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Brevet  Sloepgast 2 
 
Doel:  Goed functioneren als bemanningslid van een roei-, wrik-, zeil- en motorvlet 
 
Richtlijn: CWO 1 (de beginnende zeiler) 
 
Theorie: Dit lesboek en de hierbij behorende onderwerpen in “Kleine Leidraad 

voor zeilers” 
  Binnenvaart Politie Reglement 
  - algemeen gedeelte en uitwijkregels 
  - geluidsseinen 
  - tekens voor schepen 

Zeilmanoeuvres  
 
Praktijk: Roeien en wrikken 

Op- en aftuigen van een zeilvlet 
  Zeilmanoeuvres onder toezicht 
 
 
Brevet  Sloepgast 1 
 
Doel: Goed functioneren als sloepscommandant van een roei-, wrik-, en zeilvlet 
 
Richtlijn: CWO 2 en 3 (de gevorderde zeiler) 
 
Theorie: “Kleine Leidraad voor zeilers” en dit lesboek 
  Zeiltheorie   
  Zeilmanoeuvres  
  Binnenvaart Politie Reglement: 
  - de verlichting en bijzondere regels 
 
Praktijk: Zeilen in een Beenhakkervlet 

Varen met een BB-motor 
 
 
Brevet  Meester Sloepgast  
 
Doel: Goed functioneren als sloepcommandant van een WR1 
 
Theorie: “De nieuwe Leidraad voor zeilers” en dit lesboek 
  Sloepcommandant 

Zeilwedstrijdreglement 
 
Praktijk: Zeilen in een WR1 zeilboot 
 



 
Het CWO systeem 

 
De Commissie Watersport Opleidingen is ingesteld om eenheid te krijgen in de 
diverse vaardiploma’s die bij de scholen en verenigingen worden uitgegeven. 
 
De CWO is een samenwerkingsverband (stichting) van 4 grote organisaties, die zich 
bezighouden met watersport opleidingen in Nederland, t.w. KNWV (Kon. Ned. 
Watersport Verbond), ANWB, HISWA en RECRON (ver. van recreatie ondernemers). 
 
Het CWO systeem bestaat uit diverse opleidingsprogramma’s met bijbehorende 
diploma’s. Door uniformiteit te bewerkstelligen in de diploma-eisen tracht de CWO de 
gehele diplomering op één nationale lijn te krijgen. 
 
De oorspronkelijk grote verscheidenheid van opleidingen en diploma’s had tot gevolg 
dat niemand eigenlijk wist welk diploma je nodig had of welk diploma van school A nu 
overeen kwam met welk diploma van school B of vereniging C. Door het CWO 
systeem is daar nu verandering in gekomen. Met een CWO diploma weet iedereen 
waar hij of zij aan toe is. Met name de jeugdverenigingen hebben baat bij een 
landelijke afstemming. Dit komt de veiligheid en de kwaliteit van de pleziervaart ten 
goede. 
 
De CWO diploma’s waarmee het ZKKNL overeenstemming wil zijn “Kielboot 1, 2, 3 
en 4” en die voor het varen met roeiboten. 
 
De CWO is te bereiken via het KNWV onder telefoonnummer 030 - 656 65 95. 
 



De CWO kielboot opleidingen 
 
De vaarscholen werken met het systeem van de Commissie Watersport Opleidingen 
(kortweg CWO). Het CWO kent diverse diploma’s. 
 
Kielboot I: Voor de beginnende zeiler 
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de 
opleiding wordt men systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het 
diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het hijsen en strijken, het 
sturen, de bediening van de zeilen en het overstag gaan. Daarbij aangevuld met 
bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles 
onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind (3 
Beaufort). 
 
Kielboot II: Een prima vervolg 
Cursisten, die deze opleiding willen volgen worden verondersteld de beginselen van 
het zeilen, zoals behandeld bij Kielboot I, te beheersen. Het diploma omvat naast de 
eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen 
aan hogerwal en man over boord. Aangevuld met bijbehorende theorie. Alles onder 
redelijke omstandigheden; niet te druk vaarwater tot windkracht 4 Beaufort. 
 
Kielboot III: Voor de gevorderde zeiler 
Het zelfstandig kunnen varen van een dagtocht, is een van de einddoelen van deze 
opleiding. Het diploma omvat zowel de basis� als de gevorderden manoeuvres zoals 
aankomen aan hogerwal en lagerwal, ankeren, loskomen van de grond. Ook de 
theorie sluit bij het gevorderden niveau aan. Dit alles onder redelijke omstandigheden 
en tot en met windkracht 6 Beaufort. 
 
Kielboot IV: Instructeur niveau A 
Dit CWO diploma kan alleen worden verkregen nadat er een examen is afgelegd 
onder toezicht van een erkend examinator. Het diploma zelf staat gelijk aan het 
Eigen Vaardigheidsniveau van de Zeilinstructeur A opleiding. 
 
Richtlijnen voor toetsing  
Om een CWO diploma te verkrijgen, zal men door een door de Commissie 
Watersport Opleidingen erkende instructeur c.q. beoordelingsgemachtigde (bg) 
beoordeeld moeten worden. Deze beoordeling kan plaats vinden tijdens de cursus of 
buiten cursusverband bij een door de CWO bevoegde vaarschool of een bij het 
KNWV aangesloten watersportvereniging (Een lijst met CWO vaarscholen en � 
verenigingen is bij het CWO secretariaat verkrijgbaar). 
 
Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van een CWO vorderingenstaat. De 
daarop aangegeven onderwerpen kunnen in willekeurige volgorde worden 
afgetekend zodra de kandidaat het betreffende onderdeel beheerst. Deze 
vorderingenstaat blijft eigendom van de kandidaat totdat alle onderwerpen zijn 
afgetekend, daarna wordt het diploma uitgereikt. 
Als extra voorwaarde is gesteld dat de datum waarop het eerste onderwerp is 
afgetekend en de datum waarop het laatste wordt afgetekend, maximaal 18 
maanden uit elkaar mogen liggen. Wel mogen de diverse onderwerpen door 
verschillende instructeurs c.q. beoordelingsgemachtigden bij verschillende CWO 
vaarscholen of KNVW verenigingen afgetekend worden. Na afgifte van het diploma 
wordt de vorderingenstaat ingenomen. 
Indien de toetsingsmomenten ver uit elkaar liggen kunnen eerder afgetekende 
onderwerpen bij de kandidaat zijn weggezakt. De CWO instructeur c.q. 
beoordelingsgemachtigde die dat constateert behoort deze onderwerpen alsnog tot 
het vereiste niveau te brengen alvorens men tot uitreiking van het diploma over gaat. 
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Voorwoord 
 
Het zeekadetkorps neemt in het geheel van maritieme organisaties een bijzondere 
plaats in met een eigen cultuur. In dit boek staat hoe de sloepgasten met vletten 
moeten omgaan. De hierbij aansluitende hoofdstukken in 'Kleine leidraad voor 
zeilers' maken deze kennis compleet. 
Doel van de opleidingscommissie is namelijk aansluiting te zoeken bij reeds 
bestaande opleidingen. Voor de sloepgast zijn dit de boeken van de Commissie 
Watersport Opleidingen, afgekort CWO. Deze boeken zijn verkrijgbaar bij de KNWV 
(Koninklijk Nederlands Watersport Verbond te Bunnik, tel. 030-656 65 95). 
 
Het behalen van het brevet Sloepgast 2 is de basis voor de brevetten Sloepgast 1 en 
Meestersloepgast. Doel van de opleiding is het goed functioneren als bemanningslid 
van een roei-, wrik-, zeil- en motorvlet. Richtlijn voor het zeilen is het diploma CWO1. 
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die nog nooit gezeild hebben. Het diploma 
omvat de basisvaardigheden zoals het hijsen en strijken, het sturen, de bediening 
van de zeilen en het overstag gaan.  
Laten we bij het begin beginnen. 
 
 

Inhoudsopgave : 
 
1 Roeien en wrikken        1 
2 Het B.P.R.          7 
3 Zeiltheorie - het op- en aftuigen -    23 
4 Zeilen in praktijk       31 
5 "Haak voor" en "Haak achter"     36 
 
 
Het brevet Sloepgast 2 wordt toegekend nadat: 
- de praktijkonderdelen roeien, wrikken, op- en aftuigen van de zeilvlet en het 

onder toezicht uitvoeren van enige zeilmanoeuvres met voldoende resultaat 
zijn uitgevoerd; 

- de theorietesten met voldoende resultaat zijn afgelegd. 
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