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Errata en aanvullingen bij het boek Kustnavigatie, elfde herziene druk, 2012. 

  

Blz. Melding Verandering: 

14 Tekst onder fig. 1.5 noordelijker dan ….. groter  

noordelijker dan 51 is de schaal groter, 
zuidelijker is de schaal kleiner 

15 Onderaan 1.5.3 Invoegen: Tegenwoordig worden steeds 

meer officiële kaarten constant bijgewerkt en 

via printing on demand pas gedrukt op het 

moment van verkoop. Hierdoor is de 

aangeschafte kaart altijd up-to-date. 

20-21 Linker kolom, in 1.10.4.1; 
In deze tekst staat vier keer een O 
(van oo). Dat moet een 0 (nul) 
zijn, die soms op een plotter op de 
plaats van de N staat. 

 O    0 

21 In de rechterkolom worden 
websites genoemd; deze hebben 
andere adressen gekregen. 
 

Regel 22  www. Defensie……  
www.hydro.nl   
 

Regel 11 van onderen:  www. Ukho…   
www.admiralty.co.uk 
 

Regel 4 van onderen  www.defensie...    
www.hydro.nl 
Het is even zoeken want het programma 
PCtrans staat bij: 
https://www.defensie.nl/onderwerpen/hydrog
rafie/inhoud/nautische-producten/nautische-
computerprogramma%E2%80%99s/pctrans  

  

http://www.hydro.nl/
http://www.admiralty.co.uk/
http://www.defensie/
http://www.hydro.nl/
https://www.defensie.nl/onderwerpen/hydrografie/inhoud/nautische-producten/nautische-computerprogramma%E2%80%99s/pctrans
https://www.defensie.nl/onderwerpen/hydrografie/inhoud/nautische-producten/nautische-computerprogramma%E2%80%99s/pctrans
https://www.defensie.nl/onderwerpen/hydrografie/inhoud/nautische-producten/nautische-computerprogramma%E2%80%99s/pctrans
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22 Linker kolom, 2e-3e regel. De 
opmerking over ieder jaar in maart 
is niet meer juist 

De 1800-serie wordt ieder jaar in maart 

opnieuw uitgegeven  
  
Als er inhoudelijk aanleiding toe is verschijnt  
een nieuwe editie van kaarten uit de 1800-
serie. De kaarten die door de NV. Atlas 
worden uitgegeven (ook in digitale vorm) 
verschijnen jaarlijks. 
 
Zie in deel B (Aanvullingen) een voorbeeld 
van een veelgebruikte uitgave van water- en 
zeekaarten van de NV. Atlas.  

22 Rechterkolom, onderaan.  
De naam van de website is 
veranderd, zie hiernaast: 

www.defensie.nl/marine/hydrografie  
www.hydro.nl  en 
www.defensie.nl/onderwerpen/berichten-aan-
zeevarenden.  

Hier word je doorgelinkt naar een menu 
waarbij je kunt kiezen uit zes items 
betreffende de BaZ. 

23 Linker kolom, 5e regel van onde-
ren: Infocentrum Binnenwateren 
bestaat niet meer. Weblink 
wijzigen. 

www.infocentrum-binnenwateren.nl  
www.vaarweginformatie.nl 

23 Linkerkolom Infocentrum Binnenwateren  
Rijkswaterstaat 

24 R.kolom, 6e regel (je diepgang bijvoorbeeld)  (je diepgang 
bijvoorbeeld plus een marge (UKC)) 

25 Linkerkolom, laatste regel 1.13.4 Het zeegebied van Europa is vrijwel geheel 
gedekt  Het zeegebied van Europa is 
geheel gedekt 

25 1.13.6 Na ‘De symbolisatie van deze vectorkaarten is iets 

anders gecodeerd dan op zee (S100). Een 
softwarepakket dat deze elektronische kaarten op het 
scherm toont, heeft dus een andere symbolenset 
nodig. In tegenstelling tot de gewone ECDIS, is 
INLAND ECDIS niet een compleet systeem maar 

alleen een vectorkaart.’ invoegen:  

Een INLAND ECDIS maakt gebruik van een 
INLAND ENC. Hierin staan ook typische 
binnenvaartonderwerpen zoals SIGNI-
betonning, verkeersborden, bruggen en 
sluizen. De INLAND ENC wordt niet 
gemaakt door de hydrografische dienst 

  

http://www.defensie.nl/marine/hydrografie
http://www.hydro.nl/
http://www.defensie.nl/onderwerpen/berichten-aan-zeevarenden
http://www.defensie.nl/onderwerpen/berichten-aan-zeevarenden
http://www.infocentrum-binnenwateren.nl/
http://www.vaarweginformatie.nl/
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26 Linkerkolom laatste regel P- en T-berichten  P- en T-berichten vaak 

26 Rechterkolom Kan het systeem gekoppeld worden aan de 
GPS, radar en eventuele andere apparatuur 
  Kan het systeem gekoppeld worden aan 
de gps, radar en eventuele andere 
apparatuur zoals AIS 

28 Laatste zin In de toekomst kan betonning ook worden 
voorzien van AIS (Automatic Identification 
System, zie paragraaf 8.9), die dan de naam 

en de positie van de markering aangeeft.  

Betonning kan ook voorzien zijn van AIS 
(Automatic Identification System, zie 
paragraaf 8.9). In bijzondere situaties kan 
virtuele betonning m.b.v. AIS worden 
neergelegd. 

33 Regels 11-13 Het SIGNI-systeem is van kracht op alle 

binnenwateren   
Het SIGNI-systeem is van kracht op alle 
andere binnenwateren 

40 Invoegen 2.4.7 2.4.7 Coast pilot 

Een uitgebreide beschrijving van de 
Nederlandse kust is te vinden in de HP1, 
Netherlands Coast Pilot. Het bevat 
vaaraanwijzingen, havengegevens en getij-
informatie. Dit boekwerk is tegenwoordig 
(gratis) digitaal onder de naam HP1D 
Digipilot te downloaden via 
www.defensie.nl/onderwerpen/hydrografie/.   

45 Rechter kolom, 4e regel van 
boven (geen erratum, maar 
relevante aanvulling)  

In Nederland (2017) is de variatie tussen   
0,8 en 0,3 graden Oost, met een jaarlijkse 
toename van 0,1 graad. 

52 Linker kolom, vraagstuk 1 van kaart 3371  van een kaart 

52 Linker kolom, vraagstuk 4b. 
In de nieuwe leskaarten onder 
andere  1630 is de positie van 
deze boei veranderd. 

(51˚57,5’ N, 003˚58,5’ E)   (51˚58,4’ N, 

003˚56,7’ E)   

53 Linker kolom, 13e regel van boven in 2014  in 2020 

54 Regel 8, heeft betrekking op 
figuur 4.3 

doorgetrokken   groene 

54 Regel 12, heeft betrekking op 
figuur 4.3 

onderbroken  rode 

61 Paragraaf 4.4 Een ankertje toevoegen 

64  In 4.7, rechter kolom, regel 2 In 2014  In 2020  
 
Ankertje toevoegen bij 4.7 

71 Linker kolom, 7e regel van boven 
Adres website geldt niet meer. 

www.infocentrum-binnenwateren.nl  
www.vaarweginformatie.nl 

http://www.vaarweginformatie.nl/
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73 Linker kolom, 2e regel van 
onderen 

UC  UT 

73 Rechterkolom, Onderaan, 9e regel 
van onderen 

20u30 ZT  20u30 NZT 

76??? Paragraaf 5.4.1 5.4.3. dit probleem loopt door in dit 
hoofdstuk 

76 Rechterkolom, onderaan 
6e regel van onderen 

4 cm  4 dm 

79 
 

In de rechterkolom, regel 7 
 

16u26 NZT  17u26 NZT 

84 Rechterkolom, regel 18-19 
 

omdat in het ruitje de  omdat in het ruitje 
op de kaart (hier niet afgebeeld) de 

87 Rechterkolom, in groen kader Drift: (….) feitelijk beweegt.   
feitelijk beweegt door het water. 

90 Linker kolom, 12e regel van 
onderen 

090.  090, geen wind. 

92 Linker kolom, 4 regels boven 
plaatje 

peiling  ware peiling 

94 Rechterkolom, laatste regel BWK  WK 

95 Rechterkolom, 2e en 3e regel 
 

Voorbeeld: Eerst enige gegevens:  
Eerst enige gegevens bij het voorbeeld: 

106 Rechterkolom, 14 regel van 
onderen. 

impeller  schoepenwieltje 

118 8.9 ankertje Geen anker 

120 8.10.2 heeft een ankertje, maar 
die is overbodig, aangezien de 
hele paragraaf 8.10 een ankertje 
heeft. 

 

129 Linker kolom, beperkt manoeu-
vreerbaar, 2e regel 

werkt  werk 
 

134 Linker kolom, punt 3 een koers  een ware koers 

134 Rechter kolom, punt 9 het doorgaande verkeer  
mogen de veilige doorvaart van een 
werktuiglijk voortbewogen schip  

135 Rechter kolom, groen kader Bovenschrift 1e kolom wordt: 
Schepen langer dan of gelijk aan 50 m 
 
Bovenschrift 2e kolom wordt: 
vanaf 12 m tot 50 m 

136  Links: 2e bolletje langer dan 50 meter is  
langer dan of gelijk aan 50 meter 
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136 Onderste regel onder fig. 9.14 langer dan 50 meter  
langer dan of gelijk aan 50 m 

142 Linker kolom, 5e regel van 
onderen, i.p.v. de tekst bij de twee 
bolletjes: 
 
 

 aan of nabij de top van de mast twee 
rondom zichtbare lichten, het ene 
loodrecht onder het andere, het 
bovenste wit en het onderste rood. 

 wanneer het varende is, tevens 
boordlichten en een heklicht, dus geen 
toplicht. 

142  Rechter kolom, middenin, Regel 8 
 

Blz. 142, R8 

Ten anker liggende schepen > 100 meter  

Ten anker liggende schepen  100 meter 

142 Rechterkolom, laatste 2 regels Schepen   12 m  Schepen  12 m  

schepen   20 m  schepen  12 m  

143 Linker kolom, eerste regel langer dan 100 m  vanaf 100 m 

143 Rechterkolom, kop Geankerde schepen  
Geankerde schepen bij beperkt zicht 

146 Rechterkolom 
6e regel onder 9.9.3 

met een lengte van 12 m of meer  
met een lengte van minder dan 12 m 

174 Hoofdstuk 11 Tochtplanning Ankertje toevoegen (= niet verplicht), maar 
wél zeer illustratief. 

195 deel 
1  

Hydrografische diensten, boven 
www.defensie...... 

Toevoegen: www.hydro.nl, via deze website 
kan men doorklikken naar de volgende 
website 

195 deel 
2 

 www.rijkswaterstaat...._waterdata  
www.rijkswaterstaat.nl/water 

 
 
195 
deel2 

  

www.mcga.gov.uk  
www.gov.uk/government/organisations/ 
maritime-and-coastguard-agency 

220 Antwoorden hoofdstuk 1 vraag 12 1x per jaar in maart  De 1800-serie wordt 
niet meer automatisch jaarlijks uitgegeven, 
maar pas wanneer dat nodig is, net zoals de 
zeekaarten. 

221 Hoofdstuk 3, vraagstuk 4b 080, 11,5 M  074, 10,7 M 

223 De nummering loopt fout Antwoord 13 schrappen, en zo worden de 
antwoorden 14 t/m 20 genummerd van 13 
t/m 19. 

224 Appendix D vraag 3 
 

Ware koers over de grond  
Koers over de grond 

 

http://www.hydro.nl/
http://www.rijkswaterstaat...._waterdata/
http://www.rijkswaterstaat.nl/water
http://www.gov.uk/government/organisations/
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B  AANVULLINGEN en TOEVOEGINGEN 

7  Uitsluitend aan personen die in het bezit zijn van het diploma Theoretische Kustnavigatie 
(TKN) van het Watersportverbond en geen vaarbewijsexamen(s) voor de binnenvaart 
hebben behaald, wordt een los ICC Coastal waters (International Certificate of Competence 
voor de kustwateren) op aanvraag verstrekt. Dit is handig bij het huren van een schip in het 
buitenland. 

10 De nieuwe leskaart is kaart 1630; dit heeft geen consequenties voor de opgaven.  

 

26 Voor een overzicht van de belangrijkste symbolen die in ECDIS worden gebruikt, verwijzen 
we naar de pdf Admiralty guide to enc symbols used in ECDIS, die gratis online te 
raadplegen is 
 
Op elektronische kaarten die niet voldoen aan ECDIS worden soms andere symbolen 
gebruikt, zie hier het symbool voor de betonningsrichting dat volgens ECDIS moet worden 
gebruikt (boven) en het door de NV. Atlas gehanteerde symbool (onder): 
 

 
26  

1 
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2 
 

 
 
Naast de zeekaarten van de Hydrografische Dienst en de Admiralty zijn er ook andere zeekaarten. Hier 
geven wij een fragment van een zeekaart van de NV. Atlas NL 1: een gebied bij de tweede Maasvlakte 
en ter vergelijking (2) hetzelfde fragment van de kaart 1630. In de laatste - relatief oude - kaart is de 
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tweede Maasvlakte nog  gemarkeerd als 'being reclaimed 2010': moet nog worden drooggelegd. 
 

30/31 Witte lichten zijn op de kaart geel weergegeven. 
 

34 Rechterkolom, tweede helft: 

De kop ‘Hoofdvaarwater aan stuurboord  
Hoofdvaarwater aan stuurboord varend in de betonningsrichting 

34 Rechterkolom, tweede helft: 

De kop ‘Hoofdvaarwater aan bakboord  
Hoofdvaarwater aan bakboord varend in de betonningsrichting 

37, 
rechter 
kolom 

5e regel, toevoegen na 3,0s: Dat betekent: eerst blauw 1 seconde aan, 0,5 seconde uit, 
daarna geel 1 seconde aan, 0,5 seconde uit. 

40  Er worden proeven gedaan met zgn. virtuele markering. Met die markering worden routes of 
gevaren gemarkeerd op bijv. het AIS-scherm, zonder dat een fysiek betonningsvoorwerp 
aanwezig is. 

85 Om didactische redenen hebben de stroomgegevens in de leskaarten 1630 enz. grotere 
waarden gekregen.  

104 Bij vraag 2 toevoegen: zie Hoofdstuk 3 voor de stuurtafel 

134 en 
135 

Dan nu een voorbeeld uit de praktijk. Je wilt met je 11-meter jacht bij nacht de verkeersbaan 
oversteken. Wat zie je? Vanuit SB zie je het zeilschip De Kruzenstern naderen (je hebt geen 
AIS, dus je weet niet meteen dat het De Kruzenstern is), een viermaster, 114 m lang en een 
zeiloppervlak van 3631 m². Het vaart alleen op zeil, zoals je aan de lichten kunt zien. Denk 
nu aan het belangrijke artikel  ‘Goed zeemanschap’. 

149 Linker kolom, toevoegen na de laatste regel: 
 
Bij radar op een plezierjacht is meestal niet sprake van radar die is goedgekeurd voor de 
Binnenwateren en/of de Westerschelde. 

170 Grib-files. Hieronder geven wij een voorbeeld van een Gribfile. De analyse geldt voor 28 
februari 2017 om 12 UTC. Klassiek voorbeeld van een depressie, met windluwe kern en het 
windveld. 
Zie http://passageweather.com/maps/northsea/m_gfs.htm 
 
 

http://passageweather.com/maps/northsea/m_gfs.htm
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Toevoegen op blz. 152, als 9.13: 

 

9.13 SOLAS: Safety Of Life At Sea. 

In de exameneisen van het examen Theoretische Kustnavigatie (TKN) wordt onder 4.5 e 

verwezen naar Solas V, Regels voor kleine zeegaande pleziervaartuigen. Vereist wordt 

‘Goede kennis van de artikelen 19, 29, 31,32, 33, 34 en 35’. SOLAS is bedoeld voor ‘alle 

zeegaande schepen’; daarom hebben we de belangrijkste regels die betrekking hebben op 

de kleine zeegaande pleziervaart er voor een beter begrip uitgelicht en waar nodig 

samengevat. 

Radarreflectoren 

Regel 19 

Ongeacht zijn grootte moet op een schip kleiner dan 150 ton, indien mogelijk, een 

radarreflector gemonteerd/opgehangen zijn  om waargenomen te kunnen worden door een 

schip dat gebruik maakt van radar op de frequenties van 9 en 3 GHz.  
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Noodsignalen 

Regel 29 

De opvarenden van het schip moeten bekend zijn met een lijst van noodsignalen, zie blz. 

144 van het boek, of bv. op de website van de Maritime and Coastguard Agency (MCA) 

Veiligheidsberichten 

Regel 31 

De schipper van een pleziervaartuig moet informatie over navigatiegevaren aan de 

kustwacht doorgeven als deze nog niet zijn gemeld. Navigatiegevaren zijn bv. objecten op 

zee (containers), maar ook stormen van meer dan 10 Bft waarvoor geen waarschuwingen 

zijn uitgegeven. 

Regel 32 

Deze regel gaat over de vraag welke informatie een veiligheidsbricht moet bevatten, bv. 

positie, soort gevaar, tijd van waarneming en andere nuttige informatie. 

Noodberichten 

Regel 33 – Noodsituaties: verplichtingen en procedures 

Deze regel is redelijk complex geformuleerd, maar komt op het volgende neer: 

 Wanneer men hoort of ziet dat mensen in nood verkeren, moet men met grote spoed 

deze mensen te hulp komen, en de opsporings- en reddingsdienst zo mogelijk 

daarover  inlichten; 

 Alle schepen, ook pleziervaartuigen, moeten altijd reageren op noodsignalen die 

gehoord of gezien worden, en men moet elk schip op de best mogelijke manier 

helpen. 

 Als een schipper niet in staat is een schip bij te staan, moet dat in het logboek 

worden vermeld, en ook de reden  waarom hij de in nood verkerende personen niet 

te hulp is gekomen. 

Reisplanning 

Regel 34 – Veilige navigatie en vermijding van gevaarlijke situaties (overgenomen en 

enigszins aangepast uit: 

https://www.nautin.nl/wb/media/Wetten_en_Regelgeving/Infoblad_Solas_V_regels_voor_zee

gaande_pleziervaartuigen.pdf) 

  

 

https://www.nautin.nl/wb/media/Wetten_en_Regelgeving/Infoblad_Solas_V_regels_voor_zeegaande_pleziervaartuigen.pdf
https://www.nautin.nl/wb/media/Wetten_en_Regelgeving/Infoblad_Solas_V_regels_voor_zeegaande_pleziervaartuigen.pdf
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 Weersomstandigheden: stel u vóór vertrek op de hoogte van de weersvoorspelling en 

zorg ervoor dat u regelmatig nieuwe weersinformatie krijgt als u van plan bent 

langere tijd weg te blijven. 

 Getijden: stel u vóór vertrek op de hoogte van actuele informatie over de getijdenbe-

wegingen en pas uw plannen zonodig aan.  

 Beperkingen van uw schip: ga na of uw schip geschikt is voor de geplande tocht en of 

u voldoende veiligheidsuitrusting en voorraad aan boord heeft. 

 Bemanning: houd rekening met de ervaring en de fysieke mogelijkheden  van uw 

bemanning. Bemanningsleden die het koud hebben en vermoeid en zeeziek zijn kun-

nen hun taken niet goed uitvoeren. Dit kan ervoor zorgen dat de schipper overbelast 

raakt. 

 Navigatierisico’s: zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van eventuele naviga-

tierisico’s waarmee u tijdens de boottocht te maken kunt krijgen. Dit betekent dat u 

een recente kaart en een recente pilot of almanak moet raadplegen.  

 Noodplan: zorg ervoor dat u altijd een noodplan achter de hand heeft voor als er iets 

misgaat. Stel u vóór vertrek op de hoogte van toevluchtsoorden en andere plaatsen 

waar u kunt schuilen als de weersomstandigheden verslechteren, er een ongeluk 

plaatsvindt of als er iemand gewond raakt. Houd er rekening mee dat uw GPS-

systeem kwetsbaar is en op de meest ongelegen momenten defect kan raken. Het is 

verstandig om ervoor te zorgen dat u niet te afhankelijk bent van uw GPS-systeem en 

dat u in staat bent om uzelf in veiligheid te brengen als het defect raakt.  

 Informatie aan land: zorg ervoor dat er iemand aan land op de hoogte is van uw 

plannen en dat deze persoon weet wat hij moet doen als hij zich zorgen maakt over 

u. 

Misbruik van noodsignalen 

Regel 35  

Het gebruik van internationale noodsignalen anders dan bij noodsituaties, is verboden. 

 

 


