
 
 
 
 
 
 
GRIEKENLAND – VAARBEWIJZEN 
 
Om op vaarvakantie in Griekenland te gaan, dient er tenminste één schipper en één ervaren bemanningslid  aan boord 
te zijn die ouder is dan 18 jaar. De schipper dient bekwaam te zijn in het omgaan met het jacht, te kunnen ankeren en 
aan- en afmeren in verschillende omstandigheden en in staat zijn om te navigeren en op elk moment zijn of haar positie 
te kennen. De schipper dient vergezeld te zijn met tenminste één bemanningslid (Eerste Stuurman) van “Competent 
Crew” niveau of een vergelijkbaar/gelijkwaardig certificaat van een erkende zeilschool.* Als schipper van een jacht, bent 
u verplicht om een officieel vaarbewijs of certificaat te hebben, die uitgegeven is door een door de overheid erkende 
organisatie zoals hieronder staat beschreven: 
 
De Schipper DIENT ABSOLUUT in het bezit te zijn van (1) van de volgende certificaten: 

• ICC (International Certificate of Competence), Internationaal  
Vereiste kennis: RYA “Day Skipper Course” of vul het ICC Assessment formulier in om uw competenties aan te tonen uit eerdere 
ervaringen. 

• IPC (International Proficiency Certificate), Amerikaans 
Vereiste kennis: ASA 104 of US Sailing “Bareboat Cruising Course” 

 
EN/OF  

• Groot-Brittannië – RYA Day Skipper cursus (met of zonder foto) 
• Amerika – US Sailing “Bareboat Cruising Course”, ASA “104 Bareboat Cruising Course” of hoger 
• Duitsland – “Sportbootführerschein See“ of hoger 
• België – Algemeen Stuurbrevet/ Brevet de conduite général   
• Frankrijk – LE PERMIS PLAISANCE 
• Of een gelijkwaardig certificaat uitgegeven door een door overheid erkende zeilvereniging 

 
 
Tips Voorbereiding Zeilvakantie 
Kopieën van alle certificaten dienen naar de basis opgestuurd te worden en moeten minstens 2 weken voordat uw 
vaarvakantie begint daar ontvangen te worden. Het is erg belangrijk dat schippers hun oorspronkelijke certificaten 
meenemen, omdat ze deze samen met hun boot papieren bij aankomst dienen te laten zien aan de havenautoriteiten. 

 
Wat gebeurt er als ik geen vaarbewijs heb? 
Wanneer u niet in het bezit bent van een erkend vaarbewijs, zullen wij u helpen bij het vinden van een geaccrediteerd 
programma. 
 
Neem contact op met onze Vakantieplanners om meer te weten te komen! 
 
 
*Als de Eerste Stuurman GEEN vaarbewijs heeft, dient hij of zij eerst een Zeil-CV in te vullen om te bevestigen dat zij over 
de nodige vaardigheden beschikken om in Griekenland te kunnen en mogen varen aan boord van een van onze jachten. 
Zij dienen ook een Verklaring op Erewoord af te leggen aan de Griekse havenautoriteiten om een juridische verklaring te 
krijgen dat het bemanningslid bekwaam genoeg is om aan boord van het jacht te varen.   
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