdse 
professionele schipper en lesgever   
 Ik sta bekend niet alleen voor mijn 
technische kennis maar ook voor mijn 
geduld , spontaniteit  en vriendelijke 
omgang. 
 

Quality & fun 
Een opleiding moet niet alleen inhoudelijk kwalitatief 
zijn, maar ook boeiend en leuk. 
Ik  werk uitsluitend met kleine groepen zodat ik 
iedereen persoonlijk kan begeleiden. De theorielessen 
zijn praktijkgericht en worden gegeven met PowerPoint. 
Na elke opleiding ontvangen de deelnemers een 
evaluatieformulier. 
 
Mijn diensten  

 Vaaropleidingen voor zeil en motorjachten volgens 
RYA normen van starter tot kapitein commerciële 
yachting  

 Yacht deliveries wereldwijd 

  Advies en begeleiding bij aankoop van een nieuw of 
tweedehands  jacht  

 Interim kapitein  voor schepen tot 500 Gt CY  

 Privé opleidingen  theorie & praktijk 

 Organisatie van flottieljes  

  

 
Mijn maritieme kwalificaties zijn : 

 STCW Captain/Master 500gt CY unlimited – Belgium 
FOD Maritime transport 

 RYA/MCA Yachtmaster ocean 

 RYA/MCA  Yachtmaster 
power  instructor  

 RYA/MCA  Yachtmaster sail instructor 

 RYA radar instructor 

 RYA First aid instructor 

 RYA Diesel instructor 

 RYA ISAF Instructor 

 RYA PPR Instructor 

 RYA Power boat level 2 instructor 

 RYA VHF/SRC instructor 

 RYA/MCA  Sea survival instructor  

 RYA Diesel instructor 

 MCA Approved engineer ( max 24m ) 

 MCA Master 200 Gt 

 GMDSS / General operator certificate  

 Belgian general sailing certificate   

 ICC inland & Coastal – power & sail  
 
Mijn belangrijkste professionele maritieme opleidingen : 

 STCW OOW < 500 Gt Naval academy (B) 

 STCW Master < 500 Gt commercial yachting- (B) 

 STCW Basic fire fighting - Naval academy Belgium 

 STCW Basic First aid- Naval academy Belgium 

 STCW Personal survival technique - Naval academy (B) 

 STCW Personal survival techniques -  P&O  Dover 

 RYA Sea survival instructor – RYA Poole 

 STCW Operational use of ECDIS - Naval academy( B) 
STCW Radar Arpa operational level – Naval Academy  

 STCW Ship security officer - Naval Academy Belgium 

 SAS Bridge resources management course  

 STCW Crisis & crowd management- Naval Academy (B) 

 STCW Advanced fire fighting – DRTC Netherlands 

 STCW Advanced medical care - DRTC Netherlands 

 MCA Approved engineer for vessels < 24m 

 Astronavigation & worldwide meteo  
. 

 
 

Vaaropleidingen van 

starter tot kapitein 

commerciële jachting 



Kwaliteit 
Nautinstruct staat voor kwalitatieve en professionele 
vaaropleidingen in de pleziervaart en commerciële 
jachting. 
Mijn  vaarschool geeft een waterdichte garantie van " 
niet tevreden - geld terug " aan de personen die bij 
Nautinstruct een vaaropleiding boeken en door mij 
worden opgeleid. Voorwaarden vindt je op mijn website 
 
Theorie vaaropleidingen : 
 Algemeen Stuurbrevet ( B) 
 RYA Dagschipper Theorie 
 RYA Kustschipper/ Yachtmaster theorie 
 RYA oceaan-astronavigatie theorie 
 VHF Marifoon Theorie 
 VHF/SRC Theorie en praktijk 
 RYA EHBO Theorie 
 RYA Radaropleiding  
 RYA Sea Survival  
 RYA Diesel motoren 
 RYA ISAF Zwaar weer zeilen 
 GPS & Kaartplotter 
 PPR Professional Practices & Responsibilities 

 
Praktijk motorboot-jacht opleidingen 
 RYA Power boot & Rib level 2  
 RYA Start motorcruising  
 RYA Stuurman   motorjacht 
 RYA Dagschipper  motorjacht 
 RYA Advanced pilotage motorjacht 
 RYA Kustschipper motorjacht 
 RYA Yachtmaster motorjacht examen 
 Z-drive opleiding motorboot 
 RYA Cruising instructor motorjacht 
 Assistent schipper 4 ladies only 

 
Praktijk Zeilopleidingen 

 RYA Start Yachting Zeil 

 

 

 RYA Competent Crew Zeil 
 RYA Dagschipper zeilcursus 
 RYA Kustschipper zeilcursus 
 RYA Yachtmaster zeil examen voorbereiding 
 Havenmanoeuvres zeilboot 
 RYA Cruising instructor zeil 

 
Privé vaaropleidingen 
 Een drukke of onregelmatige agenda ? 
Geen zin om een vaaropleiding in groep te volgen ? 
Privé opleidingen voor 1 persoon of kleine groepen op 
maat bij jou of bij ons is één van mijn stokpaardjes. 
Ook  buitenland is geen enkel probleem. 
 

Dringend een vaarbewijs nodig ? 
Je kan bij mij op 2 dagen een officieel  Engels vaarbewijs  
RYA Powerboat level 2 behalen of een RYA  Dayskipper / 
Helmsman behalen op 7 dagen . 
Het certificaat RYA  Dayskipper / Helmsman is geldig in 
België als Algemeen stuurbrevet. 
 

Als je slaagt op het examen ontvang  je het 
corresponderend certificaat . 
Voor alle theorieopleidingen is er een mogelijkheid van 
een kosteloos  herexamen 
 
Planning 
Ik heb geen voorgeprogrammeerde planning maar 
probeer de vaaropleidingen te geven wanneer het jou 
best past.  
Stel mij een datum of periode  voor en ik ga op zoek naar 
andere kandidaten om het vereiste minimum deelnemers  
te bereiken 
 
Advies en aankoopbegeleiding 
Een jacht kopen is doorgaans een grote investering . Ik 
zorg ervoor dat de aankoop van je droomjacht geen 
nachtmerrie wordt 

  
Yacht vervoer en deliveries 
Een zeil of motoryacht overbrengen, is niet altijd een 
plezierreisje. 
Ik heb een database van professionele delivery 
schippers die hier ervaring mee hebben . We brengen 
jou jacht waar je het maar wenst . 
 
Interim kapitein  
Geen tijd om zelf te varen of is jouw  vaste kapitein 
tijdelijk niet beschikbaar ? Ik beschik over een database 
van schippers die ik zelf heb opgeleid en die in het bezit 
zijn van een commerciële vaarbevoegdheid. 
 
Organisatie van flottielje varen 
Jaarlijks organiseer ik een paar vaarvakanties in groep 
onder mijn  begeleiding . Het is de ideale manier om 
ervaring op te doen en te genieten . 
 
Wens  je meer informatie? 

Bel me  gerust of stuur een e-mail, ik  geef jou graag 
bijkomende informatie 
 
Inschrijven 
Inschrijven kan per e-mail, via de website ,telefonisch 
 
Website  
Bezoek mijn website www.nautinstruct.be voor 
bijkomende  informatie over mijn opleidingen , diensten  
en getuigenissen  
 
Nautinstruct bvba  
Plezanstraat 2 bus 4  
9100 Sint Niklaas 
Tel  : +32 / 483.601.608 
 Mail:  nautinstruct@gmail.com 

 

http://www.nautinstruct.be/

