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Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

Binnenvaart Politie Reglement (BPR) 
Het BPR bestaat uit 7 hoofdstukken. De hoofdstukken zijn onderverdeeld in afdelingen en de 
afdelingen bevatten weer een groot aantal artikelen. Om het niet al te ingewikkeld te maken 
is in dit boekje een samenvatting van het BPR gemaakt 
 
De hoofdstukken bevatten: 
1: Algemene bepalingen 
2: Kentekens 
3: Optische tekens van schepen 
4: Geluidsseinen van schepen 
5: Verkeerstekens 
6: Vaarregels 
7: Regels voor het ligplaats nemen 
 
Het is voor de watersporter, dus ook waterscout, belangrijk het BPR te kennen; de veiligheid 
van het schip en van de overige schepen op het water is hiermee gediend. 
Niet alle artikelen van het BPR zijn van belang voor de veilige vaart van kleine schepen.  
Daarom worden in dit boekje alleen die artikelen behandeld, die voor CWO3-roeien 
belangrijk zijn. 
  
 

 

Toepassingsgebied 
Het BPR is van kracht op alle openbare wateren 
in Nederland die voor de scheepvaart open staan, 
met uitzondering van de Boven-Rijn, de Waal, 
het Pannerdensch Kanaal, 
de Neder-Rijn, de Lek, 
de Westerschelde, het Kanaal van Terneuzen 
naar Gent, de Dollard en de Eemsmonding. 
Ook de Waddenzee en het IJsselmeer zijn 
openbare wateren in Nederland die voor de 
scheepvaart open staan, dus is het BPR op deze 
wateren van toepassing. 
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Hieronder staan de verklaringen van een aantal uitdrukkingen die in het BPR worden 
gebruikt. Het is belangrijk deze uitdrukkingen te kennen.  Wil je dit reglement begrijpen, dan 
moet je de betekenis van deze uitdrukkingen kennen. 

Begrippen 
a. schip: elk vaartuig gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als een middel van 

vervoer te water, met of zonder waterverplaatsing; 
 

b. motorschip: een schip dat gebruik maakt van zijn mechanische middelen tot 
voortbeweging; 

 
c. zeilschip: een schip dat uitsluitend door middel van zijn zeilen wordt voortbewogen. 

Een schip dat onder zeil vaart en tegelijkertijd zijn mechanische middelen tot 
voortbeweging gebruikt is een motorschip.  Deze definitie is belangrijk voor de 
vaarregels, vooral voor kleine schepen onderling, waarbij het zeilschip voorrang 
heeft; 

 
d. sleep: een samenstel van één of meer motorschepen en één of meer op tros daaraan 

verbonden andersoortige schepen, waarbij de motorschepen dienen voor het 
voortbewegen; 

 
e. duwstel: een hecht samenstel van één of meer duwboten en één of meer 

andersoortige schepen, waarvan er tenminste één is geplaatst voor één van de 
duwboten; 

 
f. duwboot:  een motorschip dat deel uitmaakt van een duwstel en daarbij dient voor het 

voortbewegen en het sturen van de andersoortige schepen en dat daartoe is 
gebouwd of ingericht; 

 
g. duwbak: een schip dat is gebouwd of in het bijzonder geschikt is om te worden 

geduwd; 
 

h. gekoppeld samenstel: een samenstel van één of meer motorschepen en één of meer 
langszijde daaraan vastgemaakte schepen; 

 
i. drijvend werktuig: een drijvend bouwsel, met mechanische werktuigen, dat is 

bestemd om op vaarwegen of in havens te worden gebruikt.  Dit zijn bijvoorbeeld 
baggermolens en kranen; 

 
j. vissersschip: een schip dat vist met netten, lijnen, sleepnetten of ander vistuig, die de 

manoeuvreerbaarheid beperken; 
 

k. veerpont: een schip dat een veerdienst onderhoudt, waarbij de vaarweg wordt 
overgestoken en dat door de bevoegde autoriteit als veerpont is aangemerkt; 

 
l. klein schip: een schip waarvan de lengte minder dan 20 meter bedraagt, met 

uitzondering van: 
• een sleepboot; 
• een schip dat meer dan 12 passagiers mag vervoeren; 
• een veerpont; 
• een vissersschip. 
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Als lengte wordt de afstand van de voorkant van het voorste tot de achterkant van het 
achterste vaste deel van de romp, zonder de boegspriet, de papegaaistok, het 
trimvlak en het roerblad bedoelt. 
De meeste jachten vallen dus, gezien hun lengte, onder de definitie van een klein 
schip. Een boegspriet en een papegaaistok komen nog voor op de grote 
platbodemjachten en zijn meestal afneembaar en vormen dus geen vast deel van de 
romp.  Ook een roer is geen vast onderdeel; 

 
m. stilliggend schip: een schip dat hetzij ten anker, hetzij gemeerd ligt. Een schip ligt 

indirect ten anker of gemeerd, als het gemeerd ligt aan een schip dat direct ten anker 
of gemeerd ligt; 

 
n. varend schip: een schip dat noch ten anker of gemeerd ligt, noch is vastgevaren; 

 
o. des nachts: de tijd tussen zonsondergang en zonsopgang., 

 
p. des daags: de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang; 

 
q. flikkerlicht: een periodelicht, dat 50 tot 60 flikkeringen per minuut toont; 

 
r. korte stoot: een geluidssein, dat ongeveer 1 seconde duurt; lange stoot: een 

geluidssein, dat ongeveer 4 seconden duurt; de tijdruimte tussen twee 
opeenvolgende stoten moet 1 seconde bedragen; 

 
s. reeks zeer korte stoten: een reeks van tenminste 6 stoten, elk durende ongeveer 1/4 

seconde; de tijdruimte tussen opeenvolgende stoten moet ongeveer 1/4 seconde 
bedragen; 

 
t. samenstel: een sleep, een duwstel of een gekoppeld samenstel; 

 
u. vaarweg: elk voor het openbaar verkeer met schepen openstaand water; 

 
v. vaarwater: het gedeelte van een vaarweg dat feitelijk door de scheepvaart kan 

worden gebruikt; 
 

w. snelle motorboot: een klein schip dat bij gebruik van zijn mechanische middelen tot 
voortbeweging sneller kan varen dan 20 km per uur. 

 
x. een schip, dat rechtstreeks van zee komt of rechtstreeks naar zee gaat: een schip 

dat, nadat het van zee is gekomen dan wel alvorens het naar zee vertrekt, deelneemt 
aan de scheepvaart. 

De schipper 
De schipper is degene die de navigatie leidt.  Dit kan dus ook degene zijn die aan het roer 
staat, terwijl de schipper ligt te slapen en niet bereikbaar is.  De schipper hoeft niet altijd aan 
dek of in de stuurhut te zijn. Hij blijft de schipper, ook als hij korte tijd in de kajuit verblijft 
(bijvoorbeeld om koffie te drinken of om te eten) en dan de leiding van de navigatie aan een 
ander bemanningslid overlaat. De schipper van een schip is verantwoordelijk voor de 
naleving van de bepalingen van dit reglement. 

Verplichtingen van de bemanning 
Een lid van de bemanning van een schip moet de aanwijzingen opvolgen, die hem door de 
schipper binnen de grenzen van zijn verantwoordelijkheid worden gegeven. Hij moet ook 



 7  
 

zonder aanwijzing van de schipper meewerken aan de naleving van de bepalingen van dit 
reglement. 
leder ander die zich aan boord van een schip bevindt, moet de aanwijzingen opvolgen die 
hem door de schipper in het belang van de veiligheid van de vaart of de goede orde aan 
boord worden gegeven. 

Voorzorgsmaatregelen 
Een schipper van een schip moet, ook bij het ontbreken van uitdrukkelijke voorschriften in 
het reglement, alle voorzorgsmaatregelen nemen, die volgens goede zeemanschap of door 
omstandigheden waarin het schip zich bevindt in het belang van de veiligheid en de goede 
orde van de scheepvaart zijn geboden. 
De wetgever vindt het volgen van goede zeemanschap zó belangrijk, dat hij hierop in alle 
artikelen de aandacht vestigt.  De ruime begrippen 'goede zeemanschap' en 'de 
omstandigheden, waarin het schip zich bevindt', dekken de grote verscheidenheid van 
situaties, die zich in de scheepvaart kunnen voordoen. 
Het BPR dekt dus niet alle mogelijke situaties.  Wat is nu 'goede zeemanschap' (in de 
binnenvaart ook wel ‘goed schippersgebruik' genoemd)? 
Dat is varen met gebruik van het gezonde verstand, dus: 

a. met kundigheid en vaardigheid; 
b. met overleg handelen en vooruit zien. 

Afwijking van het reglement 
De schipper van een schip moet in het belang van de veiligheid en de goede orde van de 
scheepvaart volgens goede zeemanschap afwijken van de bepalingen van dit reglement. We 
dienen ons te houden aan de verkeersregels, waar we nog nader kennis mee zullen maken; 
alleen in geval van onmiddellijk gevaar moeten (dus niet 'mogen'!!) we van de regels 
afwijken, als dat nodig is om het gevaar te keren. 

Reglement aan boord 
Aan boord van een schip moet een exemplaar van het BPR aanwezig zijn.  Er is één 
uitzondering: voor kleine open schepen (zoals een vlet) geldt dit niet. 

Buitenboord uitsteken van voorwerpen 
Buiten een schip of een drijvend voorwerp mogen geen voorwerpen uitsteken, tenzij 
daarmee geen hinder of gevaar voor de vaart en geen schade aan andere schepen en aan 
kunstwerken (bruggen, sluizen of stuwen) kan worden veroorzaakt. 
Deze bepaling zorgt ervoor, dat voorwerpen waarvan geen gebruik wordt gemaakt buiten 
boord hangen, zodat daarmee schade aan andere kan worden veroorzaakt. 
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Bescherming van scheepvaarttekens 
Een schip mag geen scheepvaarttekens gebruiken om daaraan af te meren of daaraan te 
verhalen, ze niet beschadigen en ze niet ongeschikt voor hun bestemming maken. 
Als scheepvaarttekens kunnen worden genoemd: boeien, tonnen en drijvers of bakens op de 
oever. 

Verkeersaanwijzingen 
De bevoegde autoriteit kan voor de veiligheid of de goede orde van de scheepvaart een 
aanwijzing aan de schipper geven.  De schipper is verplicht aan deze verkeersaanwijzing 
gehoor te geven. 
Ambtenaren van de bevoegde autoriteit zijn de ambtenaren van de beheerder van de 
vaarweg, de rijkspolitie te water en de gemeentepolitie. 

Verlenen van medewerking aan ambtenaren 
De schipper van een schip moet de ambtenaren van de bevoegde autoriteit de nodige 
medewerking verlenen, in het bijzonder het onmiddellijk aan boord komen van hen 
vergemakkelijken, om hen in staat te stellen zich ervan te vergewissen of de bepalingen van 
het reglement worden nageleefd. 
 
Hoofdstuk 2: Kentekens 
 
Een schip (geen klein schip) mag niet deelnemen aan de scheepvaart, als op de romp niet 
zijn aangebracht: 
a. de naam van het schip; 
b. de thuishaven van het schip op de achterzijde. 
 
Een klein schip mag niet deelnemen aan de scheepvaart, als hierop niet de naam van het 
schip is aangebracht. 
Op kleine schepen moeten de naam en de woonplaats van de eigenaar op een in het oog 
vallende plaats aan de binnen- of op de buitenzijde van het schip zijn aangebracht. 
Van deze verplichting worden uitgezonderd: uitsluitend door spierkracht voortbewogen boten 
(kano's en roeiboten), zeilplanken en zeilboten met een lengte van minder dan 7 meter 
(zoals een vlet). De eigenaar van deze vaartuigen moet wel te herleiden zijn. 
 
Hoofdstuk 3: Optische tekens van schepen 
 
Lichten moeten des nachts worden gevoerd, dus na zonsondergang en tot zonsopkomst. 
Wanneer het des daags mistig is moeten de lichten ook worden gevoerd. 

Begripsbepalingen 

Toplicht (1): 
Een wit licht, zichtbaar over een boog van 225 graden en wel 
112½ graden aan elke zijde van het vaartuig van recht vooruit tot 
22½ graden achterlijker dan dwars. Het wordt gevoerd aan of voor 
de mast en 1 meter boven de boordlichten. 
 
Boordlichten (2 en 3): 
Een groen licht aan stuurboord en een rood licht aan bakboord, 
ieder zichtbaar over een boog van 112½ graden van recht vooruit 
tot 22½ graden achterlijker dan dwars. De boordlichten moeten op 
gelijke hoogte zijn geplaatst en in één lijn, loodrecht op de 
lengteas van het vaartuig. 
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Rondom schijnend licht (4): 
Een licht, dat schijnt over een boog van 360 graden. 
 
 
Heklicht (5): 
Een wit licht zichtbaar over een boog van 135 graden van recht 
achteruit tot 67½ graden aan elke zijde. Het moet gevoerd worden 
op het achterschip. 
 
Sleeplicht (6): 
Een geel licht zichtbaar over een boog van 135 graden van recht 
achteruit tot 67½ graden aan elke zijde. Het moet gevoerd worden 
op het achterschip. 
 
 
Wanneer alle lichten in één plaatje worden gezet krijg je het volgende plaatje: 
 

1. Toplicht (wit) 125 º 
2. Bakboord boordlicht (rood) 112½ º  
3. Stuurboord boordlicht (groen) 112½ º 
4. Rondom schijnend licht 360 º 
5. Heklicht (wit) 135 º 
6. Sleeplicht (geel) 135 º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verboden tekens 
Een schip mag geen andere tekens tonen dan die in het reglement staan. 
Een schip mag voor het wisselen van berichten met andere schepen of met de wal geen 
tekens gebruiken die leiden tot verwarring met de in het reglement  vermelde tekens. 

Verboden lichten, vlaggen, borden of andere voorwerpen 
Een schip mag geen lichten, verlichting, zoeklichten, vlaggen, borden of andere voorwerpen 
tonen, die kunnen leiden tot verwarring met de in het reglement vermelde tekens. Ook mag 
de waarneembaarheid of de herkenning  van tekens worden bemoeilijkt. 
Een schip mag zijn lichten, verlichting of zoeklichten niet gebruiken, als er gevaar voor 
verblinding of hinder voor de scheepvaart ontstaat. 

1. 

2. 3. 

4. 

5. 

6. 
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 Lichten en tekens 
Gebruikte symbolen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een symbool gemarkeerd met een punt is voor de waarnemer niet zichtbaar. 
Bij sommige symbolen staat een letter. Deze geeft de kleur van het symbool aan: 
 
Letter Kleur 

b Blauw 
g Geel 
gr Groen 
r Rood 
w Wit 

 
Symbolen waar geen kleur bij staan zijn wit of zwart.

 
Vast rond omschijnend licht. 

 

Vast licht dat schijnt over een 
beperkte boog van de horizon 

 
Facultatief licht 

 
Flikkerlicht 

 
Vlag of bord 

 
Wimpel 

 
Bol 

 
Cilinder 

 
Kegel 

 

Ruit 

 
Raderreflector 
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Alleen varende schepen 
 

Dagteken Lichten Omschrijving 

geen 

 

Alleen varend groot motorschip. 

geen 

 

Alleen varend groot motorschip langer dan 
110 m. 
Schepen langer dan 110 m moeten een 
tweede toplicht voeren. 

geen 

 

Groot zeilschip. 
De twee rondom schijnende lichten mogen 
extra worden gevoerd 
(dus niet in plaats van). 

geen 

 

Alleen varend klein motorschip. 
De boortlichten mogen in één lantaarn 
worden verenigd. 
Het heklicht en het toplicht mogen worden 
vervangen door een rondom schijnend licht. 

geen 

 

Alleen varend klein motorschip korter 
dan 7 m met een hoogst bereikbare 
snelheid van 12,964 km/uur. 

geen 

 

Klein zeilschip. 

geen 

 

Klein zeilschip waarbij de boordlichten en 
heklicht in één lantaarn zijn verenigd. 

r 

gr 

r 

gr 

r 

r 

gr 

gr 

r 
gr 

gr 

r 

r 

gr 
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Dagteken Lichten Omschrijving 

geen 

 

Klein zeilschip korter dan 7 m. 
Het tweede licht uitsluitend tonen bij 
naderen van andere schepen, bij gevaar 
voor aanvaring. 

  

Klein schip dat tegelijkertijd gebruik maakt 
van zeilen en motor. 

geen 

 

Door spierkracht voortbewogen klein schip. 

Slepende en/of assisterende grote motorschepen 
 

Dagteken Lichten Omschrijving 

  

Motorschip dat sleept of assisteert. 

  

Motorschepen die, niet in de kiellinie 
varend, slepen of assisteren. 
Als het schip het voorste schip uit de sleep 
is, moet het een geel heklicht voeren. 

  

Gesleept schip. 

  

Gesleept schip langer dan 110 m. 

gr 

r 

r 

gr 

g 

r 

gr 

g / w

g 

g 

w  
z 
g 
z 
w  

w
z 
g 
z 
w
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Dagteken Lichten Omschrijving 

  

Laatste lengte van een sleep. 

  

Gesleept motorschip. 

  

Schip van een sleep, dat van zee komt of 
direct naar zee wordt gesleept.  

  

Lengte in een sleep bestaande uit méér 
dan twee langszijde aan elkaar 
vastgemaakte schepen. 

  

Laatste lengte in een sleep bestaande uit 
méér dan twee langszijde aan elkaar 
vastgemaakte schepen. 

Slepen kleine schepen 
 

Dagteken Lichten Omschrijving 

geen 

 

Klein motorschip dat sleept. 

geen 

 

Klein schip dat gesleept wordt. 

 

r 

gr 

r 

gr 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

r 
gr 
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Duwstellen en samenstellen 
 

Dagteken Lichten Omschrijving 

geen 

 

Duwstel. 

geen 

 

Duwstel waarbij op de schepen (aan de 
buitenzijde) die over de volle breedte van 
achteren zichtbaar zijn, heklichten worden 
gevoerd. 

  

Duwstel dat wordt geassisteerd. 

geen 

 

Gekoppeld samenstel, een motorschip en 
een schip dat geen motorschip is. 

geen 

 

Gekoppeld samenstel, twee motorschepen. 

  

Gekoppeld samenstel dat wordt 
geassisteerd. 

 

g 

r 

gr 

r 

gr 

r 

gr 

r 

gr 

3x 
g 

r 

gr 

r 

gr

g 
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In bedrijf zijnde werktuigen en vastgevaren of gezonken schepen 
 

Dagteken Lichten Omschrijving 

  

In bedrijf zijnd drijvend werktuig, 
vastgevaren of gezonken schip; 
vaarwater aan beide zijden vrij. 

  

In bedrijf zijnd drijvend werktuig, 
vastgevaren of gezonken schip; 
vaarwater slechts aan één zijde vrij. 

  

In bedrijf zijnd drijvend werktuig, 
vastgevaren of gezonken schip; 
vaarwater aan beide zijden vrij; 
Tevens verplichting hinderlijke 
waterbewegingen te vermijden 

  

In bedrijf zijnd drijvend werktuig, 
vastgevaren of gezonken schip; 
vaarwater slechts aan één zijde vrij; 
Tevens verplichting hinderlijke 
waterbewegingen te vermijden 

 
 
 
 
 
 

gr 
gr 

gr
gr

gr
gr

gr
gr

r 
w  

r 
w  

r 
w  

r 
w  

  r 
w  

r 
  r 
w  

r 

 gr 
gr 

r 
 gr 
gr 

r 
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Stilliggende schepen 
 

Dagteken Lichten Omschrijving 

geen 

 

Gemeerd schip. 

  

Geankerd schip. 

  

Geankerd klein schip. 

  

Schip, waarvan de ankers een gevaar voor 
de scheepvaart kunnen vormen. 

Overige lichten 
 

Dagteken Lichten Omschrijving 

geen 

 

Niet- vrijvarende veerpond. 

geen 

 

Vrijvarende veerpond. 

gr 
w  

gr
w

gr 

gr 
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Dagteken Lichten Omschrijving 

  

Beperkt manoeuvreerbaar schip; 
Bij deze lichten kunnen lichten voor in 
bedrijf zijnde drijvende werktuigen, 
vastgevaren of gezonken schepen 
bijkomen. 

  

Visserschip, dat door het water een treil of 
ander vistuig voortsleept; 
Het dagteken mag op een klein visserschip 
worden vervangen door een mand. 

 

Bijkomende lichten 
 

Dagteken Lichten Omschrijving 

  

Bijkomende tekens voor schepen die 
gevaarlijke stoffen vervoeren; 
De kegel(s) moeten, bij een sleep of 
samenstel, op het motorschip staan 

  

Schip van toezichthoudende ambtenaren. 

  

Schip dat werkzaamheden in het vaarwater 
uitvoert. 

 

geen 
Schip, gebruikt bij het beoefenen van de 
onderwatersport 

 

w  
r 
w  
r 

r gr

gr 
w  

r 

gr 
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Hoofdstuk 4 Geluidsseinen van schepen 
 
Met uitzondering van klokslagen en van reeksen van klokslagen, worden de geluidsseinen 
gevormd door het geven van één of meer opeenvolgende stoten met de volgende 
kenmerken: 
zeer korte stoot ⋅ : stoot durende ongeveer ¼ seconde; 
korte stoot  - : stoot durende ongeveer 1 seconde; 
lange stoot  — : stoot durende ongeveer 4 seconden. 
 
 De tijdruimte tussen twee opeenvolgende stoten bedraagt ongeveer één seconde. 
Het sein: 'een reeks zeer korte stoten' wordt evenwel gevormd door een reeks van tenminste 
zes stoten, elk durende ongeveer een kwart seconde, waarbij de tijdruimte tussen 
opeenvolgende stoten ongeveer een kwart seconde bedraagt.  Een reeks klokslagen moet 
ongeveer 4 seconden duren: in plaats daarvan kunnen ook reeksen slagen van metaal op 
metaal worden gegeven. 
De algemene geluidsseinen zijn: 
�  1 lange stoot:   ‘Attentie’ 
-  1 korte stoot:   ‘Ik ga stuurboord uit’ 
- -  2 korte stoten:   ‘Ik ga bakboord uit’ 
- - -  3 korte stoten:   ‘Ik sla achteruit’ 
- - - -  4 korte stoten:   ‘Ik kan niet manoeuvreren’ 
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  reeks zeer korte stoten: ‘Er dreigt gevaar voor aanvaring’ 
� � � � herhaalde lange stoten 
  of reeksen klokslagen: ‘Noodsein’ 
- � - � korte stoot gevolgd door 

een lange stoot, 15 
minuten achter elkaar 
gegeven.   ‘Blijf weg sein’ 
 

 

 
 
Een klein schip hoeft niet alle geluidsseinen te geven. De geluidsseinen die door kleine 
schepen moeten worden gegeven zijn: 

• het attentiesein 
• het sein ‘ik kan niet manoeuvreren’ 
• het noodsein 

 
De overige seinen mogen ook gegeven worden maar zijn niet verplicht. 
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Hoofdstuk 5 Vaartekens 
 
In dit hoofdstuk volgt een overzicht van vaartekens. De vaartekens waar een x voor staat 
moet je voor CWO 3 roeien kennen. Het is natuurlijk beter wanneer je alle borden kent. 

Verbodstekens 
Deze borden zijn rood met wit. Als er een teken op het bord staat is deze zwart. 
 

 Bord Betekenis  Bord Betekenis 

x 

 

In-, uit-, of doorvaart 
verboden. 

 

 

Verboden te keren. 

x 

 

Buiten gebruik gestelde 
gedeelten van de 
vaarweg, niet geldend 
voor een klein niet-
motorschip. 

x 

 

Verboden hinderlijke 
waterbeweging te 
veroorzaken. 

 

 

Voorbijlopen verboden. x 
 

Verboden buiten de 
aangegeven begrenzing 
te varen. 

 

 

Voorbijlopen voor 
samenstellen onderling 
verboden. 

 

 

Verboden voor 
motorschepen. 

 

 

Ontmoeten en 
voorbijlopen verboden. 

x 

 

Verboden voor kleine 
schepen. 

x 

 

Verboden ligplaats te 
nemen (ankeren en 
meren). 

 

 

Verboden te waterskiën. 

 

 

Verboden ligplaats te 
nemen (ankeren en 
meren) binnen de in 
meters aangegeven 
afstand vanaf het bord. 

 

 

Verboden voor 
zeilboten. 

x 

 

Verboden te ankeren. x 

 

Verboden voor door 
spierkracht 
voortbewogen schepen. 
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 Bord Betekenis  Bord Betekenis 

x 

 

Verboden te meren.  

 

Verboden voor 
zeilplanken. 

 

 

Verboden voor snelle 
boten 

   

Gebodstekens 
Deze borden zijn rood met wit. Als er een teken op het bord staat is deze zwart. 
 

 Bord Betekenis  Bord Betekenis 

 

 

Verplichting te varen in 
de richting aangegeven 
door de pijl. 

 

 

Verplichting de 
vaarsnelheid te 
beperken, zoals 
aangegeven  
(in km/uur). 

 

 

Verplichting zich naar de 
bakboordszijde van het 
vaarwater te begeven. 

x 

 

Verplichting een 
geluidssein te geven. 

 

 

Verplichting 
bakboordszijde van het 
vaarwater te houden. 

x 

 

Verplichting bijzonder op 
te letten. 

 

 

Verplichting het 
vaarwater over te steken 
naar bakboord 

x 

 

Verplichting niet het 
hoofdvaarwater op te 
varen of over te steken, als 
schepen op het hoofd-
vaarwater daar last van 
hebben. 

x 

 

Verplichting vóór het 
bord stil te houden 
onder bepaalde 
omstandigheden (bijv. 
een brug). 

 

 

Verplichting gebruik te 
maken van marifoon, 
dan wel zich te melden 
op het aangegeven 
kanaal. 
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Beperkingtekens 
Deze borden zijn rood met wit. Als er een teken op het bord staat is deze zwart. 
 

 Bord Betekenis  Bord Betekenis 

 

 

Beperkte waterdiepte; 
eventueel aangegeven 
in centimeters. 

 

 

Vaarbeperking. 

 

 

Beperkte 
doorvaarhoogte; 
eventueel aangegeven 
in meters. 

 

 

Het vaarwater bevind 
zich op enige afstand 
van de oever; 
aangegeven in meters. 

 

 

Beperkte breedte van 
doorvaart of vaarwater; 
eventueel aangegeven 
in meters. 

   

Aanbevelingstekens 
Van deze borden staat de kleur vermeld in de betekeniskolom. 
 

 Bord Betekenis  Bord Betekenis 

 
 

Doorvaart in 
tegengestelde richting 
toegestaan. 
(kleur: geel) 

 
 

Aanbeveling binnen de 
aangegeven begrenzing 
te varen. 
(kleur: wit / groen) 

 
 

Doorvaart in 
tegengestelde richting 
verboden. 
(kleur: geel) 

 

 

Aanbeveling te varen in 
de richting van de pijl. 
(kleur: blauw / wit) 
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Aanwijzingstekens 
Deze borden zijn blauw met wit, tenzij het in de betekeniskolom anders staat aangegeven. 
Het teken op het bord is ook wit. 
 

 Bord Betekenis  Bord Betekenis 

x 

 

In-, uit- of doorvaren 
toegestaan. 
(kleur: wit / groen) 

 

 

Toestemming ligplaats 
te nemen (ankeren en 
meren) met ten hoogste 
het aangegeven aantal 
schepen langszij. 

 

 

Hoogspanning.  

 

Toestemming ligplaats 
te nemen (ankeren en 
meren) voor duwvaart 
die drie blauwe kegels 
moeten voeren. 

 

 

Stuw.  

 

Toestemming ligplaats te 
nemen (ankeren en 
meren) voor niet-duwvaart 
die twee blauwe kegels 
moeten voeren. 

 

 

Niet-vrijvarende 
veerpond. 

 

 

Toestemming ligplaats te 
nemen (ankeren en 
meren) voor alle schepen 
die  geen blauwe kegels 
moeten voeren. 

 

 

Vrijvarende veerpond. x 

 

Toestemming te 
ankeren. 

x 

 

Toestemming ligplaats 
te nemen (ankeren en 
meren). 

x 

 

Toestemming te meren. 

 

 

Toestemming ligplaats 
te nemen (ankeren en 
meren) tot ten hoogste 
de aangegeven breedte 
in meters. 

 

 

Toestemming te meren 
voor het onmiddellijk 
van of aan boord zetten 
van een auto. 

 
 

Toestemming ligplaats 
te nemen (ankeren en 
meren) op de vaarweg, 
tussen de aangegeven 
afstanden in meters. 

 

 

Plaats om te keren. 
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 Bord Betekenis  Bord Betekenis 

 

 

Het gevolgde vaarwater 
geld als hoofdvaarwater. 

 

 

Waterskiën toegestaan. 

 

 

Het gevolgde water 
geldt als 
nevenvaarwater. 

 

 

Zeilschepen toegestaan. 

 

 

Einde van een verbod, 
gebod of beperking, 
geldend in één richting. 

x 

 

Door spierkracht 
voortbewogen schepen 
toegestaan. 

 

 

Drinkwater voor 
schepen. 

 

 

Zeilplanken toegestaan. 

 

 

Telefoon.  

 

Snel varen voor kleine 
motorschepen 
toegestaan. 

 

 

Motorschepen 
toegestaan. 

 

 

Marifoonkanaal voor 
nautische informatie, 
bijvoorbeeld: kanaal 62. 

x 

 

Kleine schepen 
toegestaan. 

   

 



 24 
 

r 
r 

r 
r 

r 
gr 

r 
gr r r 

g g 

g 
r r 

r r 

gr gr 

r 
gr 

r 
gr 

gr 
gr 

gr 
gr 

Tekens aan kunstwerken 
Kunstwerk kunnen bruggen, sluizen, stuwen of viaducten zijn. 
Deze lichten moet je allemaal kennen. De kleuren van de lichten staan bij het plaatje. 
 

Licht Betekenis Licht Betekenis 

 Doorvaart gesloten brug 
toegestaan, voor 
tegenliggende vaart 
verboden. 
Brug buiten bedrijf. 

 Doorvaart verboden. 
Brug, sluis of stuw buiten 
bedrijf. 

 Doorvaart gesloten brug 
toegestaan, tegenliggende 
vaart mogelijk. 
Brug buiten bedrijf. 

 Doorvaart verboden. 
Brug, sluis of stuw in 
bedrijf. 

 Doorvaart gesloten brug 
toegestaan, voor 
tegenliggende vaart 
verboden. 
Brug in bedrijf. 

 Doorvaart verboden, wordt 
aanstonds toegestaan. 
Brug, sluis of stuw in 
bedrijf. 

 Doorvaart gesloten brug 
toegestaan, tegenliggende 
vaart mogelijk. 
Brug in bedrijf. 

 Doorvaart toegestaan 
Brug, sluis of stuw in 
bedrijf. 

 

Doorvaart verboden, tenzij 
de doorvaartopening zo 
dicht is genaderd dat 
stilhouden niet mogelijk is. 

 Doorvaart toegestaan 
Brug, sluis of stuw buiten 
bedrijf. 

 
 

Er wordt gespuid.  Er zal binnenkort worden 
gespuid of worden 
ingelaten. 

 

Er wordt ingelaten.   
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Hoofdstuk 6 Vaarregels 

Kruisende koersen 
Hoofdregel: 
Bij kruisende koersen wijkt een klein schip voor een groot schip. 
 
Verder gelden de volgende regels: 

• Een klein schip wijkt voor een groot schip, het grote schip houdt altijd koers en 
snelheid. 

• Een klein schip wijkt voor een schip dat aan stuurboordwal vaart. 
• Een klein motorschip wijkt voor een klein zeilschip. 
• Een klein motorschip wijkt ook voor een klein door spierkracht voortbewogen schip. 
• Een door klein spierkracht voortbewogen schip wijkt op zijn beurt voor een klein 

zeilschip. 
• Een klein zeilschip met de zeilen over stuurboord wijkt voor een klein zeilschip met de 

zeilen over bakboord. 
• Bij twee kleine zeilschepen met de zeilen over de zelfde boeg voert, wijkt loefwaartse 

schip. 
• Bij twee kleine motorschepen of twee kleine door spierkracht voortbewogen schepen, 

wijkt degene die het andere schip over stuurboord ziet; Rechts heeft voorrang. 
 
Een paar voorbeelden: 

 
 
 
Kruisende koersen;  
Een klein motorschip A en een klein door spierkracht 
voortbewogen schip B; 
A moet wijken. 
 
 
 
 
Kruisende koersen; 
Een klein zeilschip A en een klein door spierkracht 
voortbewogen schip B; 
B moet wijken. 
 
 
 
 
 
Kruisende koersen; 
Twee kleine motorschepen; 
A ziet B aan stuurboord; 
A moet wijken. 
 
 
 
Kruisende koersen; 
Twee kleine zeilschepen; 
A heeft de zeilen over bakboord, B over stuurboord; 
B moet wijken. 
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Kruisende koersen; 
Twee kleine zeilschepen met de zeilen over stuurboord; 
B is het loefwaartse schip; 
B moet wijken. 
 
 

 
 
 
Kruisende koersen; 
Een klein zeilschip A en een klein motorschip B; 
B houdt stuurboordwal; 
A moet wijken. 
 
 

 
 

 
 
 
Kruisende koersen; 
Een klein zeilschip A en een klein motorschip B; 
B houdt geen stuurboordwal; 
B moet wijken. 
 
 
 
 
Kruisende koersen; 
Twee kleine zeilschepen; 
A heeft de zeilen over bakboord, B over stuurboord; 
B houdt stuurboordwal; 
A moet wijken. 
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Tegengestelde koersen zonder stroom 
Hoofdregel: 
Als twee schepen recht tegen elkaar in sturen wijken beide naar stuurboord, zodat ze elkaar 
aan bakboord passeren.  
 
Voor kleine schepen geldt: 

• Een klein schip wijkt voor een groot schip, het grote schip houdt koers en snelheid. 
• Een klein motorschip wijkt voor een klein zeilschip. 
• Een klein motorschip wijkt ook voor een klein door spierkracht voortbewogen schip. 
• Een klein door spierkracht voortbewogen schip wijkt op zijn beurt voor een klein 

zeilschip. 
• Een klein zeilschip met de zeilen over stuurboord wijkt voor een klein zeilschip met de 

zeilen over bakboord. 
• Bij twee kleine zeilschepen met de zeilen over de zelfde boeg voert, wijkt loefwaartse 

schip. 
 
Wanneer er geen stroom loopt en een bocht is zo nauw dat het tegelijkertijd doorvaren 
gevaar voor aanvaring oplevert, dan moet het schip dat de grote bocht aan stuurboord heeft 
zijn weg vervolgen en moet het andere schip de weg vrij laten: 
 
 

 
 
Tegengestelde koersen zonder stroom; 
Twee groten schepen; 
B heeft de grote bocht aan stuurboord; 
A moet wijken. 
 
 
 

 

Tegengestelde koersen met stroom 
Als in het water bij een engte. Stuw, brug of openstaande sluis stroom loopt en twee 
schepen kunnen de vernauwing niet tegelijk doorvaren, dan moet het schip dat de stroom 
‘mee’ heeft zijn weg vervolgen. 
In dit geval hoeven kleine schepen niet te wijken voor grote schepen: stroom mee heeft altijd 
voorrang! 
 

 
 
Tegengestelde koersen met stroom; 
Een groot zeilschip A en een 
groot motorschip B; 
B heeft de stroom mee; 
A moet wijken. 
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Tegengestelde koersen met stroom; 
Een groot schip A en een klein doornspierkracht 
voortbewogen schip B; 
B heeft de stroom mee; 
A moet wijken. 
 
 

Tegengestelde koersen met engte(s) 
De volgende regels gelden voor alle schepen: 

• In een engte met stroom geldt: stroom gaat voor. 
• In een engte zonder stroom geldt: klein wijkt voor groot. 

 
Verder geldt als hoofdregel dat schepen die aan stuurboordzijde geen hindernis hebben hun 
weg moeten vervolgen. 
 
 

 
 
Tegengestelde koersen met engte; 
A en B zijn grote motorschepen; 
A heeft aan stuurboord geen hindernis; 
B moet wijken. 
 

 
 
Tegengestelde koersen met engte aan twee zijden; 
Niet geregeld. 
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De volgende regels gelden alleen zonder stroom en voor kleine schepen onderling: 
• Een zeilend, klein schip dat het bezeild heeft, gaat voor een ander klein schip of een 

zeilend, klein schip dat het niet bezeild heeft. 
• Als beide kleine zeilschepen het bezeild hebben, dan moet het schip dat de zeilen 

over bakboord heeft zijn weg vervolgen. 
• Een klein zeilschip dat het niet bezeild heeft laat de weg vrij voor een ander klein 

schip. Dit kunnen kleine motorschepen, kleine zeilschepen of door spierkracht 
voortbewogen schepen zijn. 

 
‘Bezeild hebben’ wil zeggen dat een zeilschip in een keer de hindernis kan passeren. Het 
hoeft dus niet over stag te gaan. 
Wanneer het BPR geen regel heeft voor een bepaalde situatie, dan moet dat worden 
opgelost met goed zeemanschap. 
 
Een aantal voorbeelden hiervan 

 
 
 
Tegengestelde koersen met engte; 
A is een klein zeilschip, B een klein motorschip; 
A heeft het bezeild; 
B moet wijken. 
 
 

 
 
Tegengestelde koersen met engte; 
A en B zijn kleine zeilschepen; 
A heeft het bezeild, B niet; 
B moet wijken. 
 
 

 
 
Tegengestelde koersen met engte; 
A en B zijn kleine zeilschepen; 
A en B hebben het beide bezeild; 
B heeft de zeilen over bakboord; 
A moet wijken. 
 
 
 
 
Tegengestelde koersen met engte; 
Een door spierkracht voortbewogen schip A en een klein 
zeilschip B; 
B heeft het niet bezeild; 
B moet wijken. 
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Hoofdstuk 7 Regels voor het ligplaats nemen 
 
Een schip moet zodanig ligplaats nemen, dat de scheepvaart niet wordt belemmerd. 
Bij het ten anker gaan moet een schip er rekening mee houden dat door verandering van de 
positie geen gevaar of hinder voor andere schepen kan ontstaan.  Een schipper moet in dit 
geval rekening houden met:  

• wind; 
• getijstroom; 
• zuiging; 
• golfslag. 

 
Het is verboden ligplaats te nemen: 

• waar dit is verboden, door algemene regeling of door middel van borden; 
• onder een brug of hoogspanningskabel; 
• in een engte of in de buurt daarvan; 
• op een zodanige plaats in de vaarweg dat door het ligplaats nemen een engte zou 

ontstaan; 
• waar in een vaarweg een andere vaarweg of haven uitmondt; 
• in het traject van een veerpont. 
• binnen 10 (1 blauwe kegel), 50 (2 blauwe kegels) of 100 meter (3 blauwe kegels) 

afstand van kegelschepen (gevaarlijke stoffen) 

Toestaan langszijde te komen 
Een aan een aanlegplaats gemeerd liggend schip moet toestaan, dat een ander schip 
langszijde komt of langszijde daarvan vastmaakt om zo aan wal te komen. Dit geld niet om te 
laden of te lossen. 

Medewerking tot vertrekken of verhalen dan wel tot ruimte maken 
Wanneer een schip van langszijde van elkaar stilliggende schepen wil vertrekken, verhalen 
of ruimte wil hebben voor het langszijde komen van een schip, moet elk van de andere 
schepen daaraan de nodige medewerking verlenen. 
 
Hoofdstuk 8 Vaarwegmarkering 

Betonning 
Net zoals je op de weg strepen hebt, heb je op het water ook een soort markering. Betonning 
geeft aan waar de vaarweg is. Om te kunnen zien welke kleur de betonning heeft, moet je 
vanaf de bron van een rivier richting zee kijken. Bij kanalen kijk je van het hoogste punt van 
het kanaal naar het laagste. De markering aan de rechterkant is stomp en rood terwijl de 
markering aan de linkerkant groen en spits is: 

 
 
 
Dit is de markering van de rechterkant. De kleur is rood en 
de boeien zijn stomp van vorm. Het topteken, wat niet 
altijd aanwezig is, is een rode cilinder. Er staat een even 
nummer op met de letters van het vaarwater, bijvoorbeeld 
HD6. Dit is Hollands Diep nummer 6. 
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Dit is de markering van de linkerkant. De kleur is groen en 
de boeien zijn spits van vorm. Het topteken, wat niet altijd 
aanwezig is, is een groene kegel. Er staat een even 
nummer op met de letters van het vaarwater, bijvoorbeeld 
NM15. Dit is Nieuwe Maas nummer 15. 
 

 
 

Op bredere vaarwateren kan naast de hoofdbetonning 
gebruik worden gemaakt van aanvullende betonning. Het 
geeft de begrenzing aan van het beschikbare vaarwater voor 
pleziervaart. Dit is de aanvullende betonning voor de 
rechterzijde. De vorm en topteken is hetzelfde als die van de 
hoofdbetonning. De aanvullende betonning is alleen rood-
wit, horizontaal gestreept. De aanvullende betonning aan de 
linkerkant is groen-wit, horizontaal gestreept. 
 

Naast deze markeringen van het vaarwater, heb je ook markeringen van splitsingen. Bij deze 
tonnen moet je letten op het topteken en de kleurencombinatie. Is de bovenste kleur van de 
ton rood dan is het topteken een cilinder en ligt de ton aan de rechterzijde van het 
hoofdvaarwater. Is de bovenste kleur groen dan is het topteken een kegel en ligt de ton aan 
de linkerzijde van het hoofdvaarwater. 
Wanneer de splitsing een met gelijke wateren is, dan is het topteken een bol die twee 
kleuren heeft: 

  
 
 
Dit is een scheidingston. Deze ton ligt als rechterzijde 
markering voor het hoofdvaarwater. Het topteken is een rode 
cilinder. De bovenste helft van de ton is rood, de onderste 
groen. 
 
 
 

 
 
 
Dit is een scheidingston. Deze ton ligt als linkerzijde 
markering voor het hoofdvaarwater. Het topteken is een 
groene kegel. De bovenste helft van de ton is groen, de 
onderste rood. 
 
 

 
 
 
Dit is een scheidingston voor vaarwateren van gelijk 
belang. De ton is rood-groen, horizontaal gestreept. 
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Hieronder staat een gedeelte van een waterkaart als voorbeeld van de betonningen. De 
doorgetrokken streep is het hoofdvaarwater, de onderbroken streep het nevenvaarwater. Als 
een ton donkergrijs is, is deze rood. Lichtgrijs is groen. 
 
 

 
 

Cardinale markering  
Cardinale markeringen geven aan waar gevaar voor de scheepvaart is en de veilige kant is 
om deze te passeren. Dit gevaar kan een zandbank, een gezonken schip of een andere 
obstructie zijn. De noord-cardinale markering geeft bijvoorbeeld aan dat het veilige vaarwater 
ten noorden van de markering ligt en het gevaar ten zuiden van de markering. Op de 
volgende bladzijde staat een overzicht van de cardinale markeringstonnen: 
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Noord: 
Twee kegels met de toppen naar boven. 
De ton is zwart boven en geel onder. 
 
Zuid: 
Twee kegels met de toppen naar onder. 
De ton is geel boven en zwart onder. 
 
Oost: 
Twee kegels met de toppen van elkaar af. 
De ton heeft zwart onder en boven met geel in het midden. 
Om dit makkelijk te onthouden is er een ezelsbruggetje: 

heeft de vorm van een ‘O’ van Oost 
 

West: 
Twee kegels met de toppen naar elkaar toe. 
De ton is zwart in het midden, geel onder en boven 
Ook hier is een ezelsbruggetje voor: 

 heeft de vorm van een wijnglas . Wijnglas = West. 
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Hoofdstuk 9 Eenvoudige meteorologie 
 
Aan de hand van een weersverwachting zullen we moeten beslissen of we uitvaren of niet.  
Het is daarom van belang zo veel mogelijk gegevens over het weer te verzamelen.  Het weer 
wordt bepaald door wind, temperatuur, zonneschijn en neerslag.  Vooral de eerste is 
belangrijk.  Het hangt van de persoonlijke voorkeur van de bemanning af of de laatste drie 
ook meetellen in de beslissing wel of niet uit te varen.  Daarnaast zullen type schip, het 
vaargebied, de uitrusting van het schip en de bekwaamheid van de bemanning een rol 
spelen in die beslissing. 

Luchtdruk en het ontstaan van wind 
De atmosfeer bestaat uit een hoeveelheid lucht die de aarde bedekt.  De luchtlaag rust op de 
aarde onder invloed van de zwaartekracht.  Het gewicht van een kolom lucht die op een 
bepaalde plaats op de aarde drukt, noemen we luchtdruk.  Deze luchtdruk is te meten met 
behulp van een barometer. 
Verandering van luchtdruk duidt meestal op een verandering van weer.  Daling betekent over 
het algemeen weersverslechtering, stijging van luchtdruk kan weersverbetering betekenen. 
Het is daarom verstandig regelmatig de barometer te raadplegen.  Om de 
luchtdrukveranderingen goed te kunnen volgen zit er op de barometer een wijzer die met de 
hand is af te stellen.  Daarmee kan de luchtdruk van een paar uur daarvoor vergeleken 
worden met de nieuwe luchtdruk. 
 
Er zijn op aarde gebieden met een hoge en gebieden met een lage luchtdruk (depressies).  
Zodra er tussen twee plaatsen verschil in luchtdruk is ontstaan, zal er lucht gaan stromen 
van het hoge naar het lage luchtdrukgebied om zodoende het verschil op te heffen.  Die 
verplaatsing van lucht is de wind, veroorzaakt door de genoemde luchtdrukverschillen. 
Van dag tot dag, van uur tot uur kan de luchtdruk op een bepaalde plaats verschillen.  
Binnen een klein gebied kunnen al vrij grote luchtdrukverschillen optreden.  Verschillen in 
luchtdruk ontstaan door plaatselijke temperatuurverschillen onder invloed van zonnewarmte. 
 
Hoe groter de luchtdrukverschillen, des te groter de windsnelheid. Luchtdruk verschilt van 
plaatst tot plaats.  Lijnen over plaatsen waar op hetzelfde tijdstip dezelfde luchtdruk op 
zeeniveau heerst, noemen we isobaren.  Zo heet de lijn over alle plaatsen, waar op een 
gegeven moment de luchtdruk 1005 millibar is, de isobaar van 1005 mbar.  Twee isobaren 
kunnen elkaar niet snijden, anders zouden we in een snijpunt op hetzelfde moment twee 
verschillende luchtdrukken hebben.  De isobaren vormen gesloten krommen.  Hoe dichter de 
lijnen bij elkaar liggen, hoe groter de windsnelheid. 
 
 

 
 
In deze tekening zien we een lage drukgebied of depressie.  De 
wind draait naar het centrum van lage druk toe en stijgt daar op, 
linksom draaiend (tegen zon). 
 
 
 
 
 
In deze tekening zien we een hoge drukgebied.  De wind draait van 
het centrum af, waar een neerwaartse luchtstroom is, rechtsom 
draaiend (met zon). 
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Windrichting 
De wind wordt genoemd naar de richting van waaruit hij waait.  Een noordenwind waait uit 
het noorden naar het zuiden, een zuidoostenwind waait uit het zuidoosten naar het 
noordwesten. 
 
Er zijn vier hoofdwindstreken: noord, oost, zuid en west.  De hoofdtussenstreken zijn: 
noordoost, zuidoost, zuidwest en noordwest. 
 
Als de windrichting verandert spreken we van ruimende of krimpende wind. 
Als de windrichting verandert in dezelfde richting als de wijzers van de klok, spreken we van 
ruimende wind (bijvoorbeeld van zuid naar zuidwest en west). 
Als de windrichting verandert in tegengestelde richting, spreken we van krimpende wind 
(bijvoorbeeld van west door zuidwest naar zuid . 
Bij krimpende wind is er kans op weersverslechtering. 
 
Hoofdstuk 10 Vaarproblematiek andersoortige schepen 

Diepgang 
Op kanalen en rivieren moeten we ons realiseren, dat een groot schip vaak geen 
stuurboordwal kan houden, omdat zijn diepgang dat niet toelaat.  Dit betekent dat we daar 
rekening mee moeten houden en zo veel mogelijk, wij kunnen dat wel, stuurboordwal 
moeten houden. 

Golfslag 
Doordat grote schepen vaak harder varen dan we ons in eerste instantie realiseren, moeten 
we rekening houden met hekgolven.  De hekgolven kunnen ons flink in de problemen 
brengen, doordat ze vaak onverwacht en soms hoog zijn.  Als we hekgolven aan zien 
komen, is het verstandig te proberen ze met de kop van ons schip op te vangen.  Lukt dat 
niet, dan moet de bemanning zich goed vasthouden 

Zuiging 
Een schip dat in het water vaart, verplaatst water. Immers, waar het ondergedompelde deel 
van het schip zich bevindt, kan geen water zijn. Een schip dat vaart loopt, moet daarom 
steeds water verdringen. 
Omdat water zich niet laat samenpersen zal vóór het schip een berg water ontstaan. Waar 
het schip geweest is, ontstaat vlak achter de achtersteven een kuil; immers, waar eerst het 
schip was is even later niets: 

 
De berg en de kuil die ontstaan, zijn even groot van inhoud. Het water gaat nu stromen van 
de berg naar de kuil. De berg stoot het water af en de kuil trekt het water aan. 
Als we in een klein bootje zitten wordt het naar de kuil (achterkant van het schip) toe 
getrokken en van de berg (voorkant schip) afgetrokken. Bij het opgelopen worden door grote 
schepen in kanalen moeten we daarom erg oppassen voor de zuiging die dan kan ontstaan.  
Vooral omdat we goed stuurboordwal houden in zo'n kanaal varen we in relatief ondiep 
water; hierdoor ontstaat juist daar grote zuiging die ons schip volledig uit zijn koers kan 
drukken.  Weinig vaart lopen en spelen met roer en riemen moeten hier ongelukken 
voorkomen. 
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Dode hoek 
De stuurhut van een groot schip staat achterop het schip. Hierdoor ontstaat er een dode 
hoek. De schipper of stuurman ziet niet wat er voor de boeg van zijn schip gebeurt. Het is 
dus heel belangrijk dat je als klein schip niet voorlangs een groot vrachtschip gaan omdat ze 
jou niet zien. Bij een ongeladen vrachtschip kan de dode hoek wel 350m zijn!! 

 

Sleep 
Een sleep heeft het wat manoeuvreren betreft altijd moeilijk; de totale lengte is groot; ze zijn 
afhankelijk van elkaar; het gesleepte schip heeft weinig remmogelijkheden, zodat de 
sleepboot niet zomaar volle kracht achteruit kan slaan, omdat hij dan kans heeft overvaren te 
worden door zijn eigen sleep.  Ook de wind heeft grote vat op een sleep.  We moeten dus 
altijd rekening houden met deze beperkingen als we een sleep tegenkomen.  Geef ze de 
ruimte! 
 
Hoofdstuk 11 Veiligheid 
 
Goede kennis van de reglementen en ervaring met de techniek van het roeien spelen een 
belangrijke rol bij de veiligheid aan boord.  Maar er zijn meer maatregelen die risico's voor 
onszelf, de bemanning, ons schip en anderen kunnen verminderen: 

Reddingsvesten 
Voor ieder lid van de bemanning moet een reddingsvest aan boord zijn op een onder alle 
omstandigheden makkelijk bereikbare plaats.  Elk bemanningslid moet die plaats weten en 
hij moet ook weten op welke manier hij het reddingsvest aan moet trekken. Het reddingsvest 
moet van een goedgekeurd type zijn (minimaal CE100) en toereikend voor het gewicht van 
de gebruiker.  Goede reddingsvesten zijn voorzien van een kraag om het hoofd meer 
drijfvermogen te geven. Ze hebben ook een felle, opvallende kleur. 

Veiligheid en gedrag 
Natuurlijk moeten we ernaar streven nooit in zo'n kritieke situatie te geraken dat 
reddingsmiddelen echt gebruikt moeten worden. Als je je bewust bent van de gevaren die 
water en vuur met zich mee kunnen brengen, kun je je een gedrag aanwennen waardoor je 
moeilijkheden kunt voorkomen: 

• Tijdens het varen geen flauwe grappen uit te halen; de schipper is verantwoordelijk 
voor schip en opvarenden! 

• Uit de buurt te blijven van zwemmers, surfers en ten anker liggende schepen om 
aanvaringen te voorkomen. 

• Niet uit varen bij slecht zicht! 
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• Ons te realiseren dat in verhouding het water zeer koud is.  Wegens onderkoeling 
heeft een drenkeling slechts overlevingskans indien hij binnen enkele minuten gered 
wordt. Vaar daarom in die perioden nooit alleen met een schip uit, maar altijd met een 
andere boot in de nabijheid. 

• Extra voorzichtig te zijn met brandstoffen.  De gassen van de aan boord gebruikte 
brandstoffen zijn zwaarder dan lucht.  Ze blijven daardoor hangen onder de vlonders 
en vormen een explosief mengsel.  Zorg daarom voor genoeg ventilatie en vul nooit 
een tank bij open vuur en bij voorkeur niet aan boord maar aan de wal. 

• Consequent de reglementen toe te passen en niet op het scherp van de snede je 
gelijk willen krijgen, maar geven en nemen! 

 
De schipper is verantwoordelijk voor de uitrusting en het onderhoud van zijn schip.  Varen 
met een schip waarvan tuigage en onderdelen verkeren in een staat van achterstallig 
onderhoud, is te vergelijken met het rijden op de snelweg met een rotte auto met gladde 
banden en slecht werkende remmen. 

Brand 
Verbranden is het verbinden van een stof met zuurstof onder afgifte van warmte.  Brand 
ontstaat onder normale omstandigheden niet zonder meer. Voor het ontstaan van brand zijn 
drie factoren nodig, die steeds gelijktijdig moeten optreden: 

• een brandbare stof; 
• een voldoende hoge temperatuur; 
• zuurstof. 

 
Buiten deze drie is er nog een aantal factoren, dat het 
verloop van de verbranding beïnvloedt, maar zo diep willen 
wij er niet op ingaan. Men kan deze drie factoren symbolisch 
voorstellen als een driehoek, de zogenaamde 
'Brandtechnische Driehoek'.  Door één van deze zijden van 
de driehoek weg te nemen, is de driehoek verbroken en 
bestaat niet meer.  Neemt men van een brand één of meer 
van de drie benodigde factoren weg, dan zal ook de 
verbranding ophouden. 
 

De branden die kunnen voorkomen, zijn ingedeeld in de volgende brandklassen: 
 
A-branden: dit zijn kernbranden in vaste stoffen zoals hout, papier, vezels, poetslappen, 

gordijnen en kunststoffen zoals polyester en dergelijke; 
B-branden: dit zijn vloeistofbranden, bijvoorbeeld benzine, dieselolie, petroleum, 

verfverdunners en dergelijke; 
C-branden: dit zijn gasbranden zoals propaan, butaan en LPG; 
D-branden: dit zijn metaalbranden zoals magnesium, natrium, kalium, aluminium en hun 

legeringen. 
 
Niet geclassificeerde branden zijn: 
branden in of nabij elektrische apparatuur die onder spanning staat. 
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Wanneer brand is geconstateerd moet de bestrijding ter hand worden genomen volgens 
onderstaand schema: 

1. De opvarenden in veiligheid brengen.' hierbij is het van groot belang dat paniek 
voorkomen wordt. 

2. Uitbreiding van de brand moet voorkomen worden: een beginbrand door onmiddellijk 
te blussen, daarna ramen, deuren en luiken sluiten; het vaartuig voor zover mogelijk 
dwars op de wind leggen. 

3. Het bluswerk zelf. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat als gevolg van het blussen, vooral van een hardnekkige 
brand, de verbranding niet meer volledig is waardoor het giftige koolmonoxide ontstaat.  
Vooral in een kleine ruimte kan dit erg gevaarlijk zijn. 

Blusmiddelen 
Om de diverse soorten branden die aan boord van een vaartuig kunnen ontstaan te 
bestrijden, heeft men de keuze uit verscheidene blusmiddelen.  Het is noodzakelijk de juiste 
blusstof te gebruiken. Hiervoor komt aan boord water in aanmerking. 

Water 
Dit is meestal in zeer ruime hoeveelheid voorhanden en is met een puts zeer snel in de 
brandhaard in te brengen.  Het is echter alleen geschikt voor branden van klasse A. Een 
natte dweil kan verder bij een vlam in de pan zeer goede diensten bewijzen 
 
Hoofdstuk 12 Schiemannen 
 
Schiemannen is een oude term. Vroeger had ieder schip een ‘schieman’ aan boord. Deze 
zorgde voor al het touwwerk. Het werken met touwen, het knopen en steken maken en het 
zorgdragen voor het touwwerk, heet schiemannen 

Soorten touwwerk 
Er zij twee soorten grondstoffen voor touwwerk: 
Natuurlijk touwwerk, gemaakt van natuurlijke vezels, zoals: 

• bladvezels van de wilde banaan (manilla) 
• bladvezels van de agave (sisal) 
• vezels uit het zaadpluis van de katoenplant (katoen) 
• vezels van de kokosnoot (kokos) 

 
Synthetisch touwwerk, gemaakt van synthetische grondstoffen, zoals: 

• polyetheen 
• polypropeen 
• polyester 
• polyamide (nylon) 
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Synthetisch en natuurlijk touwwerk hebben verschillende eigenschappen. Hieronder staat 
een overzicht: 
 

Natuurvezel Kunststof 

Rek en krimp bij nat/droog worden. Geen rek en krimp bij nat/droog worden. 
Kleine breeksterkte. Grote breeksterkte. 
Bij nat worden erg zwaar. Licht in gewicht. 
Grote slijtvastheid bij schavielen. Grote schade bij schavielen. 
Rotgevoelig Grote rotbestendigheid 
Ongevoelig voor UV stralen Sommige soorten zijn gevoelig voor zonlicht. 
Zinkt Sommige soorten blijven drijven. 
Weinig rek (kan een voordeel zijn) Veel rek 
 
Met deze grondstoffen zijn twee verschillende type touwwerk te maken, namelijk: 

• geslagen touwwerk (wantslag) 
• gevlochten touwwerk (zweepslag) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geslagen touwwerk (wantslag) 
        Gevlochten touwwerk (zweepslag) 
 

Steken en knopen 
Het is erg belangrijk om steeds de juiste steek op de juiste plaats te gebruiken. Zo kun je 
nooit alleen een halve steek of een slippende halve steek maken bij een landvast op een 
ring; maak eerst een slippende en zet deze met een tweede halve steek vast.  De kracht van 
het trekkende schip staat nu het eerst en het meest op de slippende steek.  Als dat een niet-
slippende steek was, zou je hem niet meer los kunnen krijgen. 
Een mastworp zet je nooit om een ring: het is niet goed voor de tros om er twee te kleine 
bochten in te maken.  Bovendien zal de mastworp in elkaar getrokken worden, waardoor hij 
moeilijk los te krijgen is. Het tegenovergestelde gebeurt bij een mastworp om een paal.  
Deze moet je zelfs extra borgen met een slipsteek, 
omdat hij anders uit zichzelf losloopt. 
 
Op de tekeningen, op de volgende bladzijde, kun je zien hoe de belangrijkste steken moeten 
worden gemaakt: 
 
Halve steek: 
Deze steek is een basiselement van vele steken en knopen. 
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Halve steek met slipsteek: 
Deze steek kan worden gebruikt wanneer een 
lijn snel los moet kunnen worden gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
Rondtorn met halve steek: 
Deze steek wordt gebruikt om een lijn tijdelijk 
aan een ring of paal vast te maken 
Vaak wordt er nog een halve steek bij gelegd.  
Deze moet dan in dezelfde richting als de eerste 
Worden gelegd. 
 
 
 
Achtknoop: 
Knoop voor een tijdelijke verdikking in een lijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platte knoop: 
Knoop om twee lijnen van gelijke dikte aan elkaar te binden. 
Voor gladde lijnen kun je beter een schootsteek gebruiken. 
 
 
 
 
 
Enkele schootsteek: 
Knoop om twee lijnen van ongelijke dikte aan elkaar te 
binden.  
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Dubbele schootsteek: 
De dubbele schootsteek is sterker dan de 
enkele schootsteek en moet worden toegepast 
wanneer de ene lijn veel dikker is dan de andere. 
 
 
 
 
Paalsteek: 
De paalsteek is om een niet slippend 
Oog in een lijn te maken. De rechtse steek 
wordt bij de marine gebruikt. 
 
 
 
 
 
 
Mastworp: 
Algemene steek om een lijn op een paal 
te beleggen. 
(vaak wordt de mastworp geborgd 
met een halve steek of slipsteek ). 
 
 
 
 
 
Kikker beleggen: 
Beleggen is het vastzetten van een lijn.  
Hier gebeurt dat op een kikker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werpankersteek: 
Deze steek houdt goed op ringen en kan niet 
Losslippen of vastknijpen. Het uiteinde van de lijn 
kan met een halve steek worden vastgezet aan de vaste lijn. 
Deze steek wordt vaak voor ankers gebruikt. 
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Hoofdstuk 13 Vletonderdelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. Naam Nr. Naam Nr. Naam 

1 helmstok 12 roerblad 23 roerhaak 
2 eerste doft (slag) 13 spiegel 24 vingerling 
3 tweede doft (mid) 14 landvastoog 25 zwaardkastplaat 
4 derde doft (boeg) 15 dol 26 zwaardgreep 
5 mastkoker 16 dolpot 27 zwaardloper 
6 voordek 17 borgkettinkje 28 zwaardblad 
7 sleepoog 18 dolboord 29 zwaardbout 
8 boeg 19 boeisel 30 buikdenning 
9 zwaartkast 20 berghout 31 riem 
10 achterdek 21 roerkoning 32 blad 
11 Wrikgat 22 scheg 33 handvat 

32 

31 33 
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Hoofdstuk 14 Roeicommando’s 

Uitvoerende commando’s 
Riemen op: 
Bij dit commando komen de riemen recht overeind in de boot te staan. Door het handvat in 
de boot te duwen en met één hand de riem overeind te zetten, komt de riem in de boot te 
staan. De riemen staan zo dat de bladen gesneden zijn (de scherpe kant van het blad wijst 
naar voren en achteren).  
 

 
 
Riemen toe: 
Dit commando zorgt ervoor dat de riemen in de dollen gezet worden en dat met roeien 
gestart kan worden. De riemen staan nu dwars op het dolboord met gesneden bladen. 

 
Riemen lopen: 
Dit commando dient om een smalle doorvaart te passeren. 
De roeiers halen hun riemen uit de dollen en houden de riemen zo dicht mogelijk langs de 
boot met de bladen naar de spiegel. 

 
Riemen over: 
Dit commando kan gebruikt worden bij een korte pauze.  
De roeiers trekken hun riemen over de kuip naar binnen zodat het helft van de riem aan de 
andere zijde van de boord komt te liggen. 
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Riemen geroeid: 
Dit commando wordt gebruikt bij het stoppen met roeien. 
De riemen worden binnengehaald (netjes verdeeld over beide boorden) met de bladen in 
de richting van de spiegel. De dollen worden uit de dolpotten gehaald.  

 
Gelijk: 
De riem wordt een kwartslag gedraaid. Riem wordt in het water gezet en roeier gaat met 
gestrekte armen naar achteren hangen (halen) of duwt het handvat naar voren (strijken). 
 
Over op slag: 
De slagman neemt het roeitempo over van de roerganger. De andere roeiers volgend de 
slagman. 

Voorbereidende commando’s 
Op riemen: 
Riemen uit het water halen; bladen horizontaal. 
Dit commando wordt gegeven voor een volgend, voorbereidend, commando gegeven 

 
Haalt op: 
Bladen naar de boeg om te gaan roeien, bladen bijna verticaal. 
Bij ‘Gelijk’ bladen in het water. 

 
Strijken: 
Bladen naar de spiegel om te gaan roeien, bladen bijna verticaal. 
Bij ‘Gelijk’ bladen in het water. 
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Stopt af: 
Dit commando dient om de snelheid uit de boot te halen. De roeiers steken onmiddellijk 
hun riem in het water en oefenen zo gewicht op hun riem uit zodat deze dwars op de boot 
blijft.  

 

Een achtje roeien  
Het achtje beginnen door bakboord te laten halen en stuurboord te laten strijken: 

• Op riemen; 
• Bakboord haalt, stuurboord strijkt; 
• Gelijk. 

 
Doorroeien tot ongeveer ¾ van de eerste lus geroeid is. Vervolgens beide boorden te laten 
halen: 

• Op riemen; 
• Beide boorden haalt op; 
• Gelijk. 

 
Om de tweede lus te beginnen moet bakboord strijken en stuurboord halen: 

• Op riemen; 
• Bakboord strijkt, stuurboord haalt op; 
• Gelijk. 

 
Na ¾ van de tweede lus is geroeid, beide boorden laten halen: 

• Op riemen; 
• Beide boorden haalt op; 
• Gelijk 

 


