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Tochtleider worden bij KV Zeeburg
Bij KV Zeeburg organiseren we veel tochten, drie a vier tochten ’s avonds, het zaterdag varen, leuke
tochten op zondag en een paar keer per jaar een weekend er op uit.
Gelukkig zijn er een flink aantal ervaren tochtleiders om al deze tochten in goede banen te leiden.
Zo af en toe houden tochtleiders er mee op, om gezondheidsredenen, verhuizing of een andere
levensfase. Het aantal actieve leden groeit nog steeds, er zijn steeds meer deelnemers voor de tochten.
Daarom hebben we regelmatig behoefte aan nieuwe tochtleiders.
In dit document wordt beschreven hoe wij deze nieuwe tochtleiders willen opleiden.
In 2019 heeft de vereniging profielen vastgesteld waaraan een tochtleider op een bepaald niveau zou
moeten voldoen. Daarbij is rekening gehouden met de moeilijkheid van het vaarwater en de
omstandigheden en met de samenstelling van de groep.
Nieuwe tochtleiders kunnen zo ervaring opdoen en groeien in hun rol.
Ben je een behendige kajakker, heb je ervaring met deelnemen aan tochten bij KV Zeeburg en heb je
een beetje overzicht op het water? heb je belangstelling om tochtleider te worden? Bekijk de profielen,
bekijk de syllabus en meld je aan bij het tochtenteam.
In overleg met het tochtenteam bepaal je op welk niveau je tochten wil gaan leiden. Dit is mede
afhankelijk van jouw kennis en ervaring, zoals in de profielen is beschreven.
Je gaat een aantal tochten leiden, onder begeleiding van een ervaren tochtleider. Bereid de tocht goed
voor en leg je voorbereiding vast in een tochtplan. Na afloop van iedere tocht bespreek je het verloop
met je begeleider en eventueel ook met de deelnemers. Maak van de nabespreking een verslagje.
Als je denkt dat je voldoende vaardigheden hebt opgedaan, evalueer je de opleiding met je begeleiders.
Als zij vaststellen dat de opleiding kan worden afgerond, ga je aan de slag als tochtleider en wordt je in
het rooster opgenomen.
Wij willen graag dat de tochtleiders in het bezit zijn van een EHBO diploma, daarom organiseren wij 1x
per twee jaar een EHBO cursus bij de club.
Regelmatig organiseren we voor de tochtleiders een bijscholingscursus of workshop. Voor nieuwe
tochtleiders is het verplicht om daaraan deel te nemen.
De huidige tochtleiders gaan we indelen volgens de profielen. Tochtleiders geven zelf bij het
tochtenteam aan op welk niveau zij zijn. Zij onderbouwen dit op basis van de profielen.

Tochtleiders die op een volgend niveau tochten willen gaan leiden volgen dezelfde procedure.
Het Tochtenteam
Siem, Freerk
Verder in deze map:
● Profielen tochtleider 1,2,3,4 en zee
● Syllabus 2015 Tochtleiding Kajak Amsterdam
● Aanvullingenblad

2019
Richtlijn Opleiding Tochtleider 1 (TL-1)
Het doel van de richtlijn is om een clublid op te leiden tot TL-1 tochtleider.
Als TL-1 mag je korte tochten (tot 3 uur) leiden op beschut binnenwater. Dat wil zeggen op de
grachten en de Amstel. Dat is ons niveau V2
Het IJ hoort hier nog niet bij !
Wat we van jou verwachten
We verwachten van jou dat:
-Je ervaring hebt, als deelnemer, met tochten op dit minimaal dit niveau.
-Je een goede conditie hebt.
-Je technische vaardigheden op KVA niveau zijn. En dat je minimaal hebt deelgenomen aan een
kliniek “redden en slepen” .
-Je gaat deelnemen aan de cursussen KVT en EHBO zodra die door de club worden aangeboden.

De opleiding
Om tochtleider te worden, meld je je aan bij het opleidingsteam, die samen met jou je opleiding tot
tochtleider plant.
Praktijk
Samen met dit team plan je een aantal tochten waar je deelneemt als aspirant. Het opleidingsteam
koppelt je aan tochtleiders die jou kunnen begeleiden in wat je nodig hebt voor je ontwikkeling als
tochtleider.
Evt. kan het team een tochtleiders workshop op het water organiseren.
Theorie
Je neemt deel aan de theorieavond(en) die het team je aanbiedt. Deze avond(en) wordt speciaal
voor jou/jullie ingericht, zodat je de theorie krijgt die jou verder helpt.

Je bent onze nieuwe tochtleider
Als het opleidingsteam tevreden is met je prestaties, ben je nu onze nieuwe tochtleider.
Gefeliciteerd!

2019
Richtlijn Opleiding Tochtleider 2 (TL-2)
Het doel van de richtlijn is een capabel clublid op te leiden tot TL-2 tochtleider.
Als TL-2 mag je langere tochten (tot 5 uur) leiden op binnenwater. Dat wil zeggen op de grachten,
sloten en meertjes, en op de Amstel en het IJ.

Wat we van jou verwachten
We verwachten van jou dat:
-Je ervaring hebt, als deelnemer, met tochten op minimaal dit niveau.
-Je een goede conditie hebt.
-Je technische vaardigheden op KVA niveau zijn. En dat je minimal hebt deelgenomen aan een
clinic “redden en slepen” .
- gaat deelnemen aan de cursussen KVT en EHBO zodra die door de club worden aangeboden.

De opleiding
Om tochtleider te worden, wend je je tot het opleidingsteam, die samen met jou, je opleiding plant.
Praktijk
Samen met dit team plan je een aantal tochten waar je deelneemt als aspirant. Het opleidingsteam
koppelt je aan tochtleiders die net dat kunnen bijdragen, wat jou kan helpen in je ontwikkeling als
tochtleider.
Evt. kan het team een tochtleider les op het water voorstellen.
Theorie
Je neemt deel aan de theorieavond(en) die het team je aanbiedt. Deze avond(en) wordt speciaal
voor jou/jullie ingericht, zodat je de theorie krijgt die jij nodig hebt.

Je bent onze nieuwe tochtleider
Als het opleidingsteam tevreden is met je prestaties, ben je nu onze nieuwe tochtleider.
Gefeliciteerd!

2019
Richtlijn Opleiding Tochtleider 3 (TL-3)
Het doel van de richtlijn is een capabel clublid op te leiden tot TL-3 tochtleider.
Als TL-3 mag je tochten (tot 5 uur) leiden op groot water zonder getijde. Dat wil zeggen op
bijvoorbeeld het Markermeer, het Haringvliet en Grevelingenmeer.

Wat we van jou verwachten
We verwachten van jou dat:
- Je hebt ervaring als TL-2
-Je hebt ervaring als deelnemer, met tochten op groot water zoals nodig voor ZV.
-Je een goede conditie hebt.
-Je technische vaardigheden op ZV niveau zijn. En dat je regelmatig deelneemt aan een
kliniek “redden en slepen” .
- je hebt bij voorkeur EHBO of gaat hier aan deelnemen zodra die door de club worden aangeboden.
-Je bent in het bezit van een marifoon en hebt het marifoon certificaat.

De opleiding
Om tochtleider TL-3 te worden, wendt je je tot het opleidingsteam, die samen met jou, je opleiding
plant.
Praktijk
Samen met dit team plan je een aantal tochten waar je deelneemt als aspirant. Het opleidingsteam
koppelt je aan tochtleiders die net dat kunnen bijdragen, wat jou kan helpen in je ontwikkeling als
tochtleider.
Evt. kan het team een tochtleiders op het water voorstellen.
Theorie
Je neemt deel aan de theorieavond(en) die het team je aanbiedt. Deze avond(en) wordt speciaal
voor jou/jullie ingericht, zodat je de theorie krijgt die jij nodig hebt.

Je bent onze nieuwe tochtleider
Als het opleidingsteam tevreden is met je prestaties, ben je nu onze nieuwe tochtleider.
Gefeliciteerd!

2019
Richtlijn Opleiding Tochtleider 4 (TL-4)
Het doel van de richtlijn is een capabel clublid op te leiden tot TL-4 tochtleider.
Als TL-4 mag je tochten leiden op groot water zonder getijde. Dat wil zeggen op bijvoorbeeld het
IJsselmeer, de Grevelingen, het Haringvliet of op groot water met lichte getijde zoals de
Oosterschelde.

Wat we van jou verwachten
We verwachten van jou dat:
- Je bent in het bezit van een ZV of liever nog een ZVE diploma.
- Je hebt ervaring als TL-3
-Je hebt ervaring als deelnemer, met tochten op groot water zoals nodig voor ZV.
-Je een goede conditie hebt.
-Je technische vaardigheden op ZVE niveau zijn. En dat je regelmatig deelneemt aan een
clinic“redden en slepen” .
- je hebt een EHBO diploma
-Je bent in het bezit van een marifoon en hebt het marifoon certificaat.

De opleiding
Om tochtleider TL-4 te worden, wendt je je tot het opleidingsteam, die samen met jou, je opleiding
plant.
Praktijk
Samen met dit team plan je een aantal tochten waar je deelneemt als aspirant. Het opleidingsteam
koppelt je aan tochtleiders die net dat kunnen bijdragen, wat jou kan helpen in je ontwikkeling als
tochtleider.
Evt. kan het team een tochtleiders les op het water voorstellen.
Theorie
Je neemt deel aan de theorieavond(en) die het team je aanbiedt. Deze avond(en) wordt speciaal
voor jou/jullie ingericht, zodat je de theorie krijgt die jij nodig hebt.

Je bent onze nieuwe tochtleider
Als het opleidingsteam tevreden is met je prestaties, ben je nu onze nieuwe tochtleider.
Gefeliciteerd!

2019
Richtlijn Opleiding Tochtleider Zee (TL-zee)
Het doel van de richtlijn is een capabel clublid op te leiden tot TL-zee tochtleider.
Als TL-zee mag je tochten leiden op groot water met getijde. Dat wil zeggen in bijvoorbeeld het
Deltagebied , de Wadden en de Noordzeekust

Wat we van jou verwachten
We verwachten van jou dat:
- Je bent in het bezit van een ZVE-TL diploma of je bent KI3-zeeinstructeur
- je hebt een EHBO diploma
-Je bent in het bezit van een marifoon en hebt het marifoon certificaat.
De opleiding
De opleiding heeft plaatsgevonden onder toezicht van het WSV. Bij KVZ is er geen verdere
opleiding nodig. Indien nodig word je op de hoogte gebracht van de afspraken die gelden bij KVZ
betreft grootwater.
Praktijk
Iedere zee instructeur kan zelfstandig en naar eigen inzicht tochten organiseren voor KVZ. Voor
ZVE-TL tochtleiders geldt hetzelfde.
Theorie
Je neemt deel aan de theorieavond(en) die het team je aanbiedt. Deze avond(en) wordt speciaal
voor jou/jullie ingericht, zodat je de theorie krijgt die jij nodig hebt.

Je bent onze nieuwe tochtleider
Als het opleidingsteam tevreden is met je prestaties, ben je nu onze nieuwe tochtleider.
Gefeliciteerd!

