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OP ALLES 
VOORBEREID
Stel, je bent van plan een vaartocht op zee te gaan maken. Kan dat zomaar? In de 

Nederlandse wetgeving is weinig vastgelegd als het gaat om verplichte 

veiligheidsuitrusting voor pleziervaartuigen die de zee op gaan. Dit in tegenstelling tot de 

beroepsvaart, die aan strenge eisen moet voldoen. Elke schipper die zich bewust is van 

‘goed zeemanschap’ zal echter graag veilig en verantwoord de zee op willen. Wat neem 

je dan mee? 

PAUL MATTHIJSSEN EN YVONNE KUIJPERS
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IN GEVAL VAN NOOD UITRUSTING AAN BOORD

Wie verantwoord en veilig een tocht op zee wil maken, gaat 

eerst na of zijn schip geschikt is voor groot water en de 

omstandigheden die daar kunnen heersen. Een belangrijke 

indicatie hiervoor is de ontwerpcategorie waaronder je 

boot valt. Hier kun je aan aflezen of het vaartuig in kwestie 

is ontworpen en gebouwd voor het varen op rivieren en ka-

nalen (CE-D), groot binnenwater en kust (CE-C), zee (CE-B) 

of oceaan (CE-A). De diverse ontwerpcategoriëen geven 

aan of het schip onder meer voor wat betreft constructie, 

stabiliteit, technische installatie en veiligheidsvoorzieningen 

voldoet aan de gestelde eisen voor het beoogde vaarge-

bied. 

Voor ‘Proeven aan zee’, de jaarlijkse Adventure Cruise die 

OceanPeolpe samen met Motorboot organiseert, hanteren 

wij als voorwaarde dat deelnemende schepen minimaal 

een CE-B certificaat moeten hebben. Schepen uit deze 

ontwerpcategorie worden geacht te zijn ontworpen voor de 

vaart bij ten hoogste windkracht 8 Bft en een golfhoogte 

van maximaal 4 meter. CE-B zegt overigens niets over de 

vaareigenschappen van het schip onder deze condities, 

noch zegt het iets over de bemanning in kwestie! 

SNELVAREND
Voor snelvarende schepen - met een maximale snelheid 

van boven de 20 km/u - gelden enkele extra eisen voor wat 

betreft de uitrusting. Zo is het volgens de Nederlandse wet-

geving verplicht voor alle opvarenden reddingsvesten aan 

boord te hebben. Bovendien dien je als schipper het vest 

te dragen wanneer je achter een open stuurstand staat. 

Verder moet de schipper een dodemanskoord dragen in 

geval van een open stuurstand. Bevindt de stuurstand zich 

in een kajuit, dan gelden deze draagverplichtingen niet. 

SOLAS V
Wie in internationale wateren vaart, krijgt te maken met de 

regels van de International Maritime Organisation (IMO). Die 

stelt onder meer de uitrustingseisen vast voor alle schepen 

die buiten de territoriale wateren varen. Deze eisen worden 

weergegeven in het SOLAS-verdrag (International Conven-

tion for Safety of Life at Sea). De meeste voorwaarden zijn 

alleen van toepassing voor de beroepsvaart, maar een deel 

van hoofdstuk V uit dit verdrag geldt ook voor de zee-

gaande pleziervaart. Er staat bijvoorbeeld in dat je vooraf-

gaand aan de tocht een reisplanning moet maken, waarin 

rekening wordt gehouden met de weersomstandigheden, 

getijden, beperkingen van het vaartuig en de bemanning 

en navigatierisico’s. Verder moet er een noodplan in opge-

nomen zijn en dien je iemand aan de wal op de hoogte te 

hebben gebracht van je reisplan. 

Bepaling V/19 schrijft voor dat alle kleinere vaartuigen 
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1 Aan boord van deze Kuster hangen de reddingsmiddelen voor het 

grijpen. 2 Een stevige zeereling zorgt voor veiligheid aan dek.

3 Slepen op zee. 
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Uitrusting Zeegaande schepen 
 
 

Verplichte uitrusting Aanwezig Verplichte uitrusting Aanwezig 
Ja/nee Ja/nee 

Marifoon, binnenvaartuitvoering 
                    óf 
                   zeevaartuitvoering 
Met kanaal 88 (simplex) 

 
 

Bilgepomp: 
Handmatig 
Elektrisch 

 
 

Kaartplotter of PC-navigatie  Ankerbal  

Handpeilkompas  Sleeplijn 30 meter  

Hoofdkompas  Puts, 2 stuks  

Barometer  Zwemtrap  

Verrekijker  EHBO-koffer B of “verbanddoos voor thuis”  

Waterbestendige zaklamp/ schijnwerper  Brandblusser, 2 stuks, met geldige datum    

Nationaliteitsvlag  Branddeken  
Gastenvlaggen België/Nederland, 
Frankrijk, Groot-Brittannië  Radarreflector (ook voor stalen schepen)  

Dieptemeter  Gereedschapset  

Log  

Ankergerei,  
type: ..…. 
kg:     ..…. kg 
Aantal meter ketting/lijn: ..…. m 

 

Reddingsvlot, goedgekeurd: 
merk :     .…. 
Aantal personen: ….. 

 

Reserve-onderdelen motor:  
impeller, filters, koelvloeistof, motorolie,  
v-snaar, gereedschap, lampjes tbv 
navigatieverlichting en zekeringen 

 

Noodsignalen: 
Offshore-set, met een minimum aantal 
van  
4 rode parachutepijlen,  4 rode handflares, 
2 oranje rookpotten, met geldige datum 

 

Reeds Nautical Almanac 2020 
of 
Imray Cruising Almanac 2020 
 

 

Reddingsvest & lifeline voor elke 
opvarende  Scheepshoorn  

1 Reddingsboei  de benodigde papieren kaartenset  

1 Lifesling  ANWB Wateralmanak 1, Regelgeving  
Joon (vast of opblaasbaar) 
 
Ook toegestaan:  
Personal Locator Beacon (PLB) of 
AIS-MOB voor elk bemanningslid 
(permanent aan reddingsvest) 

 Logboek  

Stuurautomaat  Zachthouten conische pluggen (diverse 
maten)  

Gegevens betreffende de uitrusting 

(onder de 150 ton bruto) moeten worden voorzien van een 

radarreflector ‘indien dit praktisch mogelijk is’. Het reflecte-

rend oppervlak moet minimaal 10 m² zijn, of anders zo 

groot mogelijk indien dit praktisch niet uitvoerbaar is. De 

radarreflector moet zo hoog mogelijk worden opgehangen. 

Op grond van bepaling V/29 ben je verplicht een geïllus-

treerde kaart van alle officiële noodsignalen aan boord te 

hebben, zodat je contact kunt maken met een opsporings-  

en reddingsdienst of met andere schepen indien je in moei-

lijkheden raakt. Deze kaart kun je vinden in nautische 

boekwerken zoals de REEDS-almanak of het Boordboek 

Noodprocedures.

LIJST OCEANPEOPLE
Als OceanPeople varen wij regelmatig met groepen op zee 

naar verschillende vaargebieden, zoals tijdens het jaarlijkse 

Motorboot-evenement Proeven aan zee. De uitrustingslijst 

die we daarvoor gebruiken, is samengesteld op basis van 

alle voorschriften die door de overheden van de verschil-

lende aan het vaargebied grenzende landen worden ge-

steld. Als we met een groep varen, vragen we iedereen 

vóór vertrek de lijst met verplichte uitrusting in te vullen. In 

de vertrekhaven controleren we of alles aan boord is en 

geven we een toelichting op de noodzakelijkheid en het ge-

bruik van de diverse items. Dat is niet belerend bedoeld, 

maar het verduidelijkt waarom we dit van schippers en be-

manning vragen.

Alle eisen staan in één overzicht. Hierdoor lijkt het een 

lange lijst, maar een groot deel van de uitrusting is waar-

schijnlijk al aan boord aangezien het schip minimaal onder 

ontwerpcategorie B valt. Toch is het zinvol te checken of er 

zaken ontbreken. Met name veiligheidsvoorzieningen als 

een reddingsvlot of noodsignalen vallen niet onder de stan-

daarduitrusting van een schip en zijn best duur. Bovendien 

moet je dergelijke producten officieel periodiek laten keuren 

of vervangen. En dat terwijl je hoopt deze zaken nooit 

nodig te hebben... Toch is het verstandig om je aan de 

voorgeschreven onderhoudsinterval te houden. Indien je 

echt in nood bent, moet je immers wel op de werking en 

kwaliteit ervan kunnen vertrouwen. 

Indien je nieuwe veiligheidsmiddelen aanschaft, denk dan 

ook na over de beste plaats om deze te bewaren en de si-

tuatie waarin je ze wilt gebruiken. Als voorbeeld nemen we 

een reddingsvest. Zorg dat ieder bemaningslid een eigen 

reddingsvest heeft en voorzie dit van zijn of haar naam. 

Maak met elkaar de afspraak het reddingsvest te dragen 

als de watertemperatuur lager is dan 15 °C, de windsterkte 

4 Bft of meer is, als je ’s nachts vaart en als je zeeziek bent. 

Tijdens het varen is het een goede gewoonte om je red-

dingsvest aan te trekken zodra je naar buiten gaat - ook al 

is het maar voor even. Er zijn situaties waarin het verstan-

dig is je vast te maken aan het schip met een lifeline. Bij-

voorbeeld wanneer je vanwege een motorstoring stil komt 

te liggen en een sleepverbinding moet maken. Het schip 

draait automatisch dwars op de golven zodra het stil komt 
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en over diverse andere communicatiemiddelen om hulp in 

te schakelen in geval van nood, lees je meer in het artikel 

elders in dit nummer. 

ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP
Het lijkt een open deur, maar het komt regelmatig voor dat 

in geval van storing of pech onderweg het juiste gereed-

schap of de benodigde reserveonderdelen aan boord ont-

breken. Check dus voorafgaand aan je zeetocht of de 

gereedschapskist compleet is en of de meest essentiële 

onderdelen in de voortstuwingsinstallatie kunnen worden 

vervangen. Eén tip voor iedereen met een dieselmotor aan 

boord: zorg dat je voldoende brandstof-groffilters hebt. Ten 

minste vier, maar liever zes stuks. Oorzaak nummer één 

van alle motorstoringen is namelijk vuil in de brandstof!  

Veiligheid aan boord is een belangrijk onderwerp. Je bent 

immers als schipper en bemanning vaak in de eerste plaats 

op jezelf aangewezen om in actie te komen bij onverwachte 

gebeurtenissen. Zelfredzaamheid is een groot goed. Het is 

nuttig, maar ook leuk en leerzaam om daarover van ge-

dachten te wisselen met medemotorbootschippers. Met de 

juiste voorbereiding voorkom je stress of paniek, mocht het 

noodlot toch eens toeslaan. 

Onder de naam OceanPeople organiseren Paul Matthijs-

sen en Yvonne Kuijpers ‘Adventure Cruises’: tochten op zee 

voor motorboten en zeiljachten op eigen kiel naar bijzon-

dere bestemmingen. Ook geven zij cursussen Dieseltech-

niek, Reisvoorbereiding & Tochtplanning en Weercollege. 

Meer informatie: www.oceanpeople.nl.

te liggen. Doordat de dynamische stabiliteit wegvalt, be-

weegt het schip plots veel heftiger dan tijdens het varen. 

Als je dan ook nog op het voordek moet werken met tros-

sen en dergelijke, is het veiliger om je te zekeren. 

JOON
Een ander, belangrijk veiligheidsmiddel is de joon, zo’n 

grote dobber met een vlaggetje eraan. Mocht er ondanks 

alle voorzorgsmaatregelen toch een iemand overboord 

gaan, dan zorgt de joon ervoor dat de drenkeling zichtbaar 

blijft in de golven. Wij benadrukken dat je, zodra iemand 

over boord valt, eerst moet zorgen dat de drenkeling een 

drijfhulp heeft én zichtbaar blijft voor een man-over-boord-

manoeuvre. Besef dat je iemand die alleen met zijn hoofd 

boven water drijft al snel niet meer ziet tussen golven van 

meer dan een halve meter (bij meer dan 3 Bft). 

Jonen zijn er in verschillende vormen. De beste is de vaste 

joon, een uitschuifbare staak met een vlaggetje en eventu-

eel een licht. Aan deze joon zit een lijntje, dat je aan een 

losse reddingsboei vastmaakt die je voor het grijpen er-

naast hebt hangen. Het lijntje zorgt ervoor dat de drenke-

ling zowel de joon als de reddingsboei kan pakken en 

zichzelf er aan vast kan maken. Op een motorboot wordt 

vaak gekozen voor een zelfopblazende joon, omdat deze 

gemakkelijk te bevestigen of op te bergen is. Nadeel is dat 

je deze uitvoering periodiek moet laten keuren en dat je 

hem niet vooraf vast kunt maken aan de reddingsboei. Een 

goed alternatief voor de joon of beter nog, voor gebruik 

náást de joon, is een PLB (personal life beacon). Hierover 

4 Soms kan het 

verstandig zijn je-

zelf te zekeren aan 

het schip met een 

lifeline.

5 Draag op zee altijd 

een reddingsvest 

aan dek - ook op de 

flybridge!
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