
Wijzigingen/aanvullingen 
Leidraad voor het Stuurbrevet 8ste druk naar 9de druk 

- De aanpassingen zijn geel gemarkeerd
- Rechts bovenaan in de hoek ziet u op welke pagina van de 8ste druk u de betrokken markering kunt 
terugvinden. Even met de muis over het ballonnetje en u ziet de verwijzing.  
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Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het 
Koninkrijk (AR)
Dit zijn de regels die gelden op de scheepvaartwegen 
van het Koninkrijk België. Het is momenteel bijna 
compleet vervangen door het APSB.

Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de 
Binnenwateren (APSB) 
Dit reglement vult het AR aan en geldt op bijna alle 
Belgische binnenwateren. Het is de Belgische uitwerking 
van de uniforme Europese regelgeving CEVNI. 

Internationale bepalingen ter voorkoming van 
aanvaringen op Zee (BVA)
Het BVA geldt op alle wereldzeeën, dus bij onze kust is 
dat de Noordzee.

Politiereglement van en Scheepvaartreglement voor  
de Beneden-Zeeschelde (BenZee)
Dit Politie- en Scheepvaartreglement is van toepassing 
op de Beneden-Zeeschelde en de havens die daarmee in 
open verbinding staan. Binnenvaart en zeevaart kunnen 
daar mekaar ontmoeten en de regels van APSB en BVA 
zijn daaraan aangepast.

Kustvaartreglement (Kust)
De gehele strook van 12 zeemijlen vanaf de laagwater-
lijn voor onze kust valt onder het Politie- en 
Scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, 
de havens en de stranden van de Belgische kust, dat 
in hoofd zaak de toegang naar en het verkeer in de 
betrokken havens regelt.

Reglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen
Dit SRKGT heeft hoofdzakelijk de APSB-regels, 
aangepast aan de Belgische/Nederlandse reglementen.

Reglementen Zeekanaal en Gemeenschap pelijke Maas
Het Reglement betreffende het zeekanaal van Brussel naar 
de Rupel en het Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke 
Maas vertonen slechts beperkte verschillen met het APSB.

Het APSB komt qua structuur in grote lijnen overeen 
met de binnenvaartreglementen van de ons omringende 

BS

BS

AS

AS

AS

AS

BS

Reglementen en wetten

Waar gelden welke reglementen in België

APSB - Structuur en inhoud

Onderwerpen
n  reglementen
n  definities uit het APSB, 

bepalingen en kentekens
n  navigatieverlichting en 

dagmerken voor schepen
n  geluidsseinen
n  verkeerstekens

CEVNI = 
code européen des voies de 
navigation intérieure

BS = examenstof voor het 
Beperkt Stuurbrevet

AS = examenstof voor het 
Algemeen Stuurbrevet

De Beneden-Zeeschelde 
wordt begrensd door:
1. stroomopwaarts 
(naar de bron toe), 
het verlengde van de 
lijn getrokken door 
twee richtingspalen 
gelegen op ongeveer 
één kilometer stroomop-
waarts van het zuidelijk 
uiteinde van de kaden 
van Antwerpen, en 
stroomafwaarts de 
Belgisch-Nederlandse 
grens.
2. ter hoogte van de 
sluizen: de sluisdeuren 
gelegen aan de zijde van 
de stroom.

Zie de kaart hiernaast

H O O F D S T U K  1
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landen. Het is opgedeeld in 11 grote hoofdstukken die 
telkens 1 aspect van het varen behandelen. Daarmee 
wordt ook het zoeken in het reglement bij bepaalde 
situaties gemakkelijker, ongeacht het land. De 
hoofdstukken zijn verder onderverdeeld in artikels. 
Hierna volgen de grote lijnen. 

Hoofdstuk 1. Algemene voorschriften: met de gebruikte 
terminologie, de verplichtingen van schipper en beman-
ning, het goed zeemanschap en de boorddocumenten.
Hoofdstuk 2. Kentekens: vermelden van de naam, de 
thuishaven en de registratie-elementen van de diverse 
vaartuigen.
Hoofdstuk 3. Optische tekens van schepen: m.a.w. welke 
tekens (lichten en specifieke vormen) zien we op schepen 
’s nachts en overdag tijdens het stilliggen en het varen, of 
in bijzondere situaties.
Hoofdstuk 4. Geluidsseinen van schepen – marifoon en 
radar: de communicatie op het water.    
Hoofdstuk 5. Verkeerstekens – markering van de vaargeul. 
Of: hoe vinden wij onze weg op het water? 
Hoofdstuk 6. Vaarregels: een zeer belangrijk hoofdstuk 
dat de voorrang of het vaargedrag vastlegt van diverse 
soorten vaartuigen in verschillende situaties.
Hoofdstuk 7. Regels voor het ligplaats nemen: waar is 
onze (lig)plaats wanneer we stilliggen?
Hoofdstuk 8. Andere bepalingen: het gedrag bij brand 
staat hier voorop.
Hoofdstuk 9. Pleziervaartuigen: technische voorschriften 
en immatriculatie.
Hoofdstuk 10. Passagiersschepen: voor ons weinig inte-
ressant.

Hoofdstuk 11. Bijzondere 
bepalingen voor schepen die 
rechtstreeks van zee komen of 
naar zee gaan: dit hoofdstuk 
is hoofdzakelijk bedoeld 
voor de echte zeeschepen. 
Hoofdstuk 12. Intoxicatie.

Enkele Aanhangsels 
verduide lijken nog een en 
 ander met afbeeldingen, voor-
al i.v.m. de optische tekens, de 
geluids seinen, de verkeerste-
kens en de markering van de 
vaar wegen. 

Brussel

AlbertkanaalRupel

Meu
se

Namur

Hasselt

Turnhout
Herentals

Liège

Kortrijk

Roeselare

Gent

Brugge
Antwerpen

Oostende

Westerschelde

Terneuzen

BVA

APSB

Scheepvaartreglement gemeenschappelijke Maas

Reglement betreffende het zeekanaal 
van Brussel naar de Rupel

Reglement Kanaal van 
Gent naar Terneuzen

Kustvaartreglement

Scheepvaartreglement Westerschelde (Ned.)

BenZee

AR (alle scheepvaart-
     wegen van België)

Toepassingsgebied van alle 
reglementen.
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• elk vaartuig dat geschikt is als middel van vervoer -
ook zonder waterverplaatsing (bijv. een hovercraft) -
en een watervliegtuig.

• elk schip dat geen klein schip is.
• een schip korter dan 20 meter gemeten over de romp,

met uitzondering van een schip dat gebouwd of
ingericht is om grote schepen te slepen, te assisteren, te
duwen of gekoppeld mee te voeren. Ook een veerpont,
passagiersschip, een schip dat aan het vissen is en een
duwbak zijn uitzonderingen.

• een schip dat door eigen motor wordt voortbewogen.
• een schip dat uitsluitend door zeilen voortbewogen

wordt (motor erbij aan = ‘motorzeilen’ = motorschip).
• een schip ingericht of gebruikt voor het vervoer  van

meer dan 12 passagiers.
• varen met een snelheid groter dan 20 km/h.
• snelheid waarbij een schip onder alle omstandigheden

en op alle ogenblikken in alle veiligheid kan varen,
manoeuvreren en stoppen.

• een groot motorschip, dat met een snelheid van meer
dan 40 km per uur ten opzichte van het water kan
varen (herkenbaar aan twee gele snelle flikkerlichten).

• het bijstaan door één of meer motorschepen van
een alleenvarend motorschip, duwstel of gekoppeld
samenstel bij voortbewegen en sturen.

• samenstel van sleepboot met op tros gesleept vaartuig.
• hecht samenstel van duwboot met een of meer andere

schepen ervoor (duwboot alleen = motorschip).
• een sleep, duwstel of gekoppeld samenstel.
• 2 (of meer) schepen naast elkaar vastgebonden varend.
• drijvend bouwsel dat vanwege zijn bestemming in de

regel niet wordt verplaatst.
• elk bouwsel dat geschikt is gemaakt om te water te

worden verplaatst en dat geen schip of drijvende
inrichting is.

• een baggermolen, zandzuiger of dergelijke.
• een schip dat vist met (sleep)net ten, lijnen of ander

vistuig, die de manoeuvreerbaarheid beperken.
• een schip dat een veerdienst onderhoudt, waarbij de

vaarweg wordt overgestoken.
• een schip dat gemeerd is of voor anker ligt.
• een schip dat niet gemeerd of voor anker ligt of aan de

grond zit. Een ‘gestopt’ liggend schip (met uitgescha-
kelde aandrijving) moet beschouwd worden als een
varend schip (bij de voorrangsregels).

• elk klein motorschip met een lengte van minder dan 4
meter, primair aangedreven door een waterstraalpomp
en ontworpen om door een of meer personen zittend,
staand of knielend op en niet in de romp te worden
bediend.

schip of boot

groot schip

klein schip

motorschip
zeilschip

passagiersschip

varen met grote snelheid
veilige snelheid

snel schip

assisteren

sleep
duwstel

samenstel
gekoppeld samenstel

drijvende inrichting

drijvend voorwerp

drijvend werktuig
schip dat aan het vissen is

veerpont

stilliggend schip
varend schip

waterscooter (jetski)

Belangrijkste definities uit APSB
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• schip dat voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt 
met uitzondering van passagiersschepen.

• de tijd tussen zonsopkomst en zonsondergang.
• de tijd tussen zonsondergang en zonsopkomst.
• omstandigheden waarbij de zichtbaarheid wordt 

beperkt door mist, nevel, sneeuwstorm, regen of een 
andere oorzaak.

• het gedeelte van de vaarweg dat feitelijk voor de 
scheepvaart kan worden gebruikt.

• een geluidssein van ongeveer 1 seconde.
• een geluidssein van ongeveer 4 seconden.
• ten minste 6 stoten van ongeveer 1/4 seconde.
• geen minimum aantal (betekenis = nood sein).
• ankeren en meren.
• licht met periodes van 50 tot 60 flikkeringen per 

minuut.

Verantwoordelijkheid voor de naleving van 
het reglement
Elk schip moet een schipper hebben. Hij is diegene aan 
boord, die de verantwoordelijkheid heeft voor de veilig-
heid van het schip (en  beman ning) en de naleving van 
de reglementen en die daartoe de geschikte kwalificaties 
(bijv. een Stuurbrevet) heeft. Ook als de schip    per niet in 
de stuurhut (kuip) is tijdens het varen, blijft hij/zij verant-
woordelijk voor alles wat het schip doet of laat. De schipper 
moet tijdens de vaart altijd aan boord zijn.

Verplichting van de bemanning  
De bemanning moet de schipper altijd gehoorzamen, 
mits de opdrachten te maken hebben met de veiligheid 
aan boord en de naleving van de vaarreglementen. De 
bemanningsleden die tijdelijk vaarrichting en snelheid 
bepalen zijn daarvoor ook verantwoordelijk.

Voorzorgsmaatregelen (goed zeemanschap) 
De schipper moet altijd een veilige snelheid aanhouden 
en alle voorzorgsmaatregelen nemen die volgens 
goed zeemanschap zijn geboden om de veiligheid te 
waarborgen. Als de reglementen niet voorzien in een 
bepaalde situatie, die levensgevaar, schade of hinder 
voor de scheepvaart inhoudt, dan dient dit opgelost 
te worden met het ‘gezond  verstand’. Hierop kan de 
schipper later beoor deeld worden bij een schadegeval. 
De schipper kan zich dus nooit verschuilen achter het 
argument dat er voor die situatie ‘geen regels waren’.

APSB 1.02

APSB 1.03

APSB 1.04

plezierboot

overdag (daags)
nacht

slecht zicht

vaargeul

korte stoot
lange stoot

reeks zeer korte stoten
reeks lange stoten

ligplaats nemen
flikkerlicht

Belangrijke bepalingen 
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Afwijken van het reglement 
Dit artikel hangt heel nauw samen met het artikel over 
goed zeemanschap. Want als het nodig is, moet de 
schipper afwijken van de reglementen. Bijvoorbeeld: u 
hebt voorrang, maar door het nemen van die voorrang 
komt het schip dat voor u moet uitwijken in het 
vaar water van een bootje met kleine kinderen. In zo’n 
geval wijkt u uit (ruim van te voren). Ook op dit artikel 
wordt u beoordeeld bij een eventueel schadegeval.

Gebruik van de vaarweg
Lengte, breedte, diepgang, hoogte, snelheid en manoeu-
vreerbaarheid van een schip mogen de scheepvaart niet 
in gevaar brengen.

Besturen van een pleziervaartuig
Algemeen geldt onderstaand schema: 

De bestuurder (of de persoon onder wiens toezicht hij 
stuurt) van een klein schip dat 15 meter of langer is of op 
de motor sneller kan varen dan 20 km per uur, moet dus 
over een geldig stuurbrevet beschikken.
l Beperkt Stuurbrevet: alle binnenwateren met uitzon-
dering van de Beneden-Zeeschelde.
l Algemeen Stuurbrevet: als bovenstaand, maar 
inclusief de Beneden-Zeeschelde.

Vanuit de stuurhut dient u rondom uitzicht te hebben. 
U moet op de juiste plaats en in de correcte houding 
zitten om te sturen. Ook geluiden van buitenaf moeten 
goed te horen zijn (geluidsseinen, aanwijzingen van 
de bemanning). Beoordeling en actievermogen van 
de bestuurder mogen niet verminderd worden door 
dronkenschap, intoxicatie of vermoeidheid. Dit geldt ook 
voor de actieve bemanningsleden.

Boorddocumenten
Documenten die verplicht aan boord zijn, moeten 
worden voorgelegd bij elk verzoek van de ambtenaar 
die belast is met de controle. Desnoods moet de schipper 
zich daartoe aan wal begeven. In voorkomende gevallen 
moet u hierbij bijvoorbeeld denken aan het APSB, 
stuurbrevet, de marifoonvergunning, de CE-verklaring 
en de immatriculatiedocumenten.

APSB 1.10

Het max. toegestane alcohol-
promillage is 0,5.
Dit geldt ook in de kust ha-
vens, op de Beneden-
Zeeschelde en het Kanaal 
Gent-Terneuzen.

CE-verklaring (vanaf 1998)
De verklaring van overeen-
stemming CE (declaration of 
conformity) is een noodzakelijke 
verklaring van de bouwer 
waaruit blijkt dat het vaartuig, 
de waterscooter of de motor, 
gebouwd is volgens de geldende 
Europese  reglementering.

APSB 1.05

APSB 1.06

APSB 9.4

	 Vaartuig		 																		Voorwaarden
Lengte		 Snelheid		 Vermogen		 														Minimum	leeftijd		 Stuurbrevet
< 15 m  geen motor geen niet verplicht
< 15 m ≤ 20 km/h < 7,355 kW 16 niet verplicht

< 15 m ≤ 20 km/h ≥ 7,355 kW 18 (16 indien vergezeld van niet verplicht 
(≥ 10 pk)        iemand van minimaal 18)

≥ 15 m   18 verplicht
 > 20 km/h  18 verplicht
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Het APSB mag zowel in boekvorm als digitaal aanwezig 
zijn (als het maar op ieder moment te raadplegen is).

Redding en Bijstand 
Bij ongevallen met personen aan boord in gevaar, moet 
onmiddellijk alles gedaan worden voor de redding. Dat 
is ook zo bij ongevallen in de buurt met personen in 
gevaar of belemmering van de vaargeul. Hou daarbij wel 
rekening met de veiligheid van het eigen schip.

Vastgevaren of gezonken schepen  
De schipper moet met alle mogelijke middelen, indien 
mogelijk dus ook met de marifoon, naderende schepen 
waarschuwen.

Aanwijzingen en bijzondere bevelen
De schipper is verplicht de aanwijzingen van bevoegde 
autori teiten op te volgen. 

Verlenen van medewerking aan ambtenaren 
De schipper is verplicht een toezichthoudende of con tro-
leren de ambtenaar aan boord toe te laten. Hij moet zelfs 
het aan boord komen ver gemakkelijken, bijvoorbeeld 
door vaart te minderen.

Tijdelijke voorschriften
De schippers moeten zich houden aan de tijdelijke 
voorschriften die worden uitgevaardigd als Bericht aan 
de Schipperij. Die voorschriften zijn dwingender dan 
de gewone reglementen, maar kunnen op hun beurt 
worden ‘overstemd’ door aanwijzingen van ambtenaren.

Evenementen
Sportieve en andere evenementen die van invloed 
kunnen zijn op de veiligheid of de goede orde van 
de scheepvaart zijn op zich verboden, maar kunnen 
eventueel op aanvraag toch een speciale vergunning 
krijgen.

Immatriculatie van kleine schepen 
Elk klein pleziervaartuig dat een band heeft met België 
moet geïmmatriculeerd zijn in het register van de 
pleziervaartuigen.

Immatriculatienummer en naam
Elk klein schip moet het nummer van zijn immatricu-
latiedocument aan beide zijden in het midden van of 
vooraan op de romp tonen.  

APSB 1.16

APSB 1.17

APSB 1.19

Kentekens van kleine schepen

APSB 1.23

APSB 9.03

APSB 2.02

APSB 1.20

APSB 1.22

Algemeen
Hou ook – en vooral in het 
buitenland - altijd rekening 
met plaatselijke reglementen 
en voorschriften.
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Uitzonderingen zijn:
-  kleine schepen uitsluitend voor wedstrijden bedoeld  

(bijv. ook trainingsboten)
-  kano’s, kajaks, gondels en waterfietsen
-  zeilplanken
-  surfplanken, ook die met motor
-  opblaasbootjes, ongeschikt voor een motor
-  vlotten
-  kleine schepen met een romplengte van < 2,5 m, met 

uitzondering van waterscooters.
Een bijboot hoeft slechts een kenteken te hebben waaruit 
de eigenaar blijkt.

De naam van een klein schip wordt aan weerskanten 
achteraan op de romp of op de achterspiegel 
aangebracht.

De bestaande documenten 
zullen in de nabije toekomst 
vervangen worden door een 
registratiebrief.
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De functie van navigatieverlichting is niet om te zien, 
maar om gezien te worden. Ze geeft informatie over koers, 
gevaar voor aanvaring  en verlenen van voorrang.
Soms wordt ze overdag vervangen door een ‘dagmerk’ 
(bijv. een zwarte kegel).

• SB-boordlicht: groen licht aan stuurboord (rechts), 
uitsluitend te zien in een sector van 1121/2° (van recht 
vooruit tot 1121/2° over stuurboord).

• BB-boordlicht: rood licht aan bakboord (links), uit slui-
tend te zien in een sector van 1121/2° (van recht vooruit 
tot 1121/2° over bak boord). De boordlichten beslaan elk 
de helft van het toplicht.

• Heklicht: wit licht achterop het schip, uitsluitend te 
zien in een sector van 135° (671/2° over stuurboord - 
recht achteruit - 671/2° over bak boord). Het heklicht 
vult  het toplicht op (360° - 225° = 135°).

• Toplicht: wit licht aan de mast, uitsluitend te zien in 
een sector van 225° (1121/2° over stuurboord - recht 
vooruit - 1121/2° over bak boord).

• Rondom zichtbaar licht: een licht dat van alle kanten 
te zien is (boog van 360°).

 - Bijkomende lichten: lichten die een bepaald type 
 schip en/of manoeuvreerproblemen aanduiden. Deze 
 lichten zijn altijd van alle kanten te zien. Aan de kleur 
 en het aantal kunt u zien met wat voor schip of 
 problemen u te maken hebt.
 - Snel flikkerlicht: zwaailicht of periodelicht (100-150 

flikkeringen per minuut).

Schepen moeten de ononderbroken, gelijkmatig 
brandende lichten voeren van zonsondergang tot zonsop-
komst, ook wachtend bij brug of sluis voor doorvaart en 
overdag bij slecht zicht. Dagmerken op kleine schepen 
moeten voldoend herkenbare afmetingen hebben.

Herkennen van lichten
Stel uzelf de volgende vragen voor het herkennen van 
lichten:
1. Tegen welke zijde van het schip kijk ik aan?
 Groen: de stuurboordzijde, het schip vaart naar rechts.
2. Is het een motorschip of een zeilschip?
 Wit toplicht: het schip vaart op de motor. 
3. Welke extra verlichting zie ik?

DefinitiesAPSB 3.01

Lichten en dagmerken (APSB)/
Optische tekens van schepen

naar voren kijkend:
over stuurboord: rechts, SB
over bakboord: links, BB

W

R GR

W
225°

135°

10 20
30

40
50

60
70
80
90

100
110

120
130

140
160

150
170180190200

210
220

230
240

250
260
270
280
290
300

310
320

330
3403500

360

1121/2° 1121/2°

BB                       SB

De aanduidingen voor de lich-
ten zijn in de tekeningen van dit 
boek weergegeven zoals hieronder 
toegelicht.
Op het examen kan dit anders wor-
den aangegeven.

sector 
deel van een cirkel

  rondom- 
schijnend, 

vast licht 
(diverse kleuren 
mogelijk)

vast licht, 
schijnend 

over een 
bepaalde boog 
of sector van 
de horizon

een licht, 
dat in 

de gegeven 
projectie/
kijkrichting  
eigenlijk niet 
zichtbaar is.

Voorbeeld van 
de weergave 
bij het examen.
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Behalve de basisverlichting (boordlichten, heklicht en 
toplicht) vindt u op de volgende pagina’s de aanvullende 
verlichting van bepaalde typen schepen.

Verboden lichten en signalen 
Enkel deze lichten en signalen mogen gebruikt worden. 
Voor communicatiedoeleinden mogen signalen 
gebruikt worden die geen verwarring veroorzaken met 
bovenstaande signalen. Ze mogen ook niet hinderen.

Noodlichten
Defecte lichten mogen worden vervangen door 
noodlichten die eventueel een lagere sterkte hebben. De 
defecte lichten moeten wel zo spoedig mogelijk worden 
hersteld. 

Groot motorschip (20 meter en langer)
Een alleenvarend groot motorschip moet de navolgende 
navigatiever lichting voeren:
• boordlichten aan weerszijden van de brug, tenminste  

1 meter lager dan het toplicht
• een heklicht op het achterschip
• een toplicht op het voorschip.

Een groot motorschip mag een tweede toplicht voeren. 
Dit tweede toplicht staat op het achterschip op een 
grotere hoogte dan het voorste toplicht.

Een motorschip langer dan 110 m moet een tweede 
toplicht voeren.

Dagmerk: geen.

Snel schip
Een snel schip moet overdag en ’s nachts naast de 
overige tekens twee gele, krachtige, rondschijnende 
snelle flikkerlichten voeren. Deze staan boven elkaar met 
een onderlinge afstand van ongeveer 1 meter.

Slepen of assisteren (in kiellinie)
Een motorschip dat sleept of assisteert of in kiellinie 
(achter el kaar) met een ander, moet de navolgende 
verlichting voeren:
• boordlichten                                           
• een geel heklicht
• twee toplichten op het voorschip (boven elkaar).

Dagmerk: een gele cilinder met wit-zwarte banden aan 
de uiteinden.

APSB 3.09

1

APSB 3.08

APSB 3.05

APSB 3.06

tek. 1

tek. 3

Tekens van varende schepen
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Meerlicht
Een groot schip, dat direct of indirect aan de oever 
gemeerd ligt, moet tonen:
• een wit, rondomschijnend licht aan de kant van het 
 vaarwa ter op min. 3 meter hoogte boven de waterlijn.

Een klein schip moet tonen:
• een wit, rondomschijnend licht waar dit het beste 
 gezien kan worden.

Als meer schepen aan elkaar afgemeerd aan een kade 
liggen waar scheepvaart langs komt, moet elk schip een 
meerlicht voeren. Een bijboot hoeft geen meerlicht te tonen.

Dagmerk: geen.

Ankerlicht
Een groot schip voor anker in of nabij een vaarwater moet 
tonen:
• 2 rondomschijnende witte lichten, één bij het anker 
 (op het voordek) en één op het achterdek. Het licht bij 
 het anker moet twee meter hoger staan.

Een klein schip moet tonen:
• 1 rondomschijnend licht waar dit het beste gezien kan 

worden.

Dagmerk: 
groot schip: • een matzwarte ankerbal op het voorschip 
klein schip:  • een matzwarte ankerbal waar hij het beste  
   gezien kan worden.

Duwstel
Een duwstel voor anker moet op elke bak en op de 
duwboot een ankerlicht hebben. 

Dagmerk: een matzwarte 
ankerbal op de duwboot en 
de voorste duwbak(ken).

minimaal
3 m

 GROOT  GROOT
 KLEIN

 GROOT  GROOT KLEIN

APSB 3.20

APSB 3.20

APSB 3.20

Tekens tijdens het stilliggen
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Toezichthoudende en  brandweerschepen 
Schepen van openbare besturen of reddingsdiensten met 
dringende opdracht mogen tonen:
• een blauw flikkerlicht (zowel ’s nachts als overdag).

Schepen die werkzaamheden uitvoeren 
Een schip dat werkzaamheden uitvoert kan tonen:
• een geel flikkerlicht (zowel ’s nachts als overdag).

Vermijden hinderlijke waterbeweging (golfslag)
Bij werk in uitvoering op of langs het water, of bij 
schepen die beschadigd zijn, kan u verzocht worden 
om geen golf slag te veroorzaken. Tevens kan aangegeven 
worden dat er maar langs één kant doorvaart mogelijk is:

• geen hinderlijke waterbeweging = 
 rood boven wit, rondomschijnend 
 (overdag: rood-wit bord of vlag)
• geen doorvaart mogelijk = 
 1 rood, rondomschijnend licht (als bij baggermolen)  
 (overdag: 1 rood bord of vlag)
• bij de ankers een gele boei met radarreflector 
 en ‘s nachts een wit, rondomschijnend licht.

Noodtekens
• zwaaien met een vlag of lamp
• vuurpijlen, lichtkogels, parachutelichten en 

rookbommen
• vierkant (vlag) met daarboven/daaronder een bol 

(ankerbal) *
• vlammen, door het verbranden van teer, enz.
• een lichtsignaal overeenkomend met het SOS-teken in 

Morse-code (••• – – – •••)
• het herhaald op en neer bewegen van beide gestrekte 

armen.

Bijzondere tekens

APSB 3.29

APSB 3.27

APSB 3.30

* geen voorgeschreven kleur

APSB 3.28
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 = 1/4 sec (zeer korte stoot)
 = 1 sec  (korte stoot)
 = 4 sec  (lange stoot)
 = 4 sec  (reeks klokslagen)

noodsein, minimaal vier lange stoten met 1 sec tussenpoos 
of een reeks klokslagen 
attentiesein (bijvoorbeeld bij onoverzichtelijke bocht)
ik verander mijn koers naar stuurboord (rechts)
ik verander mijn koers naar bakboord (links)
ik sla achteruit
ik kan niet manoeuvreren (motorpech/roer schade e.d.)
er dreigt gevaar voor aanvaring 
mistsein (stilliggend), een reeks klokslagen met tussen-
pozen van ten hoogste een minuut 
verzoek tot openen van brug of sluis
medische hulp gewenst
blijf-weg-sein (schepen die dit sein horen, moeten de 
vensters sluiten, open vuur doven en rechtsomkeert 
maken) 

Grote schepen kunnen ook andere seinen geven (zie 
elders). Ze tonen gelijktijdig met het geluidssein een 
fluitlicht (geel, rondomschijnend). U ziet dan welk schip  
‘toetert’.

Kleine schepen (tot 20 meter) mogen zo nodig een der 
bovenstaande seinen geven met een geschikte scheeps-
toeter of -hoorn ter voorkoming van een aanvaring. De 
andere seinen zijn verboden.

Blijf-weg-sein
Als bij een schip tijdens het laden of lossen gevaarlijke 
lading vrijkomt (bijvoor beeld benzinedamp), geeft het 
schip of de walinstallatie het zogenaamde ‘blijf-weg-sein’. 
Dit sein bestaat uit een geluids sein en een lichtsein en 
duurt minimaal 15 minuten. Het luidt als volgt: 
kort-lang, kort-lang, kort-lang, enz. 
(ezelsbrug: blijf-wèèèg-blijf-wèèèg-blijf-wèèèg . . .)
Schepen die dit sein horen moeten de vensters sluiten, 
open vuur doven en eventueel rechtsomkeert maken, of 
indien ze het gevaarsgebied reeds gepasseerd zijn, zo snel 
mogelijk doorvaren. Verder dient men rekening te houden 
met stroom en windrichting.

Geluidsseinen / alarmering

- - - - - - 
reeks

APSB 4.01, Aanhangsel 6

enz.

enz.

- - - - - - 
reeks

enz.

- - - - - - 
reeks

APSB 4.04, 4.05

enz. 
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Medische hulp vragen
Ook via een geluidssein kunt u medische hulp vragen 
aan passe rende schepen.
Het sein luidt dan als volgt:
kort-kort-kort-kort- lang
(ezelsbrug: ik-wil-een-dokter-hèèèèèèlp)

Marifoon (VHF)
Medische hulp kunt u ook via de marifoon vragen. 
Ook andere geluidsseinen worden tegenwoordig wel 
vervangen door contact per marifoon.
Een marifoon is een zender/ontvanger met een bereik 
van ongeveer 50 km naar de wal en 25 km naar schepen 
onderling. Met de marifoon kunt u de hulp inroepen van 
Oostende Radio of van andere schepen.
Elk motorschip, waarvan de lengte van de romp meer 
dan 7 m is, moet zijn uitgerust met een goed 
functionerende marifooninstallatie. Zij moet functio neren 
op de kanalen bestemd voor het schip-schip 
verkeer, de nautische informatie en de voor de scheep-
vaart ingestelde diensten.
Een marifoon aan boord moet goedgekeurd zijn. Voor 
het gebruik van een marifoon heeft u een Beperkt  
Certificaat van Radiotelefonist van Scheepsstations en 
een exploitatievergunning (geel document) nodig.    

Uitluisteren
Als u een marifoon aan boord hebt, is het uitluisteren van 
de marifoon (zend- en ontvangstklaar op het schip-schip-
kanaal) altijd aan te raden en soms verplicht, zoals bij 
bruggen, sluizen, havens en blokkanalen. 
Uitluisteren betekent het via de marifoon luisteren naar 
gevoerde gesprekken, het beantwoorden van oproepen 
en voor zover nodig het deelnemen aan de communicatie 
tussen de verkeersdeelnemers en de verkeersposten, dan 
wel tussen de verkeersdeelnemers onderling.

Als u op het water hulp nodig heeft, staat een beperkt 
aantal middelen tot uw beschikking om alarm te slaan, 
waarvan de marifoon het beste is.

Noodseinen en andere middelen
• Met de marifoon
• Met mobiele telefoon het alarmnummer 112
• Reeks lange stoten op de scheepstoeter
• Aanhoudend luiden van de scheepsbel
• Vuurpijlen/rookpotten/parachutefakkels (alle rood).
 (minder geschikt en soms zelfs verboden op onze 

binnenwateren).

APSB 4.06

APSB 3.30

In de BIPT-handleiding voor 
het (marifoon)examen vindt 
u de procedures. Zie ook de 
Leidraad voor marifonie 
(ISBN 978 90 6410 603 3)

Alarm slaan

GSM
Op het water is ook de GSM een 
nuttig communicatiemiddel en voor 
noodgevallen op de binnenwateren 
allicht het meest bruikbaar. Voor 
contacten met andere schepen en 
met waldiensten (bruggen, sluizen, 
verkeersbegeleiding...) is hij minder 
geschikt. Op ruimer water en langs 
de kusten kan bovendien het bereik 
onvoldoende zijn.

N.B.
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Gedrag bi j  oplopen/voorbi j lopen
• Een schip mag dan pas voorbijlopen als dat zonder 

gevaar kan geschieden (tegenlig gers!).
• Elk klein schip dat wordt opgelopen, moet zonodig 

vaart minderen om het voorbijlopen sneller en veiliger 
te laten gaan (let op eventueel geluidssein).

• Een groot schip dat gaat oplopen, moet kijken of dat 
kan zonder gevaar , maar hoeft niet vaart te minderen 
als het zelf opge lopen wordt door een klein schip.

• Een klein schip dat door een zeilschip wordt 
opgelopen moet, indien mogelijk, aan de loefkant de 
ruimte geven voor het voorbijlopen. Anders komt 
de oploper in de luwte (lij) en duurt het voorbij-
lopen onnodig lang. Deze regel is niet verplicht (‘zo 
mogelijk’). Dit geldt niet voor een groot zeilschip dat 
wordt opgelopen door een klein zeilschip.

Seinen bi j  oplopen/voorbi j lopen
Het oplopen gebeurt meestal aan bakboord (net als op 
de weg), maar mag ook aan stuurboord. Als een schip 
wil oplopen en daarvoor de medewerking nodig heeft 
van het voor hem varende schip, kan het oplopende grote 
schip de navolgende geluids sei nen geven:
= ik wil u aan stuurboord voorbijlopen of
= ik wil u aan bakboord voorbijlopen.

N.B.

Alle grote schepen communiceren via de marifoon. 
Kleine schepen zijn vaak niet bereikbaar. Er worden 
daarom door grote schepen alleen nog geluidsseinen 
gegeven als er gevaar voor aanvaring dreigt.
Vaak wordt volstaan met een attentiesein (één lange 
stoot).
 

Snel schip
Grote draagvleugelboten, luchtkussenvaartuigen en 
meerrompsschepen (die een grote snelheid kunnen 
bereiken) moeten alle andere schepen de ruimte laten.

41
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Bij geluidsseinen: steeds 
uitgaan van het eigen schip! 
M.a.w. wat ga ik doen? (U 
beveelt immers geen ander 
schip!)

Kleine schepen mogen 
slechts bij gevaar voor 
aanvaring een beperkt 
aantal ‘algemene’ 
geluidsseinen geven (zie 
‘Geluidsseinen’).

Let uiteraard ook steeds op 
de verkeersborden 

APSB Aanhangsel 6

APSB 6.01/1
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Voorrangsregels bij een engte
Onder een engte wordt verstaan een zodanige vernau-
wing in het vaarwater, dat de doorvaart van twee boten 
tegelijkertijd niet mogelijk is.
De voorrangsregels bij een engte zijn in grote lijnen 
gelijk aan die van de kruisende koersen. Er komt echter 
één regel bij en wel:
• stroom mee heeft altijd voorrang (ook klein op groot)

De voorrangsregels bij een engte luiden:
• Stroom mee gaat altijd voor.
• Groot gaat voor klein (als er geen stroom staat).
• Motorboten: sb-wal vrij van obstakels gaat voor.
• Een zeilboot gaat voor een motorboot.
• Een bezeild hebbende zeilboot gaat voor een niet 

bezeild hebbende zeilboot. 
• Als beide zeilboten het bezeild hebben, dan gaat een 
  bb-zeil voor een sb-zeil.
• (Goed zeemanschap).

42
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APSB 6.07

>20 m

stroom

❶

✗

>20 m

❷

✗
❸

sb- wal vrij

sb- wal niet vrij

✗

❹

✗
ª

bezeild

niet bezeild

7
bezeild

niet bezeild

º

sb-zeil

bb-zeil7sb-zeil

bb-zeil

goed
zeemanschap

Voor motorboten onderling 
is geen regel gegeven als er 
geen sprake is van stroom. 
Die situatie moet opgelost 
worden met ‘goed zeeman-
schap’ (wind mee = 
moeilijker remmen enz.).
   ➐

N.B.

tek. 1
tek. 2
tek. 3
tek. 4
tek. 5

tek. 6

tek. 7

Brug of sluis
De doorvaartopening van 
een brug of sluis is ook een 
engte.
Soms wordt de doorvaart 
bepaald door een verkeers-
teken. Indien het uitzicht 
niet vrij is moet er vóór de 
engte één lange stoot op de 
hoorn gegeven worden (zo 
nodig herhalen).

N.B.

➎

➏

➐
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Veerpont
Een veerpont mag pas vertrekken of oversteken als dat 
zonder gevaar kan geschieden en zonder dat andere schepen 
koers of snelheid plots en in sterke mate moeten wijzigen.

Naderen/doorvaren van beweegbare bruggen
Bij het naderen van een beweegbare brug moet u snelheid 
minderen en mag u een ander schip niet meer inhalen. 
Het verzoek tot bedienen van de brug wordt gedaan met 
marifoon of met het navol gende geluidssein:  
(lang-kort- lang). U mag ook roepen.
De navolgende lichten kunnen getoond worden: 
dubbel rood  =  brug is gesloten en wordt niet bediend
enkel rood  =  brug is dicht maar wordt bediend
rood-groen  =  maak u gereed voor doorvaart
enkel groen  =  u mag doorvaren.

45
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APSB 6.26

VHF
18

Aanbeveling om binnen 
de door de tekens 
aangegeven  begrenzing 
te varen. 

Verboden doorvaart-
opening.

Aanbevolen doorvaart-
opening, maar tegen-
liggende vaart is 
mogelijk.

Aanbevolen doorvaart-
opening, voor tegen-
liggende doorvaart 
verboden.

Doorvaart verboden.

Doorvaart door gesloten 
brug  toegestaan, 
tegenliggende vaart 
mogelijk.

Doorvaart door gesloten 
brug  toegestaan, voor 
tegenliggende vaart 
verboden.

Doorvaart verboden, 
maar wordt aanstonds 
toegestaan.

Doorvaart toegestaan.

Doorvaart verboden, 
tenzij de doorvaart-
opening zo dicht 
is genaderd, dat 
stilhouden redelijkerwijs 
niet meer mogelijk is.

Brug is buiten bedrijf, 
doorvaart verboden.

Invaart of uitvaart 
verboden.

Invaart verboden, wordt 
aanstonds toegestaan
(ook bij sluis met brug)

Invaart of uitvaart 
toegestaan.

Sluis buiten bedrijf, 
invaart verboden.

Sluis buiten bedrijf, 
maar staat open. 
Doorvaart toegestaan.

In- of uitvaart sluis en 
doorvaart door gesloten 
brug toegestaan.

In- of uitvaart sluis 
en doorvaart brug 
toegestaan.

of

Tekens aan vaste bruggen en brugdelen

Tekens aan beweegbare bruggen

Tekens aan sluizen 

Tekens aan een sluis met beweegbare brug

Overzicht van tekens 
aan kunstwerken

APSB 6.23
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Doorvaren van stuwen
Enkel de stuwen met het bord ‘doorvaren toegestaan’ 
(of groen licht) mogen gebruikt worden. De doorvaart 
wordt verder geregeld met gelijkaardige tekens als die 
aan bruggen.

Naderen en doorvaren van een sluis/
scheepslift/hellend vlak 
Lichten zijn gelijk aan die van een ‘beweegbare brug’.

Bij het naderen:
• snelheid minderen en niet meer inhalen
• marifoon (VHF): stem af op het aangegeven (sluis)

kanaal (melden niet ver plicht)
• afmeren aan de wachtsteiger in volgorde van aankomst 

De aanwijzingen van het bedieningspersoneel opvolgen.
 Bij het wachten: doorvaren tot het bord B.5 (zie hiernaast).
In de sluis:
• groot ( ≥ 20 m  en beroepsvaart) gaat voor klein
• schepen met rode wimpel of blauw flikkerlicht hebben 

voorrang
• binnenvaren in volgorde van aankomst
• alleen drijvende stoot willen ge bruiken (dus geen 
 autoban den) – zo ver mogelijk naar voren doorvaren 
 en kort aansluiten
• geen gebruik maken van de motor
• landvasten niet beleggen maar in de hand houden
 (eventueel met een slag om de bolder, zie hoofdstuk  
 ‘Schipperen’).

• De snelheid (uw remweg) aanpassen.
• Navigatielichten aanzetten.
• Zoveel mogelijk rechts houden (stuurboordwal 
 houden).
• Stilliggen als het te gevaarlijk wordt (buiten het 

vaarwater).
• De marifoon aanzetten op het aangewezen kanaal 
 (meestal kanaal 10).
• Geluidsseinen geven:
 – Elke minuut een reeks klokslagen geven of met ijzer 

op ijzer slaan (4 seconden, mistsein) als u in of vlak bij 
het vaarwater stilligt.

 – Elke minuut een lange stoot geven op een varend 
schip zonder geschikte radar. 

• Als u voorlijker dan dwars (en voor u) een mistsein 
 hoort, vaart minderen en zonodig zelfs gaan stilliggen,  
 totdat u zeker weet dat er geen gevaar voor aanvaring  
 meer is. 
• Niet varen op grote rivieren bij slecht zicht.

46
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APSB 6.28

APSB 6.27

dubbel rood enkel rood

rood - groen enkel groen

Lichten bij brug en sluis

Regels bij slecht zicht

vo

orl
ijker dan dwars

achterlijker dan dwar
s

APSB 6.29 en 6.30

VHF kanaal 10

- - - - - - 
reeks

Stuw = (dwars-)constructie in 
waterlopen en rivieren om op 
bepaalde stukken een vaste 
waterstand te creëren.
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Aanbevelingen bij slecht zicht of mist
1. Reddingsvesten aan (houd rekening met een 

aanvaring of het overvaren worden en in koud water 
te geraken!).

2. Goed uitkijken en luisteren (deur open).
3. Radarreflector hijsen (zeker op houten en polyester 
 sche pen). Op sommige wateren is de reflector verplicht.

Regels bij het nemen van een ligplaats
• Houd rekening met de wind, getijstroming, zuiging 
 van andere boten en golfslag (vooral ook bij het 
 ankeren).
• U mag geen ligplaats nemen als u andere scheepvaart 
 daardoor hindert.
• Het is verboden ligplaats te nemen:
 1. waar dit door borden aangegeven is
 2. onder een brug of hoogspanningskabel
 3. in een engte of vlakbij een engte
 4. op een kruising van vaarwaters
 5. bij een haveningang
 6. in het traject van een veerpont
 7. binnen een afstand van 10, 50 of 100 meter van  
     schepen met gevaarlijke lading (1, 2 of 3 blauwe 
     kegels/lichten) of naast een lossend schip
 8. op een keerplaats.
• Een aan een aanlegplaats afgemeerd schip moet 

toestaan dat een ander schip aan hem afmeert en dat 
de opvarenden via zijn voordek de wal bereiken. 
Indien nodig gaat een groter en zwaarder schip aan de 
binnenzijde liggen.

• Bij vertrek of verhalen moeten langs elkaar afgemeerde 
schepen elkaar helpen.

Uitrusting (inrichting)
• Snelle, open motorboten, kleiner dan 7 m : dodemans-

koord.
• Reddingsvest voor iedere opvarende onder handbereik.
• Poederblusser van voldoende capaciteit, gekeurd. 

Meestal wordt 2 kg voldoende geacht.
• Het schip moet technisch in orde zijn (uitlaat, geluiddem-

ping, afvoer eventuele benzinedamp, stuur inrichting).
• Gepast reservevoortstuwingsmiddel.
• Minstens 2 meertouwen met minimaal de lengte van 

het vaartuig.

Verplichting van de bestuurder 
(minimum leeftijd 18 jaar + vaarbe wijs)
• Dodemanskoord gebruiken (stopt de motor als de 

bestuurder overboord valt).
47
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APSB 7.02

Pleziervaartuigen

APSB 9.02

APSB 9.01
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• Gebruik maken van de bestuurdersplaats.
• Reddingsvest dragen als er staande gestuurd wordt. 
• Andere boten niet hinderen (door vlak langs te varen).
• Motor uitzetten als de boot stilligt.

Waterskiën of snel varend iets voortslepen
• Alleen op vaarwegen waar het met borden toegestaan 

is; daar is meestal de vaart met zeilschepen of door 
spierkracht voortbewogen vaartuigen verboden.

• Andere vaarweggebruikers niet hinderen.
• Behalve de bestuurder moet er ook een uitkijk* aan  

boord zijn met een minimum leeftijd van 15 jaar.
• - Enkel overdag en met een zichtbaarheid van 

minimaal 500 meter.
 - Het trekkoord mag niet los in het water worden 

meegesleept.
 - Het is ook verboden om personen boven het 

wateroppervlak mee te slepen.

• Waterscooters moeten technisch in orde zijn, maar 
verder is enkel het dragen van een reddingsvest 
verplicht.

• U mag niet varen tussen een sleepboot en zijn sleep.
• U mag slechts naast een ander schip blijven varen als de 

ruimte dit toelaat zonder gevaar voor andere schepen.
• U mag niet binnen een afstand van 50 meter blijven 

varen van een schip met gevaarlijke lading (blauwe 
kegels/lichten). U moet ook afstand bewaren 
tegenover een visser en een duiker.

• Een waterskiër of zwemmer moet afstand bewaren 
 van varende schepen.
• U mag enkel overdag zwemmen of onderwatersport 

bedrijven, als dat op nevenstaand bord is aangeduid. 
Schepen moeten hier extra voorzichtig zijn.

• Het is verboden om zich met de stroom te laten 
 meedrijven zonder gebruik te maken van motor, zeilen, 

roeiriemen of iets dergelijks.
• Het is verboden om een hinderlijke waterbeweging 

te maken bij gemeerd en geankerd liggende (kleine) 
schepen, in havenmonden en havens en bij de oversteek-
plaatsen van een pont.

48

BS

APSB 6.15 e.v. Aanvullende regels

APSB 6.35

* Ook waterscooters die snel-
varend iets slepen moeten 
een uitkijk hebben.
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HOOFDSTUK 2

Klein schip 
Een schip met een lengte over alles (l.o.a.) tot 20 meter, 
uitgezonderd een sleepboot, duwboot en veerpont. 

Veilige vaart 
• Een schip moet een veilige vaart aanhouden en een 

gebruiksklare motor hebben waarmee een snelheid van 
ten minste 6 km/h kan worden gehandhaafd.

• Max. snelheid (met diepgang tot 4,5 meter) 16 km/h.
• Grote zeilschepen (vanaf 20 m) mogen niet zeilen.

Gevaar voor aanvaring   
Schepen dienen marifoon en radar te gebruiken voor een 
vroegtijdige waarschuwing bij gevaar voor aanvaring.

Gedrag in en buiten de vaargeul
• Doorgaande vaart heeft voorrang.
• Houden van sb-wal is verplicht, ook bij goed zicht.
• Zonder toestemming van de autoriteiten is ankeren 

verboden. 
• Scheepvaartverkeer op de Westerschelde heeft voorrang.

Voorrangsregels
• Een klein schip moet uitwijken voor alle grote schepen.
• Kleine schepen onderling wijken als in het APSB.
• Een groot schip moet wijken voor een onmanoeuvreer-

baar schip, een bovenmaats schip (geulgebonden door 
diepgang) en een beperkt manoeuvreerbaar schip.

Lichten en dagmerken voor kleine schepen 
• Een klein schip moet zo hoog mogelijk een radar  reflector 

voeren (zeilschip minimaal 4 meter hoog).

Middelen voor geluidsseinen
• Een groot schip: fluit + klok. Een ‘fluitlicht’ vult de 

geluidsseinen aan.
• Een klein schip: doelmatig geluidssein (scheepshoorn).
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Scheepvaartreglement voor het 
Kanaal van Gent naar Terneuzen
(SRKGT)

Hiernavolgende reglementen zijn vnl. gebaseerd op het APSB. Hier worden 
enkel de voornaamste daarvan afwijkende punten vermeld. Indien ze niet expleciet aangegeven 
worden, kan je op het examen best teruggrijpen naar het APSB. 

Bij het examen

SRKGT artikel 2

SRKGT artikel 18

SRKGT artikel 9

SRKGT artikel 7
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Principe van de benzinemotor 
Bij een benzinemotor wordt een mengsel van benzine 
en lucht samengeperst door de zuiger in een cilinder en 
dan tot verbranding gebracht door een elektrische vonk. 
Door de druktoename wordt de zuiger naar beneden 

geduwd (zie tekening 1 en 4). Deze zuiger laat 
via de zuigerstang de krukas rond draaien. En 
deze krukas laat via de (keer)kop peling  de 
schroefas rond draaien. 
Het mengen van benzine en lucht gebeurt in 
de carburator. De stroom voor de vonk wordt 
geleverd door de stroomgenerator (dynamo, 
alternator)/accu. Hij wordt getransformeerd 
tot een hoog voltage door de bobine en dan 
afgegeven in de cilinder aan een bougie, die 

voor de ontsteking zorgt. De elektroden van die bougie 
hebben een vaste afstand. Bij niet startende benzine-
motoren is naast een lege tank vaak ook een vervuilde 
bougie de oorzaak. Een benzinemotor heeft dus elektri-
sche stroom nodig om te starten en te draaien.

Principe van de dieselmotor 
Bij een dieselmotor wordt enkel lucht samengeperst door 
de zuiger tot een zeer hoge druk. Als lucht samengeperst 
wordt tot zo’n hoge druk, wordt deze lucht erg heet (600 
tot 1600° C). In deze hete lucht wordt dieselolie gespoten 
die tot ontbranding komt. Door deze (zelf)ontbranding 
wordt de zuiger naar beneden geduwd (ontbran ding 
geeft drukverhoging). Een brandstofpomp pompt de 
diesel olie via het brandstoffilter naar de inspuitpomp. 
Deze in spuitpomp perst onder zeer hoge druk de diesel-
olie via een verstuiver de cilinder in (als de zuiger in de 
bovenste stand staat). 
Een dieselmotor heeft  elektrische stroom alleen maar 

nodig om te starten en is daardoor 
minder vochtgevoelig. Bij kleinere 
dieselmotoren is zelfs een handstart 
met zwengel soms mogelijk. Indien 
er problemen zijn (onregelmatig 
draaien, stotteren), ligt de oorzaak 
vaak bij het brandstofsysteem.
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Binnen- en buitenboordmotoren

Verschil tussen benzinemotor 
en dieselmotor

  1. zuiger
  2. ci l inder
  3. zuigers tang
  4. krukas
  5. koppel ing
  6. keerkoppel ing   
 (voorui t/achterui t )
  7. schroefas en schroef
  8. carburator
  9. bobine
10. bougie
11. spanningsregelaar

1. zuiger
2. brandstofpomp
3. brandstof f i l  ter
4. inspui tpomp 
 (hoge druk)
5. vers tuiver
6. in laatk lep 
 (verse lucht )
7. ui t laatk lep 
 (naar de 

ui t laat )
8. diesel  ol ie tank
9. water zak 

(af tap 
 condenswater)

10. af tapkraan
11. compressie 

veer
12. ol ieschraap

veer

6

2

7

8

10
dynamo

accu

filters
tank

3

4

5

119

1

1

6

1

7

9
10

4

5

11
12

3

2
8

2

Onderwerpen
n  verschil tussen benzine-

motor en dieselmotor
n  koeling, brandstofsysteem 

en schroefassmering
n  controles voor, tijdens en 

na het varen
n  buitenboordmotoren
n  milieu
n  instrumenten
n  brandpreventie, blusmid-

delen, gasinstallatie en 
veiligheidsmiddelen
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HOOFDSTUK 3

Indirecte koeling
Hierbij is het koelsysteem geheel of gedeeltelijk gesloten. 
Het afkoelen van de koelvloeistof geschiedt door 
langsstromend buitenwater. De werktemperatuur van 
de motor is bij dit systeem 80 - 90° Celsius.

Geheel gesloten systeem
Het koelsysteem is geheel gevuld met koelvloeistof (net als 
bij een auto). Een circulatiepomp pompt de vloeistof door 

de motor en daarna via koelpijpen 
onder het vlak (bodem) weer 
terug naar en door de motor. De 
koelpijpen worden gekoeld door 
(langsstromend) buitenwater. 
Een expansievat vangt de volume-
vergroting op van de koelvloeistof 
als deze uitzet bij verwar ming. De 
uitlaatgassen gaan ‘droog’ naar 
buiten (net als bij een auto).

Voordeel: de motor komt op de ideale werktempera tuur, 
dus een beter rendement en minder slijtage. Het systeem 
hoeft niet afgetapt te worden tijdens de winter.

Nadeel: als het schip aan de grond loopt kan het 
koel systeem lek raken. De uitlaat is erg heet en moet 
geïsoleerd worden.

Semi-gesloten systeem (meest  voorkomend)
De koelkanalen in de motor en het expan sievat zijn 
gevuld met koelvloeistof en vormen met een eigen 
circulatiepomp een gesloten geheel. De koelvloeistof 
wordt door een warmtewisse laar gevoerd. Dit is een soort 
radiator die met behulp van buitenwater de koelvloeistof 
koelt. Dit systeem is een meng vorm tussen een geheel 
gesloten en een direct koelsysteem. Het opgepompte 
buitenwater wordt meestal via de uitlaat afgevoerd.

Voordeel: motor komt op een ideale werktemperatuur.

Nadeel: een ingewikkelder (dus duurder) systeem.
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1. bui tenboordkraan
2. wierpot
3. waterpomp bui tenwater
4. warmtewisse laar
5. water lock
6. zwanenhals
7. expan sievat
8. circulat iepomp
9. wateroppervlak

1. circulat iepomp
2. koelpi jpen
3. expansievat
4. knalpot droge ui t laat
5. droge ui t laat
6. bui tenboordkraan 
 (bi j  schade aan koelpi jp)
7. waterop per v lak

5

4

6

2

6

1

7

3

motor

4

tek. 4

tek. 5

5
6

2
3

1
9

8

4

7
5

Koelwater via de uitlaat: 
vaak wijst een plots sterker 
uitlaatgeluid op een storing/
wegvallen van het koel- 
systeem. Veel witte rook: 
waarschijnlijk een kapotte 
koppaking.

Tip
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HOOFDSTUK 3

Als de brandstof van een diesel schoon is (geen water of 
vuil), zal een diesel motor het in theorie altijd doen. 
De brandstof komt via de vuldop/vulope ning in de 
tank. Maak de omge ving van de vulopening eerst schoon 
en droog voordat u de vuldop eraf haalt. 

De brandstoftank heeft een ontluch ter/be luchter om de 
lucht te laten ontsnappen als de tank 
gevuld wordt en om lucht toe te laten 
naarmate de tankinhoud ver bruikt 
wordt. Naast de tank kan een peilglas 
(alleen bij dieseltanks, nooit bij benzine-
tanks) zitten, maar steeds vaker ziet 
men een brandstofmeter. 
Onder de tank zit (vaak) een waterzak 
of  bezinkkolf waarin zich het (condens)

water kan verzamelen, doordat water zwaarder is dan 
dieselolie. Regelmatig de waterzak aftappen is een 
nood zaak, zeker aan het begin van het vaarsei zoen. U 
houdt condens buiten de tank door geregeld te tanken en 
dus de tank vol te houden. Leg ook de boot in de winter-
stalling met een volle dieselolietank, zodat u  condens 
vermijdt. Ook het afsluiten van de ontluchting helpt 
tegen bacteriële verontreiniging (slijmvorming).

Na de tank komt de groffilter + waterafscheider. De 
behuizing van deze filter is vaak doorzichtig, zodat u aan 
het kleurverschil kunt zien of er water in zit. Het water 
verzamelt zich weer onderin en kan afgetapt worden.

Na de groffilter + waterafscheider komt de opvoerpomp 
die de brandstof via de fijnfilter naar de inspuitpomp 
voert. Deze fijnfilter dient regelmatig schoongemaakt te 
worden (filterelement verwisselen). 
De inspuitpomp perst de dieselolie onder hoge druk via 
de stalen hogedrukleidingen naar de verstuivers.

Ontluchten 
Als er een luchtbel in het brandstofsysteem van een 
dieselmotor komt, zal de motor stoppen. Omdat lucht, in 
tegenstelling tot dieselolie, samen persbaar is, kunnen de 
pompen de dieselolie niet meer laten ‘doorschuiven’. De 
dieselolie veert als het ware telkens terug. 
De lucht komt in het systeem als het systeem open 
geweest is (filterelement ver wisseld of water afgetapt 
bij de groffil ter) of als er een reparatie aan de motor is 
geweest. Moderne motoren zijn ‘zelfontluchtend’. Volg 
voor het ontluchten de handleiding van uw motor. 

tek. 6a
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Brandstofsysteem (diesel)

1. ont lucht ingsdop f i jnf i l ter
2. ont lucht ingsdop inspui tpomp
3. aanslui twarte l/ moer waarmee de  
 hogedrukleiding aan de vers tuiver  
 is  gekoppeld

2

3

1

ontluchting

waterzak

peilglas
(nooit bij benzine!)

aftap

tank

met diesel

groffilter
+ waterafscheider

fijnfilter

opvoerpomp

(van lage naar 
hoge druk)

verstuiver

hogedruk-
leiding

inspuit-
pomp

retourleiding

lekolieleiding

6a

Bij het varen met een minder 
dan halfvolle tank, kan er 
ook lucht in het brandstof-
systeem komen (vooral op 
ruw water bij een slinge-
rend schip). De motor gaat 
dan stotteren en eventueel 
stilvallen. Vaar op ruw 
water altijd met een zo vol 
mogelijke tank.

Belangrijk!

Biodiesel
Biodiesel is nog vatbaarder voor 
bacteriële verontreiniging dan 
gewone diesel, waardoor filters 
verstopt raken.
Vermijd zo veel mogelijk condens 
en voeg een antibacterieel middel 
toe.
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HOOFDSTUK 3

De schroefas kan op drie manieren gesmeerd worden:
• met vet  • met olie  • met water.

Vet-gesmeerde schroefas 
De schroefas wordt nu gesmeerd met watervast vet. Dit 
vet komt uit een vetpot die tijdens het varen om de 6 uur 
moet worden aangedraaid.

Voordeel:  • het watervaste vet smeert niet alleen maar 
houdt ook het lekwater tegen tussen schroefas en de 
schroefaskoker. 
Nadeel:  • bewerkelijk (elke 6 uur aandraaien).

Olie-gesmeerde schroefas
De schroefas is gelagerd met metalen lagers die 
gesmeerd worden met olie. Een apart olietankje hangt 
dan boven de schroefas (niveau regelmatig checken!).

Voordeel:  • de schroefas draait heel licht.
Nadeel:  • de schroef as lekt vaak wat olie die direct of 
indirect (via het bilge water) in het buitenwater komt.

Vet- en oliegesmeerde systemen voldoen niet meer aan 
de milieunormen en verdwijnen geleidelijk.

Water-gesmeerde schroefas
De schroefas is bij dit systeem gelagerd met kunststof-
lagers die met buiten water gesmeerd worden.

Voordeel:  • u hebt er geen omkijken naar.
Nadeel:  • als het lager wat versleten is, wordt de smering 
aanzienlijk minder (minder waterdruk tussen lager en 
schroef as) en gaat de verde re slijtage steeds sneller.
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De belangrijkste onderdelen 
van een motor.

Schroefassmering

vetpot

schroefas-koker

gland
pakkingdrukker

koppeling
vetkoord

schroefasbuitenlager

m
ot

or
7

buitenboordkraan

schroefas-koker schroefasbuitenlager

m
ot

or

toevoer naar
schroefashuis

8

tek. 7

tek. 8

1. Wierpot
2. Warmtewisselaar
3. V-snaar
4. Brandstof-fijnfilter
5. Startmotor
6. Alternator/dynamo
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HOOFDSTUK 3

Algemeen
• Controleer eerst op lekkages (gasalarm en motorruim).
• Zet de hoofdschakelaar van het boordnet (stroom) aan.
• Zet de buitenboordkraan van het koelwater open.  
• Zet de brandstofkraan open.

Alle motoren: brandstofvoorraad
Controleer vóór het vertrek de brandstofvoorraad. 
Voor de berekening van de minimale brandstofvoor-
raad bij een vaartocht moet een veiligheidsmarge van 
30 % in acht genomen worden, vooral onder slechte 
weersomstandigheden. De voorraad wordt hoofdzake-
lijk berekend aan de hand van de af te leggen afstand en 
het motorverbruik. Dit laatste wordt door de motorfa-
brikant opgegeven in een tabel: aantal liter per uur (l/h) 
bij diverse toerentallen (omwentelingen per minuut of 
t/m), bijv. 2 l/h bij 2000 t/m. U kunt dit ook  zelf uitpro-
beren tijdens uw tochten. 
De afstand gedeeld door de gemiddelde snelheid 
geeft u de te varen tijd. De formule voor de bereke-
ning is vaartijd x verbruik in l/h.  Een voorbeeld met 
bovenstaand verbruik: een afstand van 15 km tegen een 
snelheid 5 km/h duurt 3 uren en geeft als verbruik 2 l/h 
x 3 = 6 l. Met de veiligheidsmarge van 30 % wordt dat 
minimaal 6 l + 1,8 l = 7,8 l.  
De beste gemiddelde snelheid moet men zelf uitpro-
beren. Die is optimaal wanneer de verhouding snelheid 
(V) ten opzichte van verbruik (l/h) het hoogst is.

Motor
• Peil het smeerolieniveau in het carter (peilstok). 
 = onvol doende smering en koeling (olie koelt ook). 
 = te hoge druk in de motor waardoor de olie via de  

carterontluchting naar de luchtinlaat geperst wordt en 
 de motor op hol kan slaan*. Ook de pakkingen (afdich-

tingen) krijgen te veel druk en soms komt de motor 
niet op toeren (bij heel veel olie) doordat de krukas 
door de olie slaat.

• Controleer (zeker bij veel varen) ook het oliepeil van 
 de keerkoppeling.
• Check het niveau van de koelvloeistof (tussen ‘min’ en 

‘max’ op het expansievat).
• Bekijk de toestand van de V-snaren (dynamo, 

water pomp) en voel of de spanning nog goed is. De 
V-snaren moeten ongeveer 1 à 2 cm ingedrukt kunnen 
worden of een kwartslag gekanteld, afhankelijk van de 
lengte van de V-snaar. 
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Te weinig olie
Te veel olie

* De motor gaat in dat geval op 
de eigen motorolie draaien.

Controles voor het varen

Controles bij binnenboordmotoren

!
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HOOFDSTUK 3

 = slijtage snaren en lagers 
 = slippen van de snaren

Accu
• Controleer bij loodaccu’s regelmatig (hoeft niet 

dagelijks) het niveau van de accuvloeistof. Dit moet 1 
cm boven de platen staan. Vul zonodig bij met gedestil-
leerd of gedemi ne   raliseerd water (onderhoudsvrije 
accu’s niet bijvullen). De conditie van deze accu’s kunt 
u meten met een zuurweger. 

• Gel-accu’s hebben hebben veel voordelen: ze hoeven 
geen onderhoud meer, zijn lekvrij en ze gaan veel 
langer mee. Ze zijn echter duurder.

• Zorg bij het laden voor een efficiënte verluchting.
• Accu’s zijn bijzonder zwaar: een degelijke bevestiging 

is absoluut noodzakelijk.

Schroefas
• Controleer de gland op afdichting.
• Draai de vetpers aan tot u duidelijk tegendruk voelt.

Stuurstand
• Controleer de navigatieverlichting.
• Controleer de toeter (hoorn) en ruitenwisser.
• Controleer de stuurin richting (oliepeil bij hydraulische 
 besturing).

Starten van de motor
• Controleer vooraf olie- en brandstofpeil. 
• Bij benzinemotoren eerst de motorruimte ventileren 
 (met vonk vrije ventilator). Soms zit de afzuiginstallatie 
 gekoppeld aan het startslot, zodat niet gestart kan 
 worden zonder te ventile ren.
• Controleer na het starten of er koelwater uit de uitlaat 
 komt (bij een niet-geslo ten systeem). Als er geen 
 koelwater uit de uitlaat komt onmiddellijk de motor uit -
 zetten en de wierpot en/of V-snaar van de koelwater-
 pomp checken (ook buitenboordkraan controleren!).

Tijdens het varen
• Controleer zo nu en dan de oliedruk (smeerolie), 
 koeling en laadstroom (dynamo). Er zit meestal een 
 alarm op (geluid-waar schuwingslampje).
• Kijk ook naar de kleur van de uitlaatgassen. De 
 uit laatgassen van een warme motor dienen nagenoeg 
 kleurloos te zijn.
 = koude motor
 = mogelijk lekke koppak king (= afdichtingsmateriaal  
 tussen cilinder en cilinderkop)
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Controles bij starten en varen

Een (akoestisch) alarm 
gaat af als de oliedruk 
wegvalt, de dynamo 
niet oplaadt of de 
motor onvoldoende 
wordt gekoeld.

Lichtblauw
Wit

GROEN

WIT

ROOD

Zuurweger

Als de dobber diep wegzinkt 
(rood) dan is de accu leeg en/of 
versleten. Als de dobber half zinkt 
(wit) dan is de accucondi tie matig 
(halfleeg). Als de dobber hoog 
blijft drijven (groen) dan is de 
accu vol en in goede conditie.

Indien er bij het indrukken van 
de startknop niets gebeurt, is 
vaak een lege of defecte accu de 
oorzaak.

Te veel spanning 
Te weinig spanning
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HOOFDSTUK 3

Een drietal instrumenten zijn fundamenteel voor een 
correcte navigatie: kompas, log en dieptemeter. Er 
bestaan diverse uitvoeringen met hieronder de meest 
klassieke versies.

Kompas (koers)
Een klassiek kompas bestaat fundamenteel uit een 
magnetisch staafje dat bijna wrijvingsloos op een naald 
in een vloeistof kan rondzwaaien. Dit staafje wijst in de 
richting van het magnetisch noorden, dat momenteel 
hier bij ons bijna samenvalt met het ware noorden.  
Een scheepskompas wordt meestal vast ingebouwd.  
De noord-zuidlijn ligt dan parallel met de kiellijn.  
Een vaste merkstreep laat toe op een kompasroos de 
richting af te lezen waarin men vaart, de koers. Bij een 
echt oostelijke koers zal de streep bijv. 90° aanwijzen, bij 
een westelijke 270°.
Een kompas kan diverse fouten vertonen, waarover 
later meer. Belangrijk is in ieder geval alle metalen 
voorwerpen en elektrische leidingen uit de buurt te 
houden.

Log (snelheid-afgelegde weg)
Een ronddraaiend schroefje (impeller) onderaan de boot 
stuurt zijn draaisnelheid door naar een afleesinstru-
ment. Daar wordt de snelheid door het water getoond, 
in geval van stroming dus niet de snelheid over de grond of 
de afgelegde afstand. Hierin zit een belangrijk onderscheid 
met de GPS. Ook die toont snelheid en afgelegde weg, 
maar enkel over de grond. 
Het instrument kan gekalibreerd (geijkt) worden. De 
impellertjes zijn wel gevoelig voor bijv. wieren en 
aangroei van pokken. Ze kunnen in de romp worden 
getrokken voor reiniging. Op de binnenwateren wordt 
de kilometer per uur (km/h) als eenheid gebruikt, op zee 
de zeemijl (NM) per uur (1 NM/h = 1 knoop).

Dieptemeter (diepte)
Een sonde onderaan de boot stuurt continu signalen 
naar de bodem en vangt die terug op. Uit de tijd tussen 
zendpuls en ontvangst berekent de afleeseenheid de 
afstand, d.w.z. de diepte. Die wordt meestal in meter 
uitgedrukt. Afwijkingen of fouten kunnen o.a. ontstaan 
door verontreinigingen in het water en de bodemsoort.   
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Instrumenten
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Schuim-/sproeischuimblusser
Geschikt voor brandklassen A en B. Een moderne 
blusstof, ook bruikbaar bij een temperatuur van –20°C.
De sproeistraal geeft een breed blusoppervlak. Ook 
mensen die nog nooit een brand geblust hebben, kunnen 
dit apparaat met succes gebruiken.

Voordelen schuim-/sproeischuimblusser:
• groot gebruikscomfort
• in gesloten ruimten te gebruiken zonder neveneffect op 

personen
• niet vorstgevoelig
• schoon.

Nadelen schuim-/sproeischuimblusser:
• het schuim kan corrosie veroorzaken en moet dus na 

de brand verwijderd worden.

Kooldioxide of koolzuurgas (CO2)
Geschikt voor B-, C- en elektriciteitsbranden. Het 
CO2-gas, dat 1,5 x zwaarder is dan lucht, zit onder zeer 
hoge druk in de fles en is dan vloeibaar (60 atmosfeer). 
Als de blusser opengedraaid wordt, verdampt de 
vloeistof en de temperatuur gaat daarbij omlaag naar 
-80 graden Celsius. Een gedeelte van het gas bevriest tot 
‘koolzuursneeuw’, maar gaat in de vuurhaard weer over 
in gas. De bluswerking van CO2 berust in hoofdzaak op 
verstikking.

Voordelen:
• niet elektrisch geleidend
• richt geen nevenschade aan
• niet vorstgevoelig.

Nadelen:
• verdrijft de zuurstof en is daarom verstikkend, ook 

voor mensen
• ongeschikt voor gloedbranden (dringt niet in)
• blustoestel is zwaar en niet geschikt voor 

 ongeoefenden.

Brandblussers
Keuring 
Een blusser moet gekeurd zijn. Hij moet een keurmerk 
hebben en typegoedgekeurd zijn.

Plaatsing
Aanbevolen wordt minimaal een twee-kilogram-blusser bij:
• ingang kombuis/kajuit • ingang motorruim
• ingang stuurhuis.
 
Bij de ingang is de blusser ook van buitenaf te bereiken.
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Koolmonoxide
Dit dodelijke gas ontstaat bij 
slechte verbranding, vooral in 
een niet- geventileerde kleine 
ruimte. 
Dus oppassen met gaskachels 
in de kajuit, maar ook bij 
het blussen van een nog 
smeulende brand.

Blusdeken, branddeken
Een blusdeken is een deken die 
over een vuur wordt gelegd 
om het in een vroeg stadium te 
doven.
De deken is geschikt voor kleine 
vloeistofbranden, personen die 
in brand staan en voor de vlam 
in de pan (als een deksel niet 
voorhanden is). Een blusdeken is 
een zeer eenvoudig te gebruiken 
blusmiddel. De blusdeken wordt 
bij de hoeken vastgepakt, en 
gedeeltelijk om de eigen handen 
gewikkeld, zodat het vuur dat 
bestreden wordt de handen niet 
kan verwonden.
Bij personen het lichaam altijd 
vanaf het hoofd naar de voeten 
toe  afdekken!

+

!

Bij heel wat boten geeft de trap 
aan de kajuitingang toegang tot 
de motorruimte. Vaak zit daar 
een gaatje dat afgedekt is met een 
plastic dop. Via dit gat kan een 
motorbrand geblust worden zon-
der de trap te openen en daarmee 
verse zuurstof toe te voeren.Niet
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toestel de boosdoener is. 
Het lek spoort u op met behulp van wat zeepsop of 
schuim uit een speciaal voor dat doel gemaakte spuit bus.

Drukregelaar
De druk in de fles is bij propaan hoger dan bij butaan. 
Na de drukregelaar, dus in de leidingen, is de druk van 
propaan gelijk aan die van butaan. Dit betekent dat u 
voor propaan niet zonder meer een butaandrukregelaar 
kunt gebruiken. Infor meer bij de vakhandel naar de 
juiste drukregelaar (met afblaasveiligheid).

Reddingsvest
Er moet voor elke opvarende een aan de gestalte 
aangepaste reddingsvest aan boord en direct voorhanden 
zijn. Een reddingsvest zorgt ervoor dat een bewusteloze 
drenkeling op de rug komt te drijven met het hoofd op 
een kraag. Menig drijf(hulp) middel daarentegen zoals 
een zwemvest laat u wel drijven, maar niet automatisch 
op de rug (op de buik bewusteloos = verdrinken). Een 
reddingsvest moet een felle kleur hebben, bij voorkeur 
geel, oranje of rood.

Reddingsboei
Elke boot (zeker op ruim water) moet een reddingsboei 
hebben, die zodanig bevestigd is, dat ze direct in het 
water gegooid kan worden. Dit betekent dat de boei 
onder handbereik van de stuurman moet zijn, bij een 
zeilboot aan de hekstoel en bij een motorjacht naast 
de ingang van het stuurhuis. De reddings boei moet 
zeker naar de drenkeling gegooid worden als deze 
zonder drijfhulpmiddel overboord gevallen is. Een 
extra boei met een lange drijflijn kan gebruikt worden 
om de drenkeling naar de boot te trekken als u nabij 
de drenkeling stilligt. Een boei met een (drijf)lijn direct 
nawerpen kan zeer grote problemen geven als tijdens het 
manoeuvreren deze lijn in de schroef komt (vooral in het 
donker).

Joon of drijfbaken
Schepen die op ruim water varen hebben soms een 
joon. Dit is een soort supergrote dobber met vlaggetje 
en (flits)licht, die de plaats van de drenkeling markeert 
(onontbeerlijk bij hoge golfslag).

Veiligheidsmiddelen

Reddingsvest met kraag 
(boven) en een (zelfopblazend) 
drijf lichaam met veiligheids
harnas (onder).

Europese norm:

150N  EN396 
Voor zware 
weersomstan
digheden bij het 
dragen van lichte 
regenkleding – 

beperkt veilig bij bewusteloos
heid.

275N  EN399 
Bij zeer zware 
omstandigheden 
bij het dragen van 
zware, waterdichte 

kleding – volkomen veilig bij 
bewusteloosheid.

(Nautic Ring)
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Sectorlicht
Dit is een baken met twee of drie verschillende kleuren 
licht (wit, rood en groen). De kleur die u ziet, hangt af van 
uw positie ten opzich te van dat baken. 

Hierboven ziet u de sectorlichten bij Vlissingen en Breskens 
(rood-wit-groen)*, waarvan het hoofddoel is u te laten zien 
in welke sector u zich bevindt ten opzichte van het baken 
als u de vaargeul volgt.

Geleidelicht (lichtenlijn)
Dit zijn 2 gelijktijdig knipperende lichten met een verschil-
lende hoogte om u een haven of een vaarwater binnen te 
leiden. U moet dan zodanig sturen dat u de lichten recht 
onder elkaar ziet. 
Ziet u het bovenste licht links van het onderste licht, dan 
moet u naar stuurboord sturen (zie tekening). Het laagste 
staat vooraan. Ziet u het bovenste licht rechts van het 
onderste licht, dan naar bakboord sturen. 
De lichten recht boven elkaar is de goede koers.
Tevens staat er bij de geleidelichten op de kaart 
aangegeven welke ware koers u vaart als u de lichten 
boven elkaar ziet. Met de geleidelichten kunt u dus ook 
het kompas controleren op fouten, veroorzaakt door 
magnetisme van de stalen romp en/of apparatuur in de 
buurt van het kompas (deviatie).
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NUMMERING

opsturen naar 
sb

opsturen naar 
bb

goed
in
lijn

Ezelsbrug
Waar u het bovenste licht 
heen wilt hebben, stuur daar 
ook de boot heen.

* op de kaart wordt een wit licht 
aangegeven met een gele kleur.
Een gele boei of een geel licht is ook 
geel, maar met de vermelding ‘Y’ 
(yellow).
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Spadeanker
Anker met spitstoelopende spadevorm, waarbij het 
(lood)gewicht ver naar de punt is gebracht.

Delta anker 
Dit anker lijkt op het CQR-anker, maar heeft geen 
scharnierend gewricht.

Ploegschaaranker (CQR) (en afgele ide  typen)
Dit anker ziet u veel op de grotere jachten. Het heeft de 
vorm van een ploegschaar, graaft daardoor makkelijk in 
met een enorme houdkracht als gevolg. Dit is tevens ook 
het nadeel: zo’n diep ingegraven anker is soms moeilijk 
los te krijgen bij het ankerop gaan. Bovendien is het wat 
lastiger weg te bergen, zeker in vergelijking met het 
platte Danforth anker.

Ankeren op niet-stromend (stilstaand) water
1. Verken de ankerplaats (diepte, windrichting, andere 

boten, en verdere omstandigheden).
2. Maak het anker gereed om te laten vallen (uit de 

ankerbak halen en op de ankerrol leggen, lijn contro-
leren en uiteinde van de lijn borgen).

3. Vaar langzaam in de wind naar de plek waar u het 
anker wilt laten vallen.

4. Zet de motor in zijn vrijloop en laat 
het anker zakken als de boot begint te 
deinzen (= achteruit drijven). 
Versterk het deinzen eventueel met de 
motor kort in de achteruitstand (niet te 
lang vanwege het wieleffect).

5. Houd de ankerlijn af en toe op spanning
tijdens het vieren om de boeg in de wind 
te houden en steek bij ketting minimaal 3 
x de waterdiepte, bij een lijn met ketting-
voorloop 4 x de waterdiepte en bij enkel 
lijn 5 x de waterdiepte.

6. Controleer of het anker houdt, zet de 
motor uit en hijs de ankerbal of steek het 
ankerlicht aan.
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tek. 1

Ankermanoeuvres

1

2

3

4
5

1

Ketting

Touw

TREKRICHTING
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Er bestaan diverse kaarten van onze bevaarbare scheep-
vaartwegen. Voor het examen wordt de kaart gebruikt, 
uitgegeven door het Nationaal Geografisch Instituut 
in samenwerking met het Ministerie van Verkeer. De 
voorzijde ervan is een kaart met algemene informatie 
voor de scheepvaart. De achterzijde is specifiek bedoeld 
voor de recreatieve vaart en wordt hier niet verder 
besproken. 

De schaal is 1:250.000; elke centimeter op de kaart is dus 
gelijk aan 2,5 kilometer. De precieze afstand in kilometer 
wordt vermeld in rode cijfers op elk traject tussen twee 
rode punten (vaak sluizen).

De diepte kan worden afgeleid van de kleur van het 
betrokken stuk. Standaard bedraagt die minimaal 2,2 
meter, ruimschoots voldoende voor kleine schepen dus. 
De kleuren vindt u terug in de legende. Fundamenteel 
geven zij de klasse (BxHxD) van de beroepsvaart aan.

Sommige vaarwegen zijn niet meer geschikt voor de 
beroepsvaart, maar wel nog voor de pleziervaart. Een 
stippellijn in het midden zet aan tot voorzichtigheid: de 
diepte kan hier minder bedragen dan aangegeven wordt. 
Op de Moervaart is de diepte bijvoorbeeld 1,70 meter.

Enkel die bruggen worden weergegeven, die om één 
of andere reden van belang zijn: zo bijvoorbeeld de 
Bierstalbrug (links van Gent), die de overgang van een 
diepgang van 2,50 meter naar 2,80 meter markeert. 
De normale onderdoorvaarthoogte van de bruggen 
bedraagt zowat 4 meter.

De sluizen worden met hun naam weergegeven, bijvoor-
beeld Sluis Oudenaarde. Er kunnen diverse gegevens 
vermeld staan: zo bijvoorbeeld de afmetingen, het 
telefoonnummer en het marifoonkanaal.

Belangrijk is ook de richting van het symbool van de 
sluis: de punt wijst steeds naar het hoogste waterniveau. 
Een sluis met een pijl in de twee richtingen treft u aan 
op de overgang van getijwater naar een gedeelte met 
constante waterstand (zeesluis Wintam).
De kant van de sluis in de richting van de bron noemen 
we stroomopwaarts, de andere kant heet stroomaf-
waarts.
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De kaart van de 
Scheepvaartwegen

stroom-
opwaarts stroom-

afwaarts

stroom-
opwaarts stroom-

afwaarts

HOOG
LAAG

Plaatselijke beperkingen, 
ook die van de diepgang, 
hebben hun eigen symbool. 
De betrokken diepte wordt 
daarbij apart ver meld.

N.B.

T.A.W.
De Tweede Algemene 
Waterpassing (TAW) is de 
refe rentiehoogte (reductievlak) 
waar tegenover hoogtemetingen 
in België worden uitgedrukt. Een 
TAW-hoogte van 0 meter is gelijk 
aan het gemiddeld zeeniveau bij eb 
te Oostende.

Een fragment van deze kaart 
vindt u achterin dit boek.

Kaartschaal

1 : 100.000 betekent dat 1 cm op de 
kaart 100.000 cm in het echt is, dus: 
1 cm op de kaart = 1000 meter 
  (100 cm = 1 meter) dus 
1 cm op de kaart = 1 kilometer  
 (1000 meter = 1 km)
1 : 50.000  1 cm = 50.000 cm  
 1 cm = 500 meter  
1 : 10.000 1 cm = 10.000 cm
 1 cm = 100 meter
1 : 75.000 1 cm = 75.000 cm
 1 cm = 750 meter
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Bij een sluis is het interessant op voorhand te weten of 
we omhoog of omlaag gaan en hoeveel i.v.m. de keuze 
van de bolders (vastmaakpunten – hoog of laag) en de 
lengte van de landvasten.
Het hoogteverschil in een sluis berekent u als volgt: in 
elk stuk kanaaltraject staat de hoogte boven het T.A.W. 
weergegeven in meter (zie legende).
Op het kanaal (afkorting KL.) Gent-Terneuzen is dat 4,45 
m, op de Ringvaart rond Gent 5,70 m. Het hoogtever-
schil in de sluis zal bijgevolg 5,70 - 4,45 m = 1,25 meter 
bedragen.

Andere vormen van sluizen komen zelden voor: 
zij hebben hun eigen symbolen. De meest bekende 
voorbeelden zijn hier wel het hellend vlak van 
Ronquières en de scheepslift van Strépy-Braquegnies.
SIGNI-verkeersborden worden gebruikt voor het 
aanduiden van een aantal gegevens: een zwaaikom, 
verboden doorvaart, beperkte diepgang of doorvaart-
hoogte enz. De belangrijkste verkeersborden vindt u 
hiernaast terug in de legende. 

Hoe moet ik de kaart gebruiken?

VOORBEELD  

U vaart van afwaarts sluis Waulsort naar afwaarts sluis 
Dinant. Over het ganse traject heeft men het normale 
waterpeil zoals op de kaart is aangegeven. Hoeveel bent 
u op het traject gedaald?

Antwoord: afwaarts E. 2 staat het waterniveau op 93,03 
m. Afwaarts E. 4, Dinant staat het op 88,79 m. Het 
verschil bedraagt dus 93,03 — 88,79 = 4,24 m.

Er bestaan ook nog andere vaargidsen en vaaralma-
nakken, met gedetailleerde trajecten en jachthavenge-
gevens. Ook computerprogramma’s worden meer en 
meer gebruikt. Na het ingeven van de scheepsgegevens 
worden automatisch gevraagde routes weergegeven, met 
interessante elementen zoals de duur van het traject, de 
eventuele beperkingen en tal van andere gegevens.

Andere voorbeelden: zie website.
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diepgang
kleiner dan die
vooropgesteld
voor die klasse

grenspost of 
douanekantoor

sluis

lift

hellend vlak

brug

insteekhaven

kom of dok

afstanden in km

waterpeilhoogte
(T.A.W.)

20,2

10,00

Uit de legende van de kaart 
van de Scheepvaartwegen

Beperkte waterdiepte
(bord met rode rand)

Beperkte doorvaarthoogte
(bord met rode rand)

Ontvangkantoor

Marifoonkanaal voor  
nautische informatie

Keerplaats

1 2 0

7

DINANT

E. 2 - Waulsort

LESSE

E. 4 - Dinant

95
,4

3

90
,8

0
88

,7
9

93
,0

3
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Bij het varen spelen wind en goed of slecht zicht een essentiële 
rol. Beide kan men vernemen via de weerberichten van radio, 
TV, fax, SMS-berichten en diverse websites. Ook de marifoon 
is een belangrijke bron van informatie over het weer. Vooral de 
interpretatie in functie van vaartuig en vaargebied is erg belang-
rijk. Op stromend water bijv. kan eb of vloed vrij veel verschil 
maken in de golfhoogte (stroom tegen wind = grote golven, 
stroom met wind mee = kleine golven).

Luchtdruk
Dat lucht ook gewicht heeft, werd al aangetoond door de natuur-
kundige Torricelli in 1643. Deze stelde vast dat de lucht een druk 
uitoefent van ongeveer 1 kilogram per cm2 (1 atmosfeer of 1 bar). 
De luchtdruk wordt op baro  meters nog vaak gegeven in millibars 
(mb), maar in de weerberichten in hectopascal (hPa), waarbij 1 
mb = 1 hPa.

De gemiddelde druk op zeeniveau bedraagt 1013 hPa, wat 
overeenkomt met ongeveer 1kg/cm2. We spreken van hoge 
druk als de luchtdruk in een bepaald gebied hoger is dan de 
omliggende luchtdruk en van lage druk als het lager is dan de 
omliggende luchtdruk (dus altijd relatief).
Vooral tijdens het zeezeilen moet de barometerstand elk uur 
genoteerd worden. De volgende vuistregel geldt:
• 1 hPa verandering per uur = kans op windkracht 6 
• 2 hPa verandering per uur = kans op windkracht 7
• 3 hPa verandering per uur = kans op windkracht 8 of >.

Isobaren en wind
Een isobaar is een  lijn op een weerkaart die alle punten op 
die kaart met dezelfde lucht druk met elkaar verbindt. Door 

HOOFDSTUK 6
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HAVEN VAN BRUSSEL — 
Scheepvaartonderbreking

Op zondag xx xx xxxx wordt 
de scheepvaart in de haven 
van Brussel ter hoogte van 
de Budabrug (linkeroever) 
- vanwege de dynamitering 
van twee gebouwen op de 
site “Carcoke” mogelijk 
onder broken tussen 13.00 uur 
en 14.30 uur.
De veiligheid ter plaatse 
zal verzekerd worden door 
bevoegde personen. Er wordt 
gevraagd hun richtlijnen op te 
volgen.
(Bron: HAVEN VAN 
BRUSSEL — Bericht nr. yy-yy 
d.d. xx.xx.xxxx

Voorbeeld
Berichten aan de Schipperij Berichten aan de Schipperij

De bevoegde autoriteiten geven deze berichten wekelijks 
door aan de binnenscheepvaart. Ze worden o.a. 
geafficheerd aan de sluizen en opgenomen in diverse 
nautische publicaties. Eventueel worden ze vermeld in 
de marifoonberichten op het kanaal van de betrokken 
sectie. Ze kunnen tevens worden geraadpleegd op de 
website www.visuris.be.

Meteorologie (weerkunde)

Wind

N

NW

trog

wind

50°

995L

ZW

O

1010

isobaar

1005

1000

Z

Lagedrukgebied, de wind 
waait linksom naar het cen-
trum toe.

Luchtdruk en weersverandering
Het gaat om de verandering 
van luchtdruk (tendens). Een 
sterk dalende barometer duidt 
erop dat er een lagedrukge-
bied of een ander slechtweer-
gebied in aantocht is.
Omgekeerd levert een sterke 
stijging van de luchtdruk door-
gaans een weersver betering 
op.

Enkele meteo-websites:
www.knmi.be
www.meteoservices.be
www.kustweerbericht.be
www.windfinder.com
www.windguru.cz
en talloze andere.
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Uitkijk  BVA artikel 5
Een schip moet altijd rondom goed uitkijk houden en alle 
beschikbare middelen gebruiken. Als u marifoon en/of 
radar aan boord hebt, moeten deze ook worden gebruikt.

Veilige vaart  BVA artikel 6
De vaart moet altijd aangepast zijn aan de omstandigheden. 
Bij het varen op radar moet rekening gehouden worden 
met de beperkingen van radar (slechte echo’s bij veel 
zeegang of zware buien). Ook dan de snelheid aanpassen.

Gevaar voor aanvaring  BVA artikel 7
Als een ander schip u nadert moet u, naast de hiervoor 
vermelde middelen, letten op de kompaspeiling van 
dat schip. Als deze peiling niet verandert dan zit u op 
‘ramkoers’. Dit wil zeggen, dat het tot een aan varing komt 
als de koers en de snelheid van beide boten hetzelfde blijft. 
Peil bij een groot schip altijd de achterkant van dat schip en 
houd rekening met het slinge ren van uw eigen schip*. 

Maatregelen ter vermijding van aanvaring  
BVA artikel 8
Neem ruim van te voren maatregelen om een aanvaring 
te voorkomen. Maak een duidelijke koerswijziging en 
niet 10 stappen van 5 graden elk, zodat de koerskruiser 
direct ziet dat u uitwijkt. Blijf wel controleren.

Nauwe vaarwateren  BVA artikel 9
Schepen die een nauw vaarwater of een vaargeul volgen 
zijn verplicht  sb-wal te houden, ook bij goed zicht. 
Motorschepen tot 20 meter en zeilschepen mogen hier 
andere schepen niet hinderen. Bij het oversteken van 
nauw vaarwater of vaargeul hebben geulgebonden 
schepen altijd voorrang. Een oploper moet altijd wijken.

Verkeersscheidingsstelsels  BVA artikel 10
Een verkeersscheidingsstelsel bestaat uit twee een-
richtingsbanen gescheiden door een ‘middenberm’, 
duidelijk aangegeven op de kaart met een paarse 
kleur. Kleine schepen mogen dit stelsel niet gebruiken. 
Oversteken is wel toegestaan, maar alleen met een haakse 
koers t.o.v. de verkeersstroom en zonder te hinderen. 

Vaartuigen in zicht van elkaar   BVA art. 11
Art. 12 t.e.m. 18 gelden enkel voor vaartuigen in zicht 
van elkaar.

Zeilvaartuigen  BVA artikel 12
Voorrangsregels voor zeilboten onderling:
• bakboord-zeil gaat voor stuurboord-zeil
• bij gelijke zeilstand wijkt loef voor lij
• als de zeilstand van het andere schip niet te bepalen is 

(in het donker voor de wind varend), moet u aan nemen 
dat het andere schip over bakboord vaart.

125

AS 

1

2

aanvaringspeiling
(situatie: ramkoers)

kompaspeiling
(situatie: ramkoers)

POLARIS

51°

�

Sandettié Ruytingen NW

Calais

Dover

1°20' E

51° 10'

51° 20'
Ramsgate

1°40' E 2° E 2°10' E

Oversteken van een 
verkeersscheidingsstelsel

* Door het slingeren lijkt de 
peiling te veranderen terwijl de 
werkelijkheid misschien anders is.

Bij twijfel: altijd uitgaan van 
wijkplicht.Niet

 vo
or

 p
ub

lic
at

ie 
of

 re
pr

od
uc

tie

creo


Admin
Markering

Admin
Notitie
p. 115

Admin
Markering

Admin
Markering

Admin
Markering

Admin
Markering



HOOFDSTUK 1

Oplopen
Een oploper (= inhalend schip) moet altijd wijken.* Hij 
moet dat doen tot hij goed vrij is.

Recht tegen elkaar insturen  BVA artikel 14
Motorschepen (wvv) die recht tegen elkaar insturen, 
moeten beide naar stuurboord uitwijken. Een zeilboot met 
de motor (erbij) aan is een wvv.

Koers kruisen  BVA artikel 15
Als motorschepen elkaars koers kruisen, heeft het 
motor schip dat van rechts (stuurboord) komt, voorrang.*

Maatregelen van het schip dat moet wijken
Een schip dat voorrang moet verlenen, dient ruim van te 
voren te wijken (en dat duidelijk te tonen door  een grote 
koerswijziging om ‘goed vrij te blijven’). Altijd uitwijken 
naar stuurboord!

Maatregelen van het schip dat koers en vaart 
moet houden  BVA artikel 17
Een schip dat voorrang heeft dient in eerste instantie 
koers en vaart te houden. Als het echter meent geen 
voorrang te krijgen, dan mag het zelf vroegtijdig 
maat regelen nemen, als het maar geen koersverande-
ring naar bakboord is. Als het mis dreigt te gaan (geen 
voorrang/ geen vroegtijdige maatregelen), is ook het 
niet-uitwijkplichtige schip verplicht alle maatregelen te 
nemen om een aanvaring te voorkomen. *

Voorrangsregels
Het BVA hanteert de volgende rangorde van wijkplich-
tigheid (de ‘lagere’ rang wijkt voor de ‘hogere’ rang):
•  een wvv moet uitwijken voor: een onmanoeuvreerbaar, 

beperkt manoeuvreerbaar, visser en zeilvaartuig
•  een zeilvaartuig moet uitwijken voor: een onmanoeu-

vreerbaar, beperkt manoeuvreerbaar en visser
•  een visser moet (voor zover mogelijk) uitwijken voor: 

een onmanoeuvreerbaar en beperkt manoeuvreerbaar 
vaartuig

•  een wvv visser en zeilvaartuig dienen te vermijden dat 
ze de veilige vaart belemmeren van een geulgebonden 
schip (met 3x rood/zwarte cilinder)

•  een geulgebonden vaartuig heeft formeel wel de 
uitwijkplicht van een wvv als er een aanvaring dreigt. *

Gedrag van schepen bij beperkt zicht
Dit artikel geldt voor schepen die niet in zicht van elkaar 
zijn in of bij een gebied met slecht zicht. Dan dient:
•  de vaart aangepast te worden aan het zicht
•  elk vaartuig maatregelen te nemen om een aanvaring te 

voorkomen, ook bij oplopen (meestal is dit vertragen).
Artikel 19 vervangt de zichtregels van de BVA 
(artikelen 11 t/m 18).126
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*  Een jacht kan het best altijd 
ruim van te voren uitwijken 
voor een groot zeeschip.
Bij deze manoeuvres wordt 
het begrip ‘goed zeemanschap’ 
toegepast.

Noot

B

�
A

Als B geen voorrang krijgt, 
dan wegdraaien over SB 
(180°).
Niet bij A achterlangs gaan!

Als schepen elkaar niet kunnen 
zien, kunnen ze niet bepalen wie 
moet uitwijken en kan artikel 18 
niet toegepast worden.

N.B.

Schepen dienen de motor gereed te 
hebben om onmiddellijk te kunnen 
manoeuvreren.

N.B.

BVA artikel 19

BVA artikel 18

BVA artikel 13

BVA artikel 16
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Visser (treilvisserij) korter dan 50 meter
• boordlichten
• heklicht
• groen-boven-wit, rondomschijnend.

Een vissende visser, korter dan 50 meter, hoeft dus geen 
toplicht te voeren (mag wel).

Dagmerk: 
• twee matzwarte kegels met de punt naar elkaar toe 
 (diabo lo)
• als de visser korter is dan 20 meter, mag het   

dagmerk ook een gehesen vismand zijn.

Visser (treilvisserij) langer dan 50 meter
• boordlichten
• heklicht
• groen-boven-wit, rondomschijnend
• daarachter een hoger geplaatst toplicht.

Dagmerk: 
diabolo (twee kegels met de punten naar elkaar).

Drijfnetvisser
• boordlichten + heklicht (geen toplicht)
• rood-boven-wit , rondomschijnend.
• >150 m: + wit licht, overdag kegel met de punt naar 

boven.

Als een visser stilligt, blijven de aanvullende lichten 
branden en gaan de boordlichten, het heklicht en het 
eventuele toplicht (trei ler) uit.

Loodsvaartuig (bezig met loodsdienst)
Wanneer het varende is: 
• boordlichten
• heklicht 
• wit-boven-rood, rondomschijnend.

Wanneer het ten anker ligt:
• ankerlicht(en) of ankerbal
• wit-boven-rood, rondomschijnend.

Een loodsboot voert dus geen toplicht.
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BVA artikel 26

kleiner dan 50 m

groen boven wit = 
treilvisser (sleepnet)

BVA artikel 29

groter dan 50 m

wit boven rood = loods 
(ezelsbrug: een witte pet 
boven een rooie neus)

rood boven wit = 
drijfnetvisser
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Niet onder artikel 18 vallend 
Sleepboot 
l extra toplichten + extra (geel) heklicht
s dagmerk: ruit (bij een sleep langer dan 200 meter)
Sleep 
l boordlichten + heklicht (als zeilboot, dus geen 
toplicht)
s dagmerk: ruit (bij een sleep langer dan 200 meter)
Loodsboot 
l wit-boven-rood (witte pet boven een rode neus)
s dagmerk: blauw bord (vlag) met een witte ‘L’

Snel schip zonder waterverplaatsing
Bijvoorbeeld een draagvleugelboot is een snel schip (>40 
km/h). Een dergelijk schip heeft geen voorrang.
• verlichting wvs
• rondomschijnend 2 gele snelle flikkerlichten boven 

elkaar (ook overdag).
Dagmerk: geen.    

Treilvissers in de buurt van andere schepen
Bij het inhalen en uitzetten van de netten als  
extra verlichting:
• wit-boven-wit  = uitzetten van de netten
• wit-boven-rood  = binnenhalen van het net
• rood-boven-rood  = het net zit vast (aan een wrak).
Dagmerk: geen extra teken.

Drijfnetvissers in de buurt van andere schepen
• twee gele flikkerlichten boven elkaar die om en om 
 schitteren.

Vissen in span (naast elkaar)
Twee vissers die samen een net trekken, schijnen met 
hun schijnwer pers schuin vooruit op het water in de 
baan van het andere schip. De lichtbundels kruisen 
elkaar dus voor de boten.

Passeerkant bij beperkt manoeuvreerbare 
vaartuigen
• dubbel groen  = de kant waarlangs gevaren kan worden
• dubbel rood  = de kant waar een obstakel ligt.
Dagmerk: 
2 matzwarte ruiten = passeerkant
2 matzwarte bollen = obstakel.

Duikers
Een schip bezig met duikers onder water toont loodrecht 
onder elkaar rood-wit-rood (beperkt manoevreerbaar), 
rondomschijnende lichten en een wit-blauw bord van 
1 m hoog met een ‘hap’ uit het blauw op een goed 
zichtbare plaats. 
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Bijzondere lichten en dagmerken
Aanhangsel II

WW

W

Een snel flikkerlicht: 100-150 
flikkeringen per minuut.
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Geluidsmiddelen
Schepen kleiner dan 12 m kunnen gebruik maken van een 
fluit (hoorn), klok of ander middel voor doelmatig geluids-
sein.
Schepen groter dan 12 m maken gebruik van fluit en klok.

Manoeuvreer- en waarschuwingsseinen
Een korte stoot duurt ongeveer 1 seconde.
Een lange stoot duurt ongeveer 4 à 6 seconden (APSB: 4 sec.).

1 korte stoot = ik verander mijn koers naar stuurboord.

2 korte stoten = ik verander mijn koers naar bakboord.

3 korte stoten = ik sla achteruit. 

5 korte stoten = wat bent u van plan, ik begrijp uw  
    bedoeling niet.

 2 lange stoten = ik wil u  oplopen aan . . . (gevolgd
door 1 of 2 korte stoten:  sb respectievelijk bb).

lang-kort-lang-kort = ik ga akkoord met uw verzoek.
Gelijktijdig lichtsein mag.

Mistseinen – seinen bij beperkt zicht
Een schip korter dan 12 meter (jacht) kan volstaan met elke 
2 minuten een doelmatig geluidssein te geven (hoorn), 
zowel varend, gestopt als voor anker.  
Bij grotere schepen is er duidelijk een verschil tussen 
varen, gestopt en voor anker liggend: 

WVS
varend  = elke 2 minuten 1 lange stoot
gestopt  =  elke 2 minuten 2 lange stoten

WVS voor anker

WVS tot  100 meter
om de minuut 5 sec. de klok (bel) luiden.

WVS vanaf 100 meter
om de minuut 5 seconden de klok luiden, onmiddellijk 
gevolgd door het luiden van een gong op het achterschip.
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Geluidsseinen en noodseinenBVA artikel  33, 34, 35, 37

BVA artikel 35

Mistseinen van varende, 
gestopt liggende en gesleepte 
schepen worden elke 2 minuten 
gegeven, opeenvolgende stoten 
worden gescheiden met een 
tussenpoos van 2 seconden
(APSB: 1 minuut).

- - - - - - 
reeks5 sec

- - - - - - 
reeks5 secNiet
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Zei lboot/visser/beperkt manoeuvreerbaar/ 
 geulgebonden/onmanoeuvreer baar vaartuig 

1. varend  =  elke 2 minuten 1 lange stoot gevolgd  
  door 2 korte stoten 

2. gestopt  =  idem (dus 1 lang + 2 kort) 

3. voor anker =  om de minuut 5 seconden klok (en gong).

 
S leepboot
varend en gestopt = als bij zeilboot/visser/enz. 
(dus 1 lang + 2 kort), verkrijgt daarmee voorrang t.o.v. wvs.

 
Gesleept vaartuig
varend en gestopt = direct na het signaal van de  
sleepboot 1 lang gevolgd door 3 kort (1 korte stoot meer)* 
voor anker = om de minuut 5 seconden klok (en gong).

 
Loodsvaartuig
varend  = elke 2 minuten 1 lange stoot + 4 korte stoten
gestopt  = elke 2 minuten 2 lange stoten + 4 korte stoten
voor anker = om de minuut 5 seconden klok + 4 korte  

  stoten.

 
Aandachtsseinen
Elk licht- of geluidssein dat niet kan worden verward 
met een navigatielicht of sein, of hinder oplevert. 
Vermijd het gebruik van ‘strobe’-lichten.

 
Noodseinen
• aanhoudend geluid (toeter/klok/gong)
• rode vuurpijlen, lichtkogels en/of oranje rooksignaal
 (witte vuurpijlen zijn een aandachtssein)
• SOS (morse) of MAYDAY (telefonie)* 
• het sein NC (de nee- en ja-vlag tegelijk gehesen)
• vierkante vlag met daaronder of boven een bal **
• op en neer bewegen van gestrekte armen.
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tek. 1

tek. 2

tek. 3

* als een soort 
antwoord

BVA artikel 37

BVA artikel 36

* SOS in morse = ... - - - ...

- - - - - - 
reeks5 sec

- - - - - - 
reeks5 sec

> 12 m

> 12 m

> 12 m

elke 2 min.

elke 2 min.

elke min.
5 sec.

1

2

3

** de kleur is onbe langrijk

 C N

 ‘ja’vlag ‘nee’vlag

r o o d
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Op de Westerschelde ontmoet de zeevaart de binnen-
vaart. Daarom is er voor dit druk bevaren water een 
apart reglement gemaakt. In grote lijnen is het BenZee 
gelijk aan de BVA, zeker wat de voorrangsregels in de 
vaargeul betreft. Hier en daar is er een toevoeging of 
verscher ping van de regels.

Begripsomschrijving 
• een schip met een lengte van minder dan 20 meter, met 
 uitzondering van een sleepboot en duwboot.
• een geulgebonden schip (in de BVA een door diepgang 

beperkt manoeuvreerbaar schip genoemd),
 als zodanig aangeduid door de loodsdienst.
• een schip dat gewoonlijk de zee bevaart of hiertoe  

bestemd is.
• een schip dat gewoonlijk de binnenwateren bevaart of  

hiertoe geschikt is.
• een werktuiglijk voortbewogen schip dat sleepdienst  

verricht of assistentie verleent en hiertoe bestemd is.
• een sleep, een duwstel of een gekoppeld samenstel.
• een wrak, wrakstuk, tuig of voorwerp dat op de   

bodem van het vaarwater ligt of staat.
• een drijvend voorwerp dat ernstige kans loopt dat het  

de veiligheid van de scheepvaart in gevaar brengt of  
zinkt of lading verliest.

• het gedeelte dat door schepen kan worden bevaren.
• het gedeelte van het vaarwater dat betond is.
• als zodanig aangeduid door de overheid (zie art. 9, 43).
• als zodanig aangeduid door de overheid (zie artikel 9).
• koers veranderen van stroom-mee naar stroom-tegen.
• koers veranderen van stroom-tegen naar stroom-mee.

Identificatie 
De naam en thuishaven van het vaartuig moeten leesbaar 
zijn op 50 meter. Zeeschepen moeten overdag hun 
nationale vlag voeren; de andere doen dit op verzoek van 
de ‘politie te water’. *

Iedere schipper die buiten de vaargeul vaart, doet dat op 
eigen risico.

Veilige vaart 
1. De vaart moet altijd aangepast worden aan de 
 omstandigheden, ook als er op de radar gevaren 
 wordt. De marifoon moet gebruikt worden met uitluis-

terplicht op het blokkanaal.
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Het Politiereglement van en 
Scheepvaartreglement voor de 
Beneden-Zeeschelde (BenZee)

Klein schip
 

Bovenmaats zeeschip

Zeeschip 

Binnenschip

Sleepboot

Samenstel
Obstakel

Bijzonder transport

Vaarwater 
Vaargeul 

Hoofdvaargeul
Nevenvaargeul

Opdraaien
Kop-voor nemen

BenZee artikel 3 (PR)

BenZee artikel 2 (PR/SR)

BenZee artikel 6 (SR)

BenZee artikel 5

*  ‘met de politie te water 
belaste overheid van de 
federale politie’

Een blokkanaal is het marifoon
kanaal  dat gebruikt wordt in 
een vastgelegd gedeelte van de 
vaarweg.Niet
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2. In de hoofdvaargeul moet een schip langer dan 
 12 meter een krachtige en gebruiksklare motor hebben. 
 Een schip korter dan 12 meter moet een motor hebben 
 die voor onmiddellijk gebruik gereed is en waarmee 
 minimaal 6 km/h gehandhaafd kan worden.
3. Vaart minderen als de golfslag of zuiging gevaar 
 oplevert voor andere schepen.
4. In bochten waar stroming staat heeft stroming mee   

 voorrang. In bochten waar geen stroming staat heeft  
 het schip met de buitenbocht aan stuurboord voorrang. 

 Bij een engte heeft het schip met de vrije kant aan 
 stuurboord voorrang.
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Grens tussen BovenZeeschelde en BenedenZeeschelde.

VTS-Scheldt (Vessel 
Trafic Services 
Westerschelde)
Op de Westerschelde wordt het 
scheepvaartverkeer intensief 
begeleid. De rivier is daarom 
ingedeeld in meerdere blokken, 
die elk een eigen VHF-kanaal 
hebben. De beroepsvaart 
moet zich daar melden, de 
pleziervaart heeft een ‘bereik-
baarheidsplicht’, d.w.z. indien 
er een marifoon aan boord is 
moet die op het blokkanaal 
ingeschakeld zijn. De plezier-
vaart hoeft zich dus niet te 
melden. Stroomopwaarts vanaf 
boei 100 is er geen actieve 
begeleiding meer, maar er is 
bereikbaarheidsplicht op schip-
schipkanaal 10 voor verkeersaf-
spraken, algemene verkeersinfo 
en verplichte meldingen.
Op de blokkanalen worden er 
10 minuten na elk uur scheep-
vaartberichten voor de Schelde 
uitgezonden.
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5. Een wvs dat sleept of duwt moet voldoende 
 motorvermogen hebben.
6. Het is verboden een schip dwarsstrooms te laten drijven,  

behalve bij een manoeuvre over een zeer korte afstand.
7. Het is verboden te ankeren binnen een afstand van 
 200 meter van een kabel of leiding (staat op de kaart 
 aangegeven).

Gedrag in en buiten de vaargeul
1. In een vaargeul moet zo veel mogelijk sb-wal  
 gehouden worden.
2. Ook buiten de vaargeul zoveel mogelijk sb-wal 
 houden (op het ‘fietspad’).
3. Een schip korter dan 12 meter moet als het kan buiten 
 een hoofd vaargeul blijven.
4. Bij het oversteken van een vaargeul geen andere 
 schepen hinderen.
5. Als een schip de vaargeul inkomt, mogen schepen die 
 al in die vaargeul varen niet gehinderd worden (ook 
 niet een beetje zoals bij het APSB).
6. Als een schip de vaargeul verlaat, mogen andere 
 schepen die naast de vaargeul varen (op het ‘fietspad’) 
 niet gehinderd worden.
7. Ankeren is slechts toegestaan buiten de vaargeul.
8. Schepen mogen zich niet ophouden in lichtenlijnen, 
 bochten en havenmonden zonder toestemming van de 
 bevoegde autoriteiten (ver keersleiding).

Opdraaien en kop-voor nemen
1. Een met de stroming mee varend schip dat wil 
 opdraaien, moet het navolgende keersein geven:
 lang-kort = opdraaien over stuurboord (180°)
 lang-kort-kort = opdraaien over bakboord (180°)
 Schepen die opdraaien hebben voorrang!
2. Een tegen de stroming in varend schip dat kop-voor  
 wil nemen moet ook het keersein geven als andere 
 schepen in de buurt zijn.
 Schepen die kop-voor nemen hebben geen voorrang!

Ankeren 
Er mag geen anker uitgezet worden aan de zijde van het 
vaarwater. Een geankerd of gemeerd schip moet steeds 
voldoende bemand zijn.

Gedrag van schepen in zicht van elkaar 
Hetzelfde als bij het BVA met één belangrijke 
 uitzondering: het verschil groot-klein (20 meter grens) is 
weer van toepassing binnen het BenZee. 
Een zeilschip moet een ander schip bovenwinds oplopen. 
Het oplopen moet vergemakkelijkt worden (art. 13).
Een klein schip dat varende is, moet uitwijken voor 
andere dan kleine schepen (art. 18).
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APSB en BenZee kennen 
verschil tussen groot en klein 
(20 meter).

De BVA kennen geen 
verschil tussen groot en 
klein.

LOGICA
Tegenstrooms kan een schip 
wachten: bij een tegenstroom 
van 5 km/h blijft het met 
dezelfde snelheid ter plaatse 
en perfect manoeuvreerbaar.

Let op

BenZee artikel 10 (PR)

BenZee artikel 11 (PR)

BenZee artikel 9 (SR)

BenZee artikel 10 (SR)

BenZee artikel 11–18 (SR)

BenZee artikel 11–18 (SR)Niet
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Algemeen
U dient steeds eigen of andere ongevallen te melden aan 
het Loodswezen of de ‘politie te water’ (art. 18), evenals 
het verdwijnen of beschadigen van boeien  (art. 21). Er 
mag niets geloosd worden. Bij het meren mag u alleen 
daarvoor bestemde palen (dukdalfen) gebruiken. Die 
worden, net zoals tijdelijke hindernissen die boven water 
uitsteken, ’s nachts gemarkeerd met groen boven 2x rood 
rondomschijnend (art. 23).

Lichten en dagmerken 
Als bij BVA met één uitzondering:
• grote zeilboten (>20 m) moeten rood-boven-groen 

voeren in de top van de mast  buiten de boordlichten 
en het heklicht (i.v.m. voorrang t.o.v. kleine schepen).

Bijzondere lichten en dagmerken 

Politieboot
• Normale verlichting wvs + blauw helder flikkerlicht 
 rondom zicht baar (zone tussen twee blauwe flikker- 
 lichten is verboden gebied voor alle scheepvaart).

Drijvende leidingen
• Gewone, gele lichten (rondom schijnend) of gele 
 vlaggen om de 50 meter.

Schip met gevaarlijke stoffen
• Een dergelijk schip voert overdag een rode vlag en ‘s 

nachts bijkomend een rood, rondomschijnend licht.

Diversen
U dient te stoppen bij het tonen van de geel-zwart 
geblokte L-vlag of het geluidsignaal ‘kort, lang, kort, 
kort’ (art. 40).
In de vaargeul mag u niet skiën of plankzeilen (art. 41).
Een klein schip moet zo hoog mogelijk een 
radar reflector voeren.

Vaarregels kleine schepen onderling 
• Als bij het APSB
• Als extra: een schip dat moet uitwijken, moet dat doen 
 over stuurboord.
Het vaartuig dat de stuurboordzijde van de vaargeul 
volgt, moet zijn weg vervolgen.

Documenten aan boord 
• Een bijgewerkt exemplaar van dit reglement.
• Een bijgewerkte meest recente uitgave van de officiële 

zeekaart van de Beneden-Zeeschelde.
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BenZee artikel 18–24 (PR)

BenZee artikel 25 (SR)

BenZee artikel 31 (SR)

BenZee artikel 42 (SR)

BenZee artikel 48 (SR)

BenZee artikel 40–41 (PR)

BenZee artikel 41 (SR)

geel

geel

geel

geel

verlichting 
dukdalf
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HOOFDSTUK 1

Het Kustreglement geldt globaal vanaf de 
laagwaterlijn tot 3 mijl, en vanaf de uiteinden van de 
permanente havenwerken. Het strand is de strook van 
de Belgische kust begrepen tussen de laagwater- en de 
hoogwaterlijn.

U mag geen enkele haven binnenvaren indien 
dit bijvoorbeeld omwille van uw diepgang of 
averij een gevaar kan vormen. Vraag bij averij 
toestemming om binnen te varen. Dit kan het 
geval zijn in Blankenberge, waar de vaargeul erg 
ondiep is. Raadpleeg een almanak of de Berichten 
aan Zeevarenden no. 1 voor de interpretatie van de 
invaartlichten. Naam en thuishaven moeten worden 
vermeld en de vlag moet gevoerd worden bij het 
binnen- en buitenvaren. 

U moet in de toegangsgeulen en de havens met uw 
boot van een lengte van minder dan 20 meter over 
alles, zo dicht mogelijk stuurboordwal houden en 
ruim uit de weg van andere vaartuigen blijven.
Met uw zeilboot mag u niet laveren in de 
toegangsgeulen, ankeren of gestopt liggen. Neem de 
kortste veilige weg naar uw bestemming. Indien u een 
motor heeft, moet u die gebruiken. Banken mag enkel 
met toestemming. Waterski is verboden.

Roeiboten, en pleziervaartuigen met een lengte van 
minder dan 6 meter over alles, mogen niet uitvaren, 
indien de vanuit zee of parallel met de kust waaiende 
wind kracht 3 Beaufort of meer heeft. Indien de wind 
vanuit het land waait, wordt dit 4 Bf of meer. Dit geldt 
niet voor georganiseerde wedstrijden of zeilcursussen, 
voor zover afdoend toezicht is verzekerd. In de 
havens van Oostende en Zeebrugge (telkens op de 
seinmast van het Loodswezen) en in Blankenberge (op 
de mast ten westen van het vuurtorengebouw) wordt 
dit verbod weergegeven door een ‘diabolo’ overdag 
en een violet flikkerlicht ‘s nachts.

Langs de stranden mogen vaartuigen enkel zee kiezen 
vanop de plaatsen en binnen de grenzen door de 
overheid vastgelegd. Behalve op die plaatsen mag 
geen enkel vaartuig het strand naderen tot op een 
afstand van 200 meter vanaf de laagwaterlijn. 141
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Het Politie- en Scheepvaart-
reglement voor de Belgische 
territoriale zee, de havens en de 
stranden van de Belgische kust

Artikel 5

Artikel 1

Artikel 10 e.a.

Artikel 37

Artikel 39

Verlichting, voorrangsregels 
en algemene begrippen zijn 
grotendeels zoals vermeld in 
BVA.
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Wat is navigeren?
Navigeren is het bepalen van koers en positie, ook als er 
geen landzicht is. Het bepalen van de koers betekent dat u 
kunt bereke nen hoe u van punt A naar punt B moet varen 
met behulp van kaart en kompas. Het bepalen van de 
positie betekent dat u kunt berekenen waar u bent op de 
kaart met behulp van kompas, log en peilkompas.  
Koers en positie kunt u ook aflezen op een elektronisch 
navi gatiesysteem.

Westerschelde-Zeescheldekaart 104
en de kaart D11 ‘Vlaamse Banken’
Deze kaarten  worden elke twee jaar vernieuwd. De 
kleinere formaten kaarten met relevante gegevens voor 
de pleziervaart zijn het meest praktisch aan boord van 
een jacht. De wijzi gingen op de kaart binnen het lopende 
jaar worden bekend gemaakt in de ‘Berichten aan 
Zeevarenden (BAZ)’.

Stuurkompas
Het stuurkompas moet met zorg ingebouwd en geijkt 
worden (gecompenseerd). Eventuele aanwijsfouten 
moeten bekend zijn en op een lijst (stuurtafel of deviatie
tabel) bij het kompas aanwezig zijn. Het kompas is het 
belangrijkste navigatiemiddel aan boord van een schip.

Peilkompas
Dit is een handkompas of een richtvizier op het 
stuurkompas. Daarmee kunt u bepalen wat uw positie-
lijn is ten opzichte van een herkenbaar punt op de wal. 
Ziet u bijvoor beeld een vuurtoren precies noord, dan is 
uw positielijn precies ten zuiden van die vuurtoren.

Dieptemeter
Ook een dieptemeter is erg nuttig. Naast het aangeven 
van de diepte laat hij ook een ruwe plaatsbepaling toe op 
de kaart.

Plotter
Met een plotter bepaalt u een koerslijn in de kaart. Ook een 
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Navigeren – in de kaart

Onderwerpen
n  wat is navigeren en wat 

heeft u daarvoor nodig
n  indeling en verklaring 

van de Westerschelde-
Zeescheldekaart 104

n  weergeven van een 
positie in de kaart, wat is 
een zeemijl en wat is een 
knoop

n  werking van het kompas, 
de kompasfouten (variatie 
en deviatie)

n  intekenen en opmeten van 
een koerslijn (kaartplotter)

n  deviatietabel (stuurtafel)

Wat u nodig heeft voor de navigatie

H O O F D S T U K  2

KAARTEN
Er zijn vele soorten kaarten, 
naargelang van hun gebruik. 
Zo zijn er o.a.: 
-  detailkaarten, vaak op 

kleine schaal en zeer 
gedetailleerd

-  kustkaarten, met 
weergave van 
kustbeelden, gezien 
vanop zee

-  plankaarten (overzeilers): 
voor een grof en snel 
overzicht van een route

De term ‘plotter’ wordt ook 
gebruikt voor een GPS met 
ingebouwde kaartweergave.Niet
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HOOFDSTUK 2

peilingslijn wordt met een plotter ingetekend in de kaart. 
Er zijn diverse soorten plotters, waarvan de meest voorko-
mende aan het eind van dit hoofdstuk behandeld worden.

Log
Een log geeft de bootsnelheid en de afgelegde weg door 
het water aan. Vooral het laatste is belangrijk voor de 
navigatie. De log werkt via een schoepenradje onder de 
boot, dat door het langsstromende water ronddraait.

Overige middelen voor het werken op de kaart
• Een zacht potlood met een scherpe punt voor het  

intekenen van koersen, peilingen en posities
•  een puntenslijper en gommetje
• een (school)passer voor het opmeten van afstanden 
• een liniaal als er geen passer aanwezig is (meten van  

afstanden)
•  kaartleeslampje (rood licht) bij het varen in het donker.

Verrekijker
O.a. voor het onderscheiden van boeien of het aflezen 
van kentekens op boeien is een verrekijker een nuttig 
hulpmiddel aan boord. Anders moet u naar een boei toe 
 varen, als u zeker wilt weten welke boei het is.
Vergrotingsfactor 7 is optimaal; een factor groter dan 8 
is onbruikbaar, tenzij het om een elektronisch gestabili-
seerde kijker gaat.

Getijtafels
Hierin vindt u voor elke dag van het jaar de hoogwater- 
en laagwa tertijden van de belangrijkste havens. Ook 
staat aangegeven hoe hoog het hoogwater is en hoe veel 
water er nog staat bij laagwater (boven het kaartpeil). 
Om de 6 uur is het hoog- en laagwater.
Hier worden vaak de Getijtafels van het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap gebruikt.

Stroomatlas
Hierin vindt u voor elk uur van de dag de stroom-
richting en de stroomsnelheid in een bepaald gebied. 
Om de 6 uur verandert de stroom 180° van richting. De  
stroomsnelheid neemt geleidelijk toe of af gedurende 
deze periode.

Nautische Almanakken (zeemansgidsen)
In deze boekwerken vindt u alle bijzonderheden van de 
zeehavens en aanlooproutes naar die havens. Ook de 
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GPS
Bijna alle vaartuigen zijn 
nu voorzien van een global 
position system. Dit systeem 
wordt later apart behandeld.

De GPS geeft, anders dan 
de log, de snelheid over de 
grond weer (SOG - Speed 
Over Ground).

Wat u verder nodig heeft voor  
het navigeren op getijdenwater
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HOOFDSTUK 2

Variatie op de Westerschelde
De variatie vindt u op elke kaart in de kompasroos. Op 
de bijgaande oefenkaart vindt u 1° en 11’ W (2005). 
Dit wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde hele graad, 
dus 1° west.
Wilt u precies naar het oosten varen (090°) zonder 
rekening te houden met winddrift of stroom, dan dient u 
op het kompas 091° te sturen. Want 091° op het kompas 
ten opzichte van het magnetische noorden is 090° ten 
opzichte van het ware noorden (tekening 6a). 

Ook als u precies naar het westen wilt varen (270°  ten 
opzichte van WN) (tek. 6b), dient u 271° op het kompas 
aan te houden (271° ten opzichte van MN). Dus bij elke 
koers die u vaart op de Westerschelde moet u 1 graad 
optellen voor de variatie.

De magnetische noordpool is niet stationair maar 
verplaatst zich zeer lang zaam naar het oosten (vanuit 
Europa gezien). Volgens de oefenkaart bedroeg de 
jaarlijkse verandering in 2005  7 minuten (7’E). Dus 
momenteel zal de variatie afgerond 0 graad bedragen. 
Binnen enkele jaren wordt de variatie oostelijk en steeds 
groter. 

Bij de meeste rekenvoorbeelden in dit boek wordt de variatie  
2° W gebruikt.

Deviatie (DEV)
Deze kompasafwijking (error) wordt veroorzaakt door het 
magnetisme uit de boot zelf (stalen romp, motor, alter -
nator, luidspreker van de marifoon). Polyester en houten 
schepen hebben weinig last van deviatie als het kompas 
rondom 1 meter vrij gehouden wordt van apparatuur en 
roest vrij staal waaraan gelast is. Ook gereedschap, radio’s, 
potten en pannen, sleutelbossen, messen en dergelijke  
moeten  weggehouden worden van het kompas.

Het wegwerken van variabele en vaste afwijkingen 
noemt men het compense ren van een kompas. Dit wordt 
gedaan door een kompassteller met behulp van kleine 
magneetjes. De afwijking wordt dan gecompenseerd met 
een even grote tegenfout. Vaste fouten kunnen nagenoeg 
geheel gecompenseerd worden (apparatuur) maar de 
variabele fouten slechts ten dele (stalen romp).

De magnetische krachtlijnen uit een stalen schip worden 
versterkt (meegewerkt) of verzwakt (tegengewerkt) door 
de aardmagnetische krachtlijnen (AM). De grootte van 
deze verandering is afhankelijk van de voorligging.
Op een noord-zuid- voorligging gaan de aardmagne-
tische krachtlijnen in de lengterichting door het schip en 
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tek. 6
a, b

tek. 7

oost

MN WN

VAR
1°W

091° (kompas)

       voorligging090° 

0° (N)

180° (S)

270° (W)

90° (E)

6a

MN WN

VAR
1°W

271° (kompas)

270° 

0° (N)

180° (S)

270° (W)

90° (E)

voorligging
west

6b

7

Voorligging = aflezing van het 
kompasNiet
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HOOFDSTUK 5

Kruispeiling
Dit is een peiling op twee of meer objecten. Het 
snijpunt van de peilingslijnen geeft een positie. 
Het is een veel gebruikte peiling, omdat deze 
methode eenvoudig en snel uit te voeren is.

Een peiling levert in feite niet één positielijn, 
maar een bundel positielijnen. Een kruispei-
ling levert dus geen enkelvoudig snijpunt maar 
een ruit op. Deze ruit noemt men het onzeker-
heidsgebied. De grootte van de ruit hangt af van 
de hoek tussen de twee peilingen. De kleinste 
ruit ontstaat bij een onderling verschil van 90 
graden tussen de peilingen (zie tekening 6a). 

Gebruikelijke werkwijze
(tek. 6b)
• Zoek op de kaart 2 objecten (A, B) op de wal 
zo haaks mogelijk op elkaar.
• Peil (P1, P2) de objecten nagenoeg gelijktijdig 
en als eerste het object (A) dat zich het dichtst 
bij de voorliggende koers bevindt .
• Noteer bij de laatste peiling (P2) de tijd (en in 
het logboek tijd en logstand).
• Neem eventueel een derde peiling (M) als 
controle op de identificatie (deze zal niet door 
één punt gaan met de twee andere als de identi-
ficatie fout is).

Merkenlijnpeiling 
Vaak kan van markante punten op het land en/of 
op het water gebruik gemaakt worden om een zeer 
nauw keurige positielijn te verkrijgen. Als u twee vaste 
punten op de kaart precies achter elkaar ziet liggen, dan 
bevindt u zich op het verlengde van de denkbeel dige 
lijn die deze twee punten ver bindt. Combineert u deze 
peiling met een enkele peiling via het stuurkompas. dan 
hebt u een meer betrouw bare positie verkregen. U hebt 
voor een merkenlijnpeiling dus geen peilkompas nodig.

tek. 6

tek. 7
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2

P 1
1015  min
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in
6a
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P 1
10 15 uur
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16
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ur

A

M
B

P 3

10 16
7

= 10 uur 16 min (logstand 7)

Notitie:

6b

Het ‘onzekerheidsgebied’ is 
kleiner bij haakse peilingen

enkele peiling

12 10
8

�

merkenlijn

7
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Er zijn op aarde vaste lagedrukgebieden en vaste 
hogedrukgebieden. Bij een lagedruk gebied is altijd 
sprake van een stijgende luchtstroom (stijgen = afkoelen 
= bewolking) en bij een hogedrukgebied is er altijd 
sprake van een dalende luchtstroom (dalen = verwarmen 
= oplossen van de bewolking).

Circulatiecellen op het noordelijk halfrond
Bij de evenaar is een permanente gordel van lagedruk-
gebieden aanwezig. De daar opstijgende lucht stroomt weg 
naar de subtropen, koelt onderweg af en komt in een 
dalende beweging. Bij de subtropen hebben we daar door 
een permanente gordel van  hogedrukgebieden. Een deel 
van deze luchtmassa keert over het aardoppervlak terug 
naar de evenaar  (passaatwinden) en komt daar door de 
op warming opnieuw in een stijgende beweging (Hadleycel).

Een ander deel van de luchtmassa stroomt weg in de 
richting van de polen en ‘botst’ op ongeveer 60 graden 
noorderbreedte op de luchtmassa afkomstig van de 
noordpool en stijgt daardoor op. Een deel daarvan 
stroomt terug naar de subtropen (Ferrelcel).
In het midden van de permanente hogedrukgebieden 
in de subtropen is het vaak windstil (paardenbreedten/ 
doldrums).

Bij de polen is de lucht door de kou voortdurend in een 
dalende beweging. Bij de polen is dus ook een permanent 
hogedrukgebied. De  daar dalende luchtmassa stroomt 
weg richting evenaar en botst rond de 60ste breedte-
graad op de luchtmassa afkomstig van de hogedruk-
gebieden bij de subtropen en komt daardoor en door 
opwarming in een stijgende beweging. Een deel daarvan 
keert terug naar de polen en een ander deel stroomt 
(mee) naar de subtropen.

In onze omgeving wordt het weer in grote mate bepaald 
door het vaste hogedrukgebied boven de Azoren en het 
vaste lagedrukgebied boven IJsland en Siberië. Op onze 
breedte botst de van de Azoren afkomstige tropische 
lucht op de koude polaire lucht. Dit noemt men het 
 temperatuurfront (front).

Brongebieden
Onder een luchtsoort verstaan we een hoeveelheid lucht 
van circa 2 km hoog en enige honderden kilometers 
breed en lang, met ongeveer dezelfde  temperatuur 

Luchtsoorten

L

H

H

L

H

L

H

poolwinden

westenwinden

passaatwinden

passaatwinden

n Er zijn drie grote 
windsystemen:
- de passaatwinden,
-  de westenwinden,
- de poolwinden.

* het brongebied

Meteorologie

HOOFDSTUK 7
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ANTWOORDEN OP DE VRAGEN
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Hoofdstuk 1
1c, 2c, 3c, 4c, 5b, 6a, 
7b, 8c, 9b, 10b, 11a, 
12b, 13c, 14c, 15b, 16c, 
17b, 18c, 19a, 20c, 21a, 
22b, 23c, 24a, 25b, 26c, 
27b, 28c, 29b, 30a.

Hoofdstuk 2
1a, 2b, 3a, 4a, 5a, 6b, 
7b, 8c, 9a, 10b, 11b, 
12c, 13c, 14b, 15b, 16b, 
17b.

Hoofdstuk 3
1c, 2a, 3c, 4b, 5b, 6a, 
7a, 8c, 9c, 10c, 11a, 
12c, 13a, 14c, 15b, 16a, 
17c, 18c, 19a, 20c, 21a, 
22c, 23c, 24c, 25a, 26b, 
27c, 28c, 29c, 30a. 

Hoofdstuk 4
1c, 2b, 3b, 4c, 5c, 6a, 
7a, 8b, 9a, 10a, 11b, 
12c, 13a, 14a, 15b, 16a, 
17c, 18c, 19a, 20a, 21a, 
22c, 23b.

Hoofdstuk 5
1b, 2b, 3c, 4b, 5b, 6a, 
7a, 8a, 9b, 10c, 11a, 
12b, 13a, 14c, 15c, 16a, 
17a, 18a, 19b, 20c, 21c, 
22b, 23b, 24b, 25c, 26b, 
27b, 28c, 29a, 30c, 31c.

Hoofdstuk 6
1b, 2c, 3a, 4c, 5a, 6a, 
7c, 8b, 9b, 10b, 11a, 
12c, 13b, 14a, 15c, 16c, 
17c, 18c, 19c, 20a, 21b, 
22b, 23a, 24c, 25b. 

Hoofdstuk 1
1a, 2b, 3a, 4c, 5a, 6c, 
7a, 8c, 9b, 10c, 11c, 
12a, 13b, 14c, 15a, 16b, 
17a, 18b, 19a, 20b, 21b, 
22b, 23a, 24b, 25a.

Hoofdstuk 2
1a, 2a, 3c, 4b, 5c, 6b, 
7a, 8b, 9c, 10: 7W 
(of -7),  
11:  51 25.15N en 
3 33.7E, 
12:  51 25.90N en 
3 37.5E,
13:  51 25.02N en 
3 37.3E,
14:  51 26.22N en 
3 35.7E, 
15:  51 24.97N en
3 30.4E,  
16:  26-27, 
17:  269,  18: 300,  
19:  254,  20: 310,
21: scheidingston,
22: wrakmarkering 
(zuidzijde veilig), 
23: 10, 8, 5, 2, 0 
meterlijn,
24: meldpositie 
inkomend verkeer (op 
VHF-kanaal 14),
25: meer dan 5m, 
minder dan 5m, 
droogvallend, land.

Hoofdstuk 3
1: winddrift, 2: 
stroom       verzet,  3: 
wind vanaf/ stroom 
naartoe benoemd,  
4: voorligging bepaalt 
deviatie,  5: correctie 
op teveel aangeven,
6: ligging schip t.o.v. 
aardmagnetische 
krachtlijnen bepaalt 
de deviatie, 7: WK/g,  
8: a,  9: vaart is t.o.v. 
het water, snelheid is 

t.o.v. de grond,
10:  25,  11: 96,
12:  274,
13:  24,
14:  22,
15b,
16:  226,
17:  158,
Kaart 104
18: WK/g  355,
19: WK/w  337,
20: WV 332,
21: KK 336,
22: V’ 5,5 knopen,
23: verheid 1,6 M,
24: vaartijd 18 min.

Hoofdstuk 4
1: WK = WK/g,  
2: WK/w =  WK/g,  
3: stroomkavelen,                        
4: WK/w, stroom-
vector, WK/g,
5: WK/g ➔ 
drift+stroom opsturen 
➔WK–var–dev = KK,
6: KK+dev+var =
WK ➔drift+stroom
ondergaan ➔ WK/g,
7b, 8c, 9a,
10:  189 (WK 204),
11:  154, 12:  272 (272),
13:  211 (199),
14:  237 (WK 232),
15:  101 (WK 95),
16:  138 (WK 153),
17:  30 (WK15),
18: WK = 314  51 28.7N
en 3 23.7E,
19: WK 266, WK/w
256, WK/g 256,
20:  51 23.8N en
3 21.4E,
21:  256,
22:  4,2 knopen,
23: WK 90, WK/g 90,
V’ 5.8 knopen,
24: WK 118, WK/w
123, WK/g 138,
25: GvW-10.

Hoofdstuk 5
1: –3 (3W) 2:  240,
3:  51 25.6N en 
3 35.9E,
4:  51 27.2N en 3 28.8E,
5:  51 25.6N en 
3 37.0E.
6: WP 90 en WP 175,
51 23.7N en 3 24.4E,
7: WK 70, 51 24.7N en 
3 28.9E,
8b,  9b, 10c.

Hoofdstuk 6
1c, 2b, 3c, 4b, 5c, 6a, 
7a, 8c, 9a, 10:  4,03 m, 
11:  260 cm, 12:  1,3 m, 
13:  90 cm, 14a.

Hoofdstuk 7
1a, 2c, 3b, 4c, 5c, 6c, 
7a, 8a, 9c, 10b, 11a, 
12a, 13a, 14a, 15b, 16b, 
17c, 18c, 19b.

 Deel 1  Deel 2

stevenvanlancker
Notitie
Moet zijn antwoord a, NIET b.




