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Nieuwsbrief 4                                                                          29-11-2022 

Aan allen die enthousiast en verantwoord (willen) varen op zee 

We hebben veel enthousiaste reacties gehad op ons initiatief om te beginnen met de 
NavigatieAcademy, met als eerste activiteit het praktisch examen Kustnavigatie. 

HERHALING aankondiging 

Het praktische examen Kustnavigatie (KN) vindt plaats op 11 februari 2023. 
Het tijdstip van het examen is van 10.00 tot 12.30 uur. 
De plaats wordt nog nader bekend gemaakt, is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 

Indien u wilt deelnemen aan dit examen dan nodigen we u uit dit kenbaar te maken in 
een email aan info@navigatieacademy.nl onder vermelding van deelname examen KN             
11 februari 2023. (Als u dit al gedaan hebt dan hoeft u dit niet nog een keer te doen.) 

De kosten voor deelname bedragen € 99,-. U kunt deze bijdrage storten op rekening 
NL27 INGB 0398 4712 66, t.n.v. LGM van Minderhout. Aan geslaagde deelnemers wordt 
een certificaat uitgereikt. 

Zowel voor het programma van eind- en toetstermen, als voor de afbakening van de leerstof 
en een voorbeeldexamen, zie onze website https://www.navigatieacademy.nl/ 

Voor personen die voorheen gekozen zouden hebben voor TKN is KN in onze ogen een goed 
alternatief. Goed, omdat het grootste deel van de vragen vanuit de praktijk van het varen 
langs de kust worden gehaald, een praktijk die bestaat uit de toepassing van klassieke en 
elektronische navigatie.  
KN is dus anders dan TKN. We nodigen daarom dan ook alle instructeurs van tidal-
vaarscholen uit om deel te nemen aan het examen en daarmee hun kennis en vaardigheden 
niet alleen op te frissen maar ook door het slagen voor dit examen aan zichzelf en hun 
vaarschool te bevestigen dat ze nog steeds op niveau zijn. 

De eerder verschenen nieuwsbrieven staan op onze website. 

Met een vriendelijke groet, 
Leon van Minderhout 
NavigatieAcademy 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oprichters van de NavigatieAcademy 

Jan Cees Kossen 
Ebel Zandbergen 
Leon van Minderhout 
 
NB: alle drie de oprichters zijn CWO-opleiders Jachtzeilen/Motorboot en zijn, samen met 
anderen, intensief betrokken geweest bij het opstellen van de eind- en toetstermen zoals die 
thans ook door het CWO worden gehanteerd. 
 
Reacties: Wij zijn buitengewoon geïnteresseerd in uw reacties op het door ons genomen 
initiatief. U kunt ons e-mailen op info@navigatieacademy.nl   


