
Voorrangsregels volgens het BPR 
 
Belangrijke definities 
 
BPR = Binnenvaart Politie Reglement 
 
Type schepen: 

- Zeilschepen (inclusief surfplanken) 
- Schepen bewogen op spierkracht 
- Motorschepen (ook zeilschepen die een motor hebben bijdraaien) 

Scheepsklassen: 
- Groot schip: 

o Lengte: >= 20 meter 
o Max aantal passagiers: >= 12 (bijv. rondvaartboot) 
o Visserschip 
o Veerpond 
o Sleep- / duwboot (niet een klein schip wat een ander klein schip sleept) 
o Duwbak 

- Klein schip:  
o Lengte: < 20 meter (m.u.v de schepen genoemd onder ‘Groot Schip’) 

 
Engte = Een engte is een plek in nauw vaarwater waar twee schepen elkaar niet kunnen  

passeren.  
Het hangt dus van de schepen en hun diepgang af wat een engte is en wat niet. Wat voor grote 
vrachtboten een engte is, hoeft dat niet te zijn voor twee roeibootjes onderling, omdat deze in veel 
ondieper water kunnen varen 

 
Bezeild hebben = In één slag van je huidige positie naar je bestemming kunnen komen.  

Een engte bezeild hebben betekend de engte kunnen passeren in één rak zonder overstag te gaan.  

 
 
Alle regels op volgorde 
Dit zijn in principe alle belangrijke regels op een rij. Hierna zullen we ze uitsplitsen in 2 
situaties: op open/ruim vaarwater of op nauw vaarwater (rivieren e.d.) zonder engte en op 
nauw vaarwater bij een engte. Hierbij zullen we dan nog wat specifiekere tips geven. 
 
Oplopende koersen: 
1) Oploper wijkt (opgelopene ‘heeft voorrang’) 

Opgelopene zorgt dat oploper ruimte krijgt aan bakboord (links kan inhalen).  
Echter wanneer de oploper een zeilschip is dient deze ruimte te krijgen aan loef (aan loef te kunnen inhalen). 

Overige koersen (kruisend + tegengesteld): 
2) Engtes: Wacht na een attentiesein 
3) Engtes: Stroomafvarend gaat voor stroomopvarend 
4) Klein wijkt voor groot 
5) Engtes: Wacht als opkruiser (wijk indien je de engte niet bezeild hebt) 
6) Nevenwater wijkt voor hoofdvaarwater 
7) Alles wijkt voor een schip dat stuurboord wal houdt. 
8) Zeil gaat voor spierkracht gaat voor motor 
9) Engtes: Motorschepen: Schip met hindernis aan stuurboord wacht 
10) Zeilschepen: Grootzeil over bakboord gaat voor grootzeil over stuurboord 
11) Zeilschepen: Loef wijkt voor lij (het scherper aan de wind varend schip gaat voor) 
12) Motorschepen: Motor wijkt voor motor van stuurboord. (rechts gaat voor) 
13) Motorschepen: Motorschepen tegen elkaar in: Beiden wijken naar stuurboord 
 
Aanvullende regels op het water: 

- Volg tekens op  (‘verkeersborden’ en lichten).  
- Vaar veilig! Bv: niet op de stroom meedrijven en niet naast een ander schip gaan varen in nauw vaarwater  
- Goed zeemanschap: wijk desnoods van de regels af om een directe aanvaring te voorkomen! 
- Ook al heb je voorrang, zorg dat het andere schip dit wel kan verlenen (zich vrij kan varen) 



Regels op open water en op nauw vaarwater zonder engtes 
Het gaat hier om de regels die je moet hanteren op open water, zoals plassen en meren en 
op nauw vaarwater zoals rivieren en kanalen, maar dan alleen als er geen sprake is van een 
engte. Houdt verder rekening met zeilschepen die een wedstrijd varen op open water! 
 
Oplopende koersen: 
1) Oploper wijkt (opgelopene ‘heeft voorrang’) 

Opgelopene zorgt dat oploper ruimte krijgt aan bakboord (links kan inhalen).  
Echter wanneer de oploper een zeilschip is dient deze ruimte te krijgen aan loef (aan loef te kunnen inhalen). 

Overige koersen (kruisend + tegengesteld): 
2) Klein wijkt voor groot 
3) Nevenwater wijkt voor hoofdvaarwater 

Ook op open water: schepen van buiten de betonning wijken voor schepen die binnen de betonning het 
vaarwater volgen) 

4) Alles wijkt voor een schip dat stuurboord wal houdt. 
Dit kan als een zeilschip in nauw vaarwater lastig zijn tijdens het opkruisen! 

5) Zeil gaat voor spierkracht gaat voor motor 
6) Zeilschepen: Grootzeil over bakboord gaat voor grootzeil over stuurboord 
7) Zeilschepen: Loef wijkt voor lij (het scherper aan de wind varend schip gaat voor) 
8) Motorschepen: Motor wijkt voor motor van stuurboord. (rechts gaat voor) 
9) Motorschepen: Motorschepen tegen elkaar in: Beiden wijken naar stuurboord 
 
Extra aandachtspunten: 

- Op de grotere rivieren (op de meeste geldt het RPR i.p.v. het BPR, maar niet op alle!) is er nog een extra 
regel die grote stroomopvarende  schepen rechten geeft om te kiezen aan welke kant zij gepasseerd willen 
worden; zie hiervoor Blz. 139 uit ‘Het Zeilboek’ 

- Houdt op open water rekening met zeilschepen welke mee doen aan een wedstrijd. Ook voor deze 
schepen geldt het BPR, dus het is best mogelijk dat je voorrang op ze hebt. Probeer ze toch zoveel 
mogelijk tegemoet te komen en te ontwijken, want je zou het zelf ook niet waarderen indien andere 
schepen je goede plaats zouden verpesten. Deze wedstrijdvarende schepen zijn te herkenning aan een 
(meestal rood) wedstrijdvaantje in de voorstag.  

 

 
Regels op nauw vaarwater met engtes 
Het gaat hier om de regels die je moet hanteren op nauw vaarwater, zoals rivieren en 
kanalen, wanneer zich een engte voordoet. Stroming speelt hier een belangrijke rol! 
 
Oplopende koersen: 
1) Oplopen is vanwege de geringe ruimte (niet mogelijk  en dus) niet toegestaan 
Overige koersen (kruisend + tegengesteld): 
2) Wacht na een attentiesein 

Het sein is één lange stoot ter attentie 
3) Stroomafvarend gaat voor stroomopvarend 

Ook als klein schip kun je dus voorrang hebben! 
4) Klein wijkt voor groot 
5) Wacht indien je de engte niet bezeild hebt (Wacht als opkruiser) 

Indien je dus opkruist, maar wel in één keer door de engte kan, heb je deze bezeild en is deze regel dus niet 
van kracht 

6) Zeil gaat voor spierkracht gaat voor motor 
7) Motorschepen: Schip met hindernis aan stuurboord wacht 
8) Zeilschepen: Grootzeil over bakboord gaat voor grootzeil over stuurboord 
9) Zeilschepen: Loef wijkt voor lij (het scherper aan de wind varend schip gaat voor) 
 
Extra aandachtspunten: 

- Sommige regels zijn bij engtes niet van toepassing / belangrijk, omdat ze nooit voor kunnen komen. 
- De belangrijkste regel waarmee veel fouten worden gemaakt is de SB-wal regel; omdat op tekeningen het 

ene schip dichter bij de SB-wal getekend is, zou deze voorrang hebben op de ander. Dit gaat natuurlijk 
niet op. Bij een engte kunnen schepen elkaar niet passeren en dus is het vaarwater zo smal dat ze in 
principe allebei in het midden varen en allebei evenveel (of even weinig) recht op voorrang hebben. Kijk 
hier bij zeilschepen dus naar regel 8 en bij motorschepen naar regel 7 

- Het kan heel handig zijn om op druk vaarwater met veel engtes een motor bij te zetten of in ieder geval 
stand-by te hebben staan indien je aan het zeilen bent. Zo kun je snel op moeilijke situaties reageren.  


