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in samenwerking met

Wereldprimeur! Game lancering op de HISWA
Amsterdam boat show. Leer spelenderwijs 's-nachts
navigeren op het water.
De optimale manier om deze lastige vaarbewijs theorie op een leuke manier onder de knie te
krijgen!
Om de veiligheid op het water te vergroten zijn er voorrangsregels nodig. Bovendien zijn schepen
verplicht om overdag dagtekens en ’s nachts verlichting te voeren. Je kunt dan vanuit de verte en ’s
nachts beter zien wat voor een soort schip er vaart, en wat de koers is. Om ’s nachts veilig te kunnen
varen en voor het behalen van je vaarbewijsexamen moet je de theorie over de voorrangsregels en
verlichting goed kennen.
Het herkennen en uit je hoofd leren van de verschillende soorten lichten is vaak lastig. In de praktijk
blijkt dat men na het behalen van het vaarbewijsexamen de kennis weer snel vergeten is. Met behulp
van deze nieuwe serious game wordt het aanleren leuker, actiever en realistischer en blijft de kennis
ook nog eens veel langer paraat wat de veiligheid op het water ook vergroot.

Tijdens de HISWA Amsterdam Boatshow in de Rai in Amsterdam van 16 t/m 20
maart zal Vaarbewijs Academy, naast het volledige nieuwe studie aanbod voor
vaarbewijs, de nieuwe lichtenkennis game lanceren. Stand 2-205
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om alle karakteristieken van navigatieverlichting levensecht
aan de game toe te voegen. De verschillende schepen, betonning en werktuigen hebben allemaal hun
eigen eigenschappen. Zo heeft u echt het gevoel op het water te zitten. Door rond te varen,
opdrachten uit te voeren op tijd en strafpunten op te lopen door vast te lopen of op plekken te komen
waar je niet mag komen wordt de beleving levensecht. In een serie van missies waarbij de
moeilijkheidsgraad steeds hoger wordt leer je steeds sneller boten, hun koers en mogelijke gevaren
herkennen. Met de ingebouwde feedback wordt je voorbereidt op het vaarbewijs examen of op je
eerste nacht tocht, iets wat menig watersporter zich vast nog goed kan herinneren. Dan is het toch fijn
als je vooraf al eens hebt kunnen ervaren hoe het er 's nachts aan toe gaat op het water!
Op de stand krijgen jong en oud de kans door het spelen van de game op een simulator de
lichtenkennis te testen en bij te spijkeren. Je kan dan, varende in jouw virtuele boot, op zoek naar
andere schepen, betonning en havenhoofden om punten te verdienen en zo proberen een highscore
te behalen. Iedere dag wordt er een dagwinnaar uitgeroepen en zijn er mooie prijzen te verdienen!
Deze serious game is de eerste in een rij van games die Vaarbewijs Academy in samenwerking met
de ontwikkelaar InThere ontwikkelt. Deze game is onderdeel van een nieuwe benadering die
Vaarbewijs Academy in samenwerking met de ANWB heeft ontwikkeld. Leren wordt nu veel
eigentijdser: naast het leren met het vernieuwde cursusboek, groepscursussen en vaarlessen kan nu
ook online geleerd worden: e-learning voor op het water! Met instructievideo’s en nu ook met
educatieve games. Deze trainingsgames completeren het brede studieaanbod aan dat Vaarbewijs
Academy al heeft. Na de lancering is de game vanaf woensdag 16 maart online via de leeromgeving
van Vaarbewijs Academy als onderdeel van het brede studieaanbod beschikbaar. Daarnaast zal de
game via de app-stores beschikbaar zijn voor tablets en mobiele telefoon.
Tijdens de beurs wordt de game kosteloos aangeboden in combinatie met de aanschaf van een online
vaarbewijs cursus. Daarnaast is de game los te bestellen voor € 4.49 waarmee u 6 maanden kunt
blijven oefenen.
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Niet voor publicatie
Perspresentatie
Tijdens de perspresentatie zal er ruimte zijn de game te zien en te spelen, bij de presentatie zijn de
pers, de auteurs van het studiemateriaal en de ontwikkelaars van de game van harte uitgenodigd.

Noot voor de redactie
Vaarbewijs Academy heeft in samenwerking met de ANWB een breed pakket aan opleidingsmateriaal
ontwikkeld, ten behoeve van het behalen van het Klein Vaarbewijs examen. In combinatie met het
volledig vernieuwde cursusboek, groepslessen op locatie en vaarlessen is een belangrijke aanvulling
de interactieve online cursus met zoveel mogelijk interactiviteit, deze game maakt hier een onderdeel
van uit.
Er is meer beeldmateriaal beschikbaar op aanvraag!
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Bas Henrichs
bas@vaarbewijs.academy
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1231 LM Loosdrecht
t +31(0)85 401 97 00
m +31(0)626 526 001
w www.vaarbewijs.academy
KvK 62674234
Bijlagen: beeldmateriaal een screenshot van de nieuwe Game.

