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Voorwoord 

 
 
Elk korpsschip van het zeekadetkorps heeft zijn eigen, voor dat schip bedoelde, 
motoren en hulpwerktuigen. Deze motoren en hulpwerktuigen hebben ook weer hun 
eigen specifieke kenmerken. Geen schip is hetzelfde, geen motor gelijk. 
Het brevet machinist 2 geeft je een eerste inzicht in de bouw en de werking van 
motoren. Je leert met gereedschap omgaan en gaat  assisteren bij onderhoud en 
reparaties. Je leert ook hoe je aantekeningen in journaals en logboeken maakt en 
waarom dat belangrijk is. 
Dit boek vertelt alles in zijn algemeenheid. De vragen zijn beperkt. In de praktijk, 
tijdens het werken op je eigen schip zul je ook veel dingen leren. Het is daarom 
belangrijk veel in de praktijk te werken. Vraag om lijstjes waarop staat hoe je iedere 
motor start, stopt en behandelt. Vraag om de leidingschema's, wijze van bunkeren, 
zorg voor het water aan dek enzovoort. 
Dit boek geeft een algemeen beeld. Lees als dat nodig is andere boeken die dieper 
op de stof ingaan. 
 
Werk met gezond verstand. 
In elk werk is het belangrijk om aan je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen 
te denken. Denk bijvoorbeeld aan het milieu en geluidsoverlast (gehoorbescherming) 
en leer omgaan met je verantwoordelijke taak. Kortom wordt een goed machinist. Het 
behalen van brevet machinist 2 is de basis voor het brevet machinist 1. 
 
Laten we bij het begin beginnen. 
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Het brevet machinist beginner ontvang je als: 
- de praktijk-onderdelen met voldoende resultaat zijn afgelegd 
- de theorie testen zijn afgetekend. 
 
 


