AURORA COMMU-NAUTIEK
WWW.VAARTRAININGEN.NL

Aurora commu-nautiek is een eenmansbedrijf van Hanno Bosch, die naast zijn werkzaamheden als
gezagvoerder/vaarinstructeur bij de overheid zijn expertise gebruikt voor het geven van allerlei
trainingen op het gebied van varen/veiligheid in de beroeps- en recreatievaart op vaartuigen zowel
groot als klein, snel- en langzaam varend.
In samenwerking met een aantal nautische opleidingsbedrijven staat Hanno al jaren garant voor een
gedegen pakket van opleidingen.
Hanno probeert alleen nog maar de leuke dingen te doen in zijn 50 jaar jonge leven, iedere dag weer.
Doe de dingen die je moet doen met veel plezier en uitstraling, dan komt dit veel beter over.

Wetmatigheden zoals ze bij het manoeuvreren altijd terug komen.





Een boot heeft altijd twee extra bemanningsleden of muiters STROOM en WIND.
Weinig snelheid betekent weinig schade.
Met de kont in de wind heb je aan het schip geen kind.
Denken Sturen Schakelen

Een greep uit het cursusaanbod van Aurora commu-nautiek:
Vaar- Arbo trainingen.
Voor organisaties als de brandweer, verschillende politiediensten, provinciale diensten en
reddingsbrigades.
Familiarisation.
Machinekamer kennis. Een nieuw vaartuig in gebruik nemen is altijd weer een spannend gebeuren.
Aurora kan u behulpzaam zijn met uw vaartuig eerder te doorgronden en procedures te ontwikkelen
m.b.t. bijvoorbeeld brand, brandstofproblemen enz. enz.
Snelle vaartuigen als werktuig?
Hard varen kan iedereen, alleen voor veilig hard varen is er meer nodig dan alleen een gashendel
naar beneden duwen.
Gebruikt u of uw organisatie snelle vaartuigen voor uw werkzaamheden?
Uw personeel komt met een fatsoenlijke manoeuvre langszij varende of gemeerd liggende schepen
en kan dan een visitekaartje of het lachertje van uw organisatie zijn.
De Arbo-wet is duidelijk voor wat betreft gevaarlijke werktuigen, u moet uw personeel instrueren en
wij kunnen u hierbij helpen.
Manoeuvreren voor vrouwen.
Een cursus voor het eerst gepresenteerd voor het maandblad Motorboot. Met groot succes!
Natuurlijk is het gewenst uw partner mee te nemen tijdens deze cursus.
Wij kunnen jullie niet leren te manoeuvreren in 1 of 2 dagen maar na de cursus gewapend met een
aantal tips en wetmatigheden komt het samen plezier hebben op het water ineens een stuk
dichterbij.
Veiligheid aan boord en communicatie komen tijdens deze cursus ruim aan bod.

Veiligheidstrainingen beroeps- en pleziervaart.
Is het winterseizoen van uw watersportvereniging ook zo lang?
Idee!
Nodig Hanno uit voor een onderhoudende avond/dag, mogelijk met veiligheidstrainingen zoals man
over boord, brand, EHBO, communicatie dit alles doorspekt met allerhande verhalen uit de praktijk
van 30 jaar varen op binnenwateren en zee.
Combicursus Manoeuvreren/Klein vaarbewijs.
In samenwerking met Hans van Dijk training &advies is er een uniek concept ontstaan tijdens
trainingen bij onder andere het brandweerkorps Nieuwegein/IJsselstein, waarbij in dagdelen de
theorie van het vaarbewijs en de weerbarstige praktijk aan bod komen.
Personeelsdiensten.
Uw boot alvast op uw vakantiebestemming, schipper niet komen opdagen?
Informeer naar de mogelijkheden.
Teambuilding/bedrijf uitje. Problemen in je team?
Voordat je dure bemiddelaars/trainers inhuurt zou je ook eens een gesprek kunnen aangaan met
Hanno.
1000 en 1 mogelijkheid om, in een 1 of meerdaagse sessies aan boord van een zeilschip nader tot
elkaar te komen.
In samenspraak, voor ieder budget, een tal van mogelijkheden om een leuke dag op bijvoorbeeld de
kop van Goeree door te brengen.
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Links:
Hotshot Events, Restaurant de Gouden Leeuw, jachthaven Strand Horst, maandblad Motorboot,
Hans van Dijk training & advies, Marina Stellendam, Consonant Jachten Vriezenveen, Cnossen ?,
Barendrecht?

