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LES 1

Vaarbewijsopleidingen (VBO)

1.1.1 Inleiding

Klein Vaarbewijs 1
Een Klein Vaarbewijs 1 is vereist voor de vaart met

Het Klein Vaarbewijs

een vaarbewijsplichtig schip op rivieren, kanalen

In deze studiewijzer behandelen we de leerstof die

en meren. Je hoeft alleen de eerste vier lessen te

je moet kennen voor Klein Vaarbewijs 1 (VB 1) en

leren. Het VB 1 is gecombineerd met het ICC Inland

Klein Vaarbewijs 2 (VB 2). In de eerste vier lessen

Waters (internationaal vaarbewijs).

wordt de leerstof van VB 1 behandeld. In les vijf tot
en met acht behandelen we de leerstof van VB 2.

Klein Vaarbewijs 2
Een Klein Vaarbewijs 2 is vereist voor de vaart

Verplichting

met een vaarbewijsplichtig schip op alle binnen-

Een Klein Vaarbewijs is vereist voor het varen met:

wateren. Dus als je ook op het ruime binnenwater,

1. Snelle motorboten (sneller dan 20 km/uur)

zoals Wadden, IJsselmeer, Markermeer, Ooster-

		 tot 15 meter lengte.

en Westerschelde vaart, moet je VB 2 hebben.

2. Pleziervaartuigen met een lengte van

Je moet dan de hele studiewijzer kennen. Het VB 2

		 15 tot 25 meter.

is gecombineerd met het ICC Inland and Coastal

3. Sleepboten, duwboten of sleepduwboten met

Waters (internationaal vaarbewijs).

		 een lengte van 15 tot 25 meter die uitsluitend
		 worden gebruikt als pleziervaartuig met

De zee

		 formele verklaring.

Voor Nederland geldt dat je geen vaarbewijs nodig

4. Beroepsvaartuigen met een lengte van

hebt als je uitsluitend op zee vaart en geen haven

		 15 tot 20 meter.

binnengaat. Andere Europese landen, onder andere
Griekenland, Italië en Spanje, kennen wel een vaar-

Leeftijd

bewijsplicht voor de kustwateren. Je hebt dan een

De minimumleeftijd waarop aan een persoon een

ICC Coastal Waters nodig.

Klein Vaarbewijs mag worden afgegeven, is 18 jaar.
Het Klein Vaarbewijs is onbeperkt geldig en hoeft

Het schip

niet meer verlengd te worden.

Schepen zijn er in soorten en maten. De wet maakt
alleen onderscheid tussen grote en kleine schepen.

Afgifte Klein Vaarbewijs

De grens ligt bij 20 meter. Een groot schip is een

Een Klein Vaarbewijs wordt alleen afgegeven na

schip met een lengte van 20 meter of meer. Een klein

overlegging van:

schip is een schip korter dan 20 meter. Kleine sche-

- het getuigschrift betreffende de theoretische

pen noemen we ook wel boten of jachten. Wat wij als

		 kennis die noodzakelijk is om met een schip

watersporters een grote boot vinden, bijvoorbeeld

		 te kunnen varen; dit getuigschrift krijg je als je

een motorjacht van 17 meter, is volgens de wet

		 geslaagd bent voor het examen;

een klein schip.

- een

verklaring

betreffende

de

lichamelijke

		 geschiktheid.
		 Als je geslaagd bent, krijg je het vaarbewijs direct
		 mee. De medische verklaring kun je ter plekke
		 invullen. De medische eisen kun je vinden op
		 de VAMEX-site, www.vamex.nl.
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Rompvormen
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4. Een Klein Vaarbewijs 2 is een vereiste voor
de vaart met een vaarbewijsplichtig schip op:
a. Rivieren, kanalen en meren.

Knikspant

Multiknikspant

Rondspant

Bij het aanschaffen van een boot is het belangrijk

b. Alle binnenwateren.
c. Alle binnenwateren met uitzondering van
		 de Waddenzee.

rekening te houden met het vaargebied. Enkele
basisvormen zijn: knikspant, multiknikspant en

5. Een Klein Vaarbewijs wordt alleen

rondspant (zie afbeelding). Op ruim water met veel

afgegeven na overlegging van:

golfslag is een rondspant aan te bevelen. Een knik-

a. Een aankooprekening van het schip.

spant is heel geschikt voor het kleine binnenwater.

b. Een aankooprekening van het schip en

Hoe ronder de rompvorm, hoe geschikter het schip is

		 het rapport van een medische keuring.

voor het varen in golven. De meest geschikte vorm

c. Het getuigschrift betreffende de benodigde

voor het varen in golven is dus een rondspant.

		 theoretische kennis om met het schip
		 te kunnen varen.
d. Een verklaring betreffende de lichamelijke

TEST JEZELF

		 geschiktheid en het getuigschrift betreffende

1.1.1

		 de benodigde theoretische kennis om met
		 het schip te kunnen varen.
6. De minimumleeftijd waarop aan

1. De minimumleeftijd voor het besturen van
een snelle motorboot is:

een persoon een Klein Vaarbewijs mag
worden afgegeven is:

a. 18 jaar.

a. 16 jaar.

b.

12 jaar.

b. 25 jaar.

c. 18 jaar.

d.

21 jaar.

c. 12 jaar.
d. 16 jaar.

7. De geschiktheid voor het varen in golven
wordt voor een belangrijk deel bepaald

2. Een Klein Vaarbewijs is vereist voor
het varen met een:

door de vorm van het onderwaterschip.
Het meest geschikt voor golven is een:

a. Motorschip met een hoogst bereikbare snelheid

a. Multiknikspantschip.

		 van 16 kilometer per uur en een lengte van

b. Rondspantschip.

		 minder dan 15 meter.

c. Knikspantschip.

b. Motorschip van 12 meter met een hoogst
		 bereikbare snelheid van minder dan 20 kilometer

8. Mag je met een Klein Vaarbewijs 1 met

		 per uur.

een vaarbewijsplichtig schip op de volgende

c. Zeilschip van 16 meter.

vaarwegen varen: Waddenzee, IJsselmeer,
Maas, Gelderse IJssel, Westerschelde,

3. Een Klein Vaarbewijs 1 is een vereiste voor
de vaart met een vaarbewijsplichtig schip op:

Amsterdam-Rijnkanaal?
a. Ja.

a. Rivieren, kanalen en meren.

b. Nee, niet op alle genoemde wateren,

b. Alle binnenwateren.

		 wel op IJsselmeer, Maas en Gelderse IJssel.

c. Alle binnenwateren met uitzondering van

c. Niet op alle genoemde wateren, maar wel op Maas,

		 de Waddenzee.

		 Gelderse IJssel en Amsterdam-Rijnkanaal.
Cursusboek Klein Vaarbewijs
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1.2.1 Uitrusting

Vaarbewijsopleidingen (VBO)

één kapot, dan loopt de boot vol en zinkt. Je hebt
kans dat de verzekering in zo’n geval niet uitkeert

ALGEMEEN

wegens nalatigheid.

De wetgever stelt geen uitrustingseisen aan kleine

- Goede reddingsvesten: bij voorkeur minimaal

schepen, met uitzondering van snelle motorboten.

voor elke opvarende één vest (bij snelle motorboten

Een juiste verlichting en een toeter zijn voldoende

verplicht).

om dag en nacht te mogen varen. In verband met

- Een brandblusser: bij voorkeur minimaal één

onze eigen veiligheid en de verzekeringsvoorwaarden

brandblusser met minimaal 2 kilogram inhoud.

vinden de opleiders en de leden van de examen-

Zo’n brandblusser hang je op een plaats waar je

commissie dat een boot aan een aantal minimumeisen

gemakkelijk en van twee kanten bij kunt, bijvoor-

moet voldoen. Deze eisen zijn afhankelijk van het soort

beeld bij de ingang van de kajuit, hut of motorruimte.

schip en het gebied waarin je vaart. Hieronder vol-

- De reglementen: aan boord van een schip

gen enkele belangrijke zaken.

moet een bijgewerkt exemplaar van het geldige
Binnenvaartpolitiereglement aanwezig zijn om op

- Een anker: als de motor uitvalt, moet je op een

ieder moment geraadpleegd te kunnen worden.

veilige plaats kunnen ankeren. Je zonder voortstuwing

Het Binnenvaartpolitiereglement kan geleverd worden

laten voortdrijven is levensgevaarlijk en verboden.

in digitale en papieren vorm (Almanak deel 1).

- Een zeereling: is met name belangrijk voor
boten die op ruim water varen. Een zeereling bestaat

SNELLE MOTORBOTEN

uit een aantal rechtopstaande buizen (scepters) van

Alle boten die sneller kunnen varen dan 20 km/

gemiddeld zo’n 60 centimeter (hoe hoger, hoe beter)

uur vallen onder de categorie snelle motorboten.

waartussen één of twee draden gespannen zijn en

Het gaat dan om jetski’s, waterscooters, speedboten,

soms ook een net. De reling is bedoeld om te voorkomen

maar ook om kajuitjachten die sneller kunnen

dat je overboord valt.

dan 20 km/uur. Voor deze categorie geldt een vaar-

- Een lenspomp met handbediening vanuit

bewijsplicht en voor het besturen een minimumleef-

de kuip: is belangrijk voor kajuitzeilboten. Met zo’n

tijd van 18 jaar. Snelle motorboten moeten voorzien

lenspomp kun je met een kleine lekkage of veel buis-

zijn van een registratieteken plus bijbehorend
registratiebewijs. Dat geldt niet alleen voor het BPRgebied, maar voor alle vaarwateren in Nederland, dus
ook voor het Rijnvaartgebied (RPR).
Bij snelle motorboten is de schipper in eerste instantie
verantwoordelijk voor de naleving van de inrichtingsvoorschriften van de boot. De eigenaar op wiens naam
het registratiebewijs staat, is medeverantwoordelijk.

water blijven doorzeilen tot je in een veilige haven

Via de verplichte registratie is de eigenaar altijd te

bent. De lenspomp pompt het water uit het laagst-

achterhalen. De schipper is verantwoordelijk voor

gelegen deel van het schip. Bij motorboten heet dat

het vaargedrag, ook als hij zelf niet stuurt.

de bilge en spreken we van een bilgepomp.

De algemeen geldende maximumsnelheid waar-

- Goede afsluiters voor de doorvoer onder

mee op de Nederlandse vaarwegen, inclusief

de waterlijn: zijn belangrijk voor alle kajuitboten.

het Nederlandse deel van het Rijnvaartgebied

Zorg ervoor dat bij het verlaten van de boot alle buiten-

(RPR), met snelle motorboten mag worden gevaren,

boordafsluiters dicht zijn. Met de afsluiters open loop

is 20 km per uur.

je extra veel risico. Schiet er een slang los of gaat er
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TEST JEZELF

1.2.1

vaarwegen
In het algemeen geldt voor de Nederlandse vaarwegen
een maximumsnelheid van 20 km/uur.
Daar kan van worden afgeweken; in natuurgebieden bijvoorbeeld wordt vaak een lagere snelheid

1. Het is niet toegestaan aan het scheepvaart-

verplicht gesteld en voor het varen met snelle motor-

verkeer deel te nemen met een snelle 		

boten zijn gebieden aangewezen waar sneller gevaren

motorboot als:

mag worden.

a. De zittende bestuurder geen reddingsvest draagt.

Bepaalde categorieën, zoals snelle veerponten en

b. Die niet is voorzien van een registratieteken.

watertaxi’s, kunnen speciale toestemming krijgen

c. Het motorvermogen boven de 100 kW is.

om toch sneller te varen dan de geldende maximumsnelheid.

2. Aan de inrichting van een snelle motorboot
worden speciale eisen gesteld. Welke eis

Verplichte uitrusting

hoort daarbij? De aanwezigheid van:

- een motoronderbrekingsknop, ook wel ‘dode-

a. De motoronderbrekingsknop (‘dodemansknop’).

mansknop’ genoemd (is niet vereist bij snelle kajuit-

b. Een deugdelijke voorruit.

boten met een gesloten binnenbesturing); als de be-

c. Het registratiebewijs.

stuurder overboord slaat en de motor stopt niet, gaat
de boot, mede door het wieleffect (zie les 2), rondjes

3. Een kajuitmotorboot van 13 meter lengte

draaien; de kans is dan groot dat de bestuurder door

met binnenbesturing en een maximum-

zijn eigen boot wordt overvaren;

snelheid van 25 kilometer per uur moet

- reddingsvesten, voor elke opvarende één
exemplaar;

zijn uitgerust met:
a. Een reddingsvest voor iedere opvarende,

- een brandblusser.

		 een brandblusapparaat en een technische voor		 ziening waarmee bij onderbreking van

Verplichtingen van de bestuurder

		 de besturing de middelen tot voortbeweging

- hij moet 18 jaar zijn;

		 (nagenoeg) onmiddellijk tot stilstand komen.

- hij moet zitten op een voor hem

b. Een reddingsvest voor iedere opvarende.

		 bestemde zitplaats;

c. Een reddingsvest voor iedere opvarende en

- 	als dat niet kan, moet hij, als hij staand stuurt,

		 een brandblusapparaat.

een reddingsvest dragen, ook bij schitterend weer.
De verplichting een reddingsvest te dragen geldt niet

4. De bestuurder van een snelle motorboot

als de bestuurder op de bestuurdersstoel zit en voor

is met het oog op zijn persoonlijke

snelle kajuitboten met een gesloten binnenbesturing.

veiligheid verplicht om:

Extra verplichting bij waterskiën:
- op een snelle motorboot die één of meer water-

a. Als hij alleen met het schip vaart, door middel van
		 een veiligheidslijn en -gordel aan het schip

		 skiërs trekt, moet de bestuurder worden bijgestaan

		 verbonden te zijn, zodat hij niet bij

		 door een mede-opvarende (minimaal 15 jaar oud)

		 een onverwachte beweging overboord kan vallen.

		 die als uitkijk fungeert.

b. Een reddingsvest te dragen als hij staand		
		 stuurt, uitgezonderd bij het sturen vanuit
		 een gesloten binnenbesturing.
c. Altijd een reddingsvest te dragen.

Cursusboek Klein Vaarbewijs
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5. Wie is in eerste instantie verantwoordelijk
voor de naleving van de inrichtingsvoorschriften van een snelle motorboot?
a. De eigenaar op wiens naam het registratie-

Vaarbewijsopleidingen (VBO)

Hier volgen twee vragen over de uitrusting
van snelle boten.
9. Moet een zogenaamde jetski uitgerust zijn
met een brandblusser?

		 bewijs staat.

a. Ja.

b. Nee.

b. De schipper (niet-eigenaar) die met de snelle

10. Moet een speedboot met binnen-

		 motorboot vaart.

besturing uitgerust zijn met een zoge-

c. De leverancier.

naamde ‘dodemansknop’?
a. Ja.

b. Nee.

6. De bestuurder van een snelle motorboot die
één of meer waterskiërs voortbeweegt, moet:

11. Je hebt een snelle motorboot met kajuit.

a. Per vaartocht een vergunning afhalen op

Welke voorzieningen moeten onder andere

		 het postkantoor.

aan boord aanwezig zijn?

b. Minimaal 15 jaar zijn.

a. Een deugdelijk brandblusapparaat en voor

c. Door een medeopvarende (min. 15 jaar) als

		 iedere opvarende een reddingsvest onder

		 uitkijk worden bijgestaan.

		 handbereik.
b. Een ‘dodemansknop’ en voor iedere opvarende

7. De algemeen geldende maximumsnelheid

		 een drijfkussen.

waarmee op de Nederlandse vaarwegen

c. Een ‘dodemansknop’ en voor iedere opvarende

met snelle motorboten mag worden

		 een zwemvest.

gevaren, is:
a. Onbeperkt, tenzij anders door de bevoegde

12. De bestuurder van een snelle motorboot

		 autoriteit voor het betreffende vaarwater is

trekt een waterskiër. De bestuurder zit op

		 aangegeven.

een voor hem bestemde zitplaats.

b. 40 kilometer per uur.

Wat bepaalt het BPR?

c. 20 kilometer per uur.

a. De bestuurder moet een medeopvarende van
		 ten minste 15 jaar oud als uitkijk aanstellen.

8. Aan boord van een schip moet een bijgewerkt exemplaar van het geldige 		

b. De bestuurder moet een reddingsvest dragen.
c. De uitkijk moet op het voordek zitten.

Binnenvaartpolitiereglement aanwezig zijn
om op ieder moment geraadpleegd te

13. Wat is er bepaald met betrekking

kunnen worden. Het Binnenvaart-

tot een registratiebewijs voor een

politiereglement kan geleverd worden in

snelle motorboot op het Nederlandse 		

de vorm van een boek en in digitale vorm.

Rijnvaartpolitiereglement-gebied?

In welke vorm moet het reglement aan

a. In het RPR wordt een registratiebewijs niet

boord zijn?

		 voorgeschreven, het is dus niet nodig.

a. Alleen in digitale vorm.

b. In het RPR wordt een registratiebewijs

b. Alleen in boekvorm.

		 voorgeschreven dat is afgegeven door

c. Mag in boekvorm maar ook in digitale vorm.

		 de Rijnvaartcommissie.
c. Het registratiebewijs voor een snelle motorboot,
		 zoals vermeld in het BPR is ook verplicht voor
		 het RPR-gebied.
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1.3.1 Veiligheid

overboord vallen. Welke maatregel geeft
daarvoor de beste garantie?

Het doel van de Binnenvaartwet is het bevorderen

a. Een reddingsvest dragen, bij voorkeur een van

van de veiligheid van de vaart van schepen op de bin-

		 het type dat zich automatisch opblaast wanneer

nenwateren en van de veiligheid aan boord van die

		 de persoon die het draagt overboord valt.

schepen. Aan schepen die onder de Binnenvaartwet

b. Een zogenaamde ‘voetlijst’ (rechtopstaande strip)

vallen (dat zijn met name de grote schepen waarmee

		 aan de buitenkant van het dek aanbrengen.

beroepsmatig gevaren wordt) worden strenge veilig-

c. Scepters aan de buitenkant van het dek aan-

heidseisen gesteld. Aan kleine schepen, met uitzon-

		 brengen met een relingdraad op 60 cm boven

dering van snelle boten, niet. Toch zijn de gevaren

		 het dek en daaronder nog een relingdraad op

die deze categorie bedreigen niet kleiner. De belang-

		 30 cm hoogte.

rijkste gevaren zijn brand en verdrinking.

15. Hoeveel reddingsvesten moeten aan boord

BRANDTYPES

van een snelle motorboot aanwezig zijn?

Voor het ontstaan van een brand moet er gelijktijdig

a. Eén voor elke opvarende.

sprake zijn van een brandbare stof, een voldoende

b. Eén voor elke waterskiër.

hoge ontbrandingstemperatuur en zuurstof.

c. Eén voor de schipper, die verplicht is het vest
		 te dragen gedurende de vaart.

UU
AT
ER
TE

MP

OF

moet de bestuurder doen volgens het BPR?

ST

en er is geen plaats om aan te leggen. Wat

UR

moet een kwartier wachten voor een sluis

ZU

R

16. Een bestuurder van een waterscooter 		

a. Hij moet een anker uitgooien en de motor 		
		 uitzetten.

BRANDBARE STOF

b. Hij moet er voor zorgen dat de motor geen 		
		 onnodige geluidshinder veroorzaakt.
c. Hij moet terugvaren en een kwartier later terug

We onderscheiden zes types brand,
A-, B-, C-, D-, E- en F-branden.

		 zijn om de sluis in te varen.
- A-branden zijn kernbranden in vaste
17. Een bestuurder van een snelle motorboot
ligt afgemeerd op een wachtplaats voor een
sluis en het ziet er niet naar uit dat sluis
snel opengaat. Wat moet de bestuurder
volgens het BPR doen?
a. Hij moet er voor zorgen dat de motor niet
		 onnodig lang of zonder redelijk doel in werking
		 wordt gehouden.

		 stoffen (papier, hout);
- B-branden zijn vloeistofbranden
		 (benzine, olie, spiritus);
- C-branden zijn gasbranden
		 (propaan, butaan);
- D-branden zijn metaalbranden
		 (magnesium, aluminium);
- E-branden zijn elektriciteitsbranden 		

b. Hij moet de motor in werking houden om, als de
		 sluis opengaat, snel naar binnen te kunnen varen.
c. Hij moet regelmatig extra gas geven om er voor

		 (kortsluiting);
- F-branden zijn vet- en/of oliebranden
		 (vlam in de pan).

te zorgen dat de motor niet onverwachts uitvalt.

Cursusboek Klein Vaarbewijs
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Enkele blusmiddelen zijn:
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TEST JEZELF

1.3.1

- water; als blusmiddel alleen geschikt bij
		 A-branden;
- schuim; een schuimblusser is bijzonder geschikt
		 voor gebruik aan boord van jachten bij A- en
		 B-branden (soms ook C-branden), omdat schuim
		 weinig schade veroorzaakt, ook na gebruik;
- poeder; geschikt bij A-, B- en C-branden.

1. Je hebt aan boord één brandblusser.
Deze plaats je bij voorkeur bij:
a. Het kooktoestel.
b. De in- en uitgang van de kajuit.

Het nadeel van een poederblusser is dat die na

c. De slaaphut.

gebruik schade kan aanrichten aan elektrische
apparatuur en metalen.

2. Voor het ontstaan van een brand moet er

Het nadeel van een schuimblusser is dat je die in

tegelijkertijd sprake zijn van: een brand

de winter bij een lage temperatuur (-5°) niet kunt

bare stof, een ontbrandingstemperatuur

gebruiken.

en als derde:

Een oliebrand mag je nooit blussen met water.

a. Zuurstof.

De brandende olie gaat drijven op het water en ver-

b. Stikstof.

spreidt zich dan over de hele boot.

c. Kooldioxide.

Eisen brandblusser

3. A-branden zijn:

- de brandblusser moet een rijkskeurmerk hebben
		 en dient typegoedgekeurd te zijn;
- de minimumcapaciteit van een handbrandblusser
		 moet 2 kg zijn;

a. Gasbranden.
b. Kernbranden in vaste stoffen, zoals hout.
c. Metaalbranden.
d. Vloeistofbranden.

- de brandblusser dient elke 2 jaar gekeurd te
		 worden door een deskundige instantie.

4. B-branden zijn:
a. Kernbranden in vaste stoffen, zoals hout.

Plaats brandblusser

b. Vloeistofbranden.

Als je maar één brandblusser aan boord hebt, plaats

c. Metaalbranden.

je die bij voorkeur op een plaats waar je er van alle

d. Gasbranden.

kanten gemakkelijk bij kunt, bijvoorbeeld bij de inen uitgang van de kajuit.

5. C-branden zijn:
a. Vloeistofbranden (benzine, petroleum enzovoort).

Vlam in de pan

b. Kernbranden in vaste stoffen, zoals hout.

Als de vlam in de pan slaat (F-brand), dek je de pan

c. Gasbranden (propaan, butaan enzovoort).

zo snel mogelijk af met bijvoorbeeld een deksel of

d. Metaalbranden (magnesium, natrium enzovoort).

natte dweil.
6. Water is als blusmiddel alleen geschikt bij:
a. Type D-branden.
b. Type A-branden.
c. Type B-branden.
d. Type C-branden.
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7. Een oliebrand aan boord mag niet met
water geblust worden wegens gevaar voor:

LES 1

13. Waar moet je speciaal op letten bij 		
schuimblussers?

a. Kortsluiting.

a. Dat je ze niet kunt gebruiken in de winter,

b. Zinken van het schip.

		 want schuim kan bevriezen.

c. Verspreiding van de brand.

b. Dat je ze op een koele plek moet ophangen.
c. Dat je ze niet in de zon kunt laten drogen.

8. De aanbevolen minimumcapaciteit van
een handbrandblusser aan boord van een

d. Dat je ze niet kunt gebruiken in afgesloten
		 ruimtes.

klein schip is:
a. 2 kilogram.

14. Aan boord slaat de vlam in de pan met

b. 6 kilogram.

frituurvet. Hoe blus je dit?

c. 1 kilogram.

a. Door de brandende frituurpan snel overboord

d. 10 kilogram.

		 te gooien.
b. Met een blusdeken en een schuimblusser.

9. Het nadeel van poederblussers is dat ze:

c. Met een schuimblusser.

a. Schade veroorzaken aan elektrische apparatuur

d. Door de frituurpan af te dekken met een deksel

		 en metalen bij nat worden na het blussen.

		 en/of een stevige natte doek.

b. Een geringe bluswerking hebben.
c. Alleen in gesloten ruimtes gebruikt
		 kunnen worden.

15. Wat zijn de belangrijkste vermeldingen op
een blusapparaat waarop bij aanschaf
gelet dient te worden?

10. Welk (Type) brand(en) kan/kunnen met
moderne schuimblussers geblust worden?
a. Alleen C-branden.

a. De naam van de importeur en/of fabrikant.
b. Een rijkskeurmerk en typegoedkeuring.
c. Het gewicht van de drukhouder.

b. Voornamelijk A- en B-branden.
c. Alleen A-branden (vaste stoffen).
d. Alleen D-branden (metalen).

Hier volgen twee vragen over dieselbrand.
16. Kun je een dieselbrand blussen met
een schuimblusser?

11. Een schuimblusser is bijzonder geschikt
voor gebruik aan boord van jachten vanwege:
a. De geschiktheid voor A- en B-branden (soms ook
		 C-branden) en de geringe schade na gebruik.

a. Ja.

b. Nee.

17. Kun je een dieselbrand blussen met
een poederblusser?
a. Ja.

b. Nee.

b. De verstikkende werking.
c. De grote koelende werking.
12. Om de hoeveel tijd dien je de diverse
brandblusapparaten op hun goede werking
na te laten zien door een deskundige?
a. Elke 5 jaar.
b. Elk jaar.
c. Elke 2 jaar.
d. Elke 3 jaar.

Cursusboek Klein Vaarbewijs
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1.3.2 Brandpreventie

Als de koperen gasleiding door een wand van de ene
naar de andere ruimte moet, gebruik je een messing

Algemeen

(geel koper) koppelstuk (wanddoorvoer). Een lek in

Het gevaar van brand of explosie is op een boot veel

de gasinstallatie kun je opsporen met behulp van

groter dan in een auto of caravan. Dat komt doordat

zeepsop. Gebruik nooit een vlammetje om het lek

de relatief zware brandbare gassen in of op een boot

te vinden.

niet weg kunnen. We moeten daarom op een boot
extra voorzichtig zijn met gas en benzine.

Gasbun
Een gasfles voor kook- en verwarmingsdoeleinden

Gasdetector

kan in de boot het best geplaatst worden in een

Een gasdetector wordt gebruikt om na te gaan of

afzonderlijke ruimte. De gasbun heeft op het laagste

benzine- en/of gasdampen in een gevaarlijke concen-

punt een afvoer naar buiten en van boven een moge-

tratie aanwezig zijn. Een gasdetector is uitgerust

lijkheid om verse lucht binnen te laten (beluchting).

met één of meer sensoren (aftasters). Gas is zwaarder dan lucht en daarom zal het gas zich bij een

Benzinemotor

gaslek verzamelen in het laagste gedeelte van het

Benzine verdampt zeer snel. Benzinedamp vormt

schip. Hetzelfde geldt voor benzinedampen. Daarom

samen met de zuurstof uit de lucht een explosief

dienen de sensoren in het laagstgelegen deel van de

mengsel. Voordat je een ingebouwde benzinemo-

ruimte waarin we het gas of de damp kunnen ver-

tor gaat starten, moet eerst, in verband met explo-

wachten geplaatst te worden.

siegevaar, de motorruimte geventileerd worden.
Dat gebeurt met een vonkvrije elektrische ventilator

Kooktoestel

die de lucht vanonder de motor afzuigt.

Gebruik aan boord een thermisch beveiligd kooktoe-

Jerrycans met reservebenzine moeten bij voorkeur

stel; als de vlam uitwaait, wordt de gastoevoer auto-

worden opgeslagen in een aparte, geventileerde

matisch afgesloten.

ruimte. Bij een dieselmotor is dat niet nodig, want
diesel verdampt nauwelijks en vormt geen explosief
mengsel.

Aansluiting

Kortsluiting
Door de vochtige omgeving is de elektrische installatie erg kwetsbaar en kan er gemakkelijk door kortsluiting brand ontstaan. Daarom is het belangrijk om,
als je voor langere tijd van boord gaat, de elektrische
Schotdoorvoer

In principe gebruiken we koperen gasleidingen en

installatie door middel van de hoofdschakelaar(s) uit
te zetten.

voor ieder gastoestel (gasstel, gaskachel) dient een
afsluiter te zitten. Als verbinding tussen deze afsluiter
en het soms cardanisch* opgehangen gastoestel mag
een rubberen gasslang worden gebruikt. Deze rubberen slang dient om de 3 jaar vernieuwd te worden.

*
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Cardanische ophanging betekent dat het gasstel horizontaal blijft,
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TEST JEZELF

1.3.2

LES 1

5. Jerrycans met reservebenzine dienen bij
voorkeur te worden opgeslagen:
a. In een aparte, geventileerde ruimte.
b. In de motorruimte.
c. Onder de afgesloten kuipbanken.

1. Thermische beveiliging op gasapparatuur is
aan boord van jachten aan te bevelen, omdat:

6. Voordat je een ingebouwde benzinemotor

a. Daardoor de aanwezigheid van een explosief

start, moet je eerst de motorruimte

		 gasmengsel vastgesteld kan worden.

ventileren in verband met explosiegevaar.

b. Bij oververhitting de vlam dooft.

Is dit bij een dieselmotor ook nodig?

c. Bij uitwaaien van de vlam de gastoevoer wordt

a. Ja.

		 afgesloten.

b. Alleen bij een ‘warme start’.
c. Nee.

2. Een gasfles voor kook- en verwarmingsdoeleinden kan in de boot het best 		
geplaatst worden:

7. Hoe kun je bij het starten van
een benzinemotor brand- en explosie-		

a. Zo dicht mogelijk bij het kooktoestel of 		

gevaar zoveel mogelijk reduceren?

		 verwarmingsapparaat.

a. Door de motorluiken open te zetten.

b. Op een goed bereikbare plaats in

b. Door een ventilatietoevoer zo diep mogelijk in

		 de geventileerde kajuit.

		 de machinekamer aan te brengen.

c. In een afzonderlijke ruimte, voorzien van

c. Door een gasdetector onder de motor aan

		 een afvoer naar buiten op het laagste punt.

		 te brengen.
d. Door een vonkvrije ventilator de dampen onder

3. Een gasdetector is uitgerust met één of

		 de motor te laten afzuigen.

meer sensoren (aftasters). Je plaatst
de sensor(en) bij voorkeur:

8. Als we een controle op lekkage in de gas-

a. Zo dicht mogelijk bij het gebruikstoestel.

installatie willen uitvoeren,

b. In het laagst gelegen deel van de ruimte waarin

doen we dit met:

		 het gebruikstoestel staat.

a. Zeepsop.

c. Zo dicht mogelijk bij de stuurstand.

b. Een vlammetje.

d. Aan het plafond naast de rookmelder.

c. Een doekje met wasbenzine.

4. Voor ieder gasverbruikstoestel moet

9. Een goede gasleiding van de gasbun naar

een afsluiter zitten. Als verbinding tussen

het gastoestel is gemaakt van:

deze afsluiter en het cardanisch

a. Een kunststof slang.

opgehangen verbruikstoestel mag

b. Een PVC pijp.

een rubberen gasslang worden gebruikt.

c. Een rubberen oranje slang.

Deze rubberen slang dient regelmatig

d. Een koperen pijp.

vernieuwd te worden en wel om de:
a. 3 jaar.
b. 5 jaar.
c. 2 jaar.
d. 4 jaar.
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10. Op onderstaande afbeelding zie je:

1.3.3 Verdrinking
Als je aan het varen bent, is de kans dat je in het water
valt duidelijk aanwezig. Denk niet dat je niets kan
overkomen als je goed kunt zwemmen. Als je op ruim
water zit, kan het heel lang duren voor je aan de
kant bent. Je raakt snel onderkoeld en als gevolg

a. Een schotdoorvoer voor de gasleiding.

van de onderkoeling werken de spieren niet meer

b. Een verbindingsstuk voor de bliksemafleider.

en verdrink je. Hoe meer je beweegt, hoe meer koud

c. Een koppelstuk voor de dieselleiding.

water er langs je lichaam stroomt en hoe sneller je
onderkoeld raakt.

11. Op welke plaats in het schip zal het
propaan- of butagas zich bij een gaslek
verzamelen?
a. In de buurt van het lek.
b. Vooral in het laagste gedeelte van het schip.
c. Voornamelijk boven in de kajuit.

Als je in het water valt, is het belangrijk dat je
- blijft drijven;
- de warmte vasthoudt (foetushouding aannemen
		 en niet bewegen);
- gezien wordt.
De hoofdkleur van reddingsmiddelen is naar inter-

12. Een vaartuig is uitgerust met een inge -

nationaal gebruik oranje.

bouwde benzinemotor. Vóór je de motor
start, moeten met het oog op de veiligheid

REDDINGSMIDDELEN

één of meer handelingen worden verricht.

Reddingsvest

De belangrijkste is/zijn:

Een reddingsvest geeft een hoeveelheid extra drijf-

a. Benzinetank ontluchten en condenswater

vermogen die varieert van junior 100 Newton (10 kg)

		 aftappen.

tot senior 275 Newton (27,5 kg). Het vest is zo gecon-

b. Motorruimte ventileren.

strueerd dat de drenkeling ook in bewusteloze toe-

c. Smeeroliepeil en waterpeil controleren.

stand op zijn rug gaat drijven met het hoofd op een
dikke kraag.

13. Wat is juist met betrekking tot de ont-

Er zijn twee soorten:

luchting van een gasbun?
a. Een gasbun moet onderin een afvoer naar
		 buiten hebben om bij mogelijke lekkage het gas
		 af te voeren.
b. Een gasbun moet bovenin een afvoer naar
		 buiten hebben om bij mogelijke lekkage het gas
		 af te voeren.

Besto 100N reddingsvest,
niet opblaasbaar

Besto 150N reddingsvest, opblaasbaar

c. Een gasbun moet onderin een afvoer naar 		

Als een opblaasbaar reddingsvest goed onderhouden

		 buiten hebben om bij mogelijke lekkage het gas

wordt, is het even goed als een niet opblaasbaar vest.

		 af te voeren en bovenin een mogelijkheid om

Een automatisch opblaasbaar reddingsvest kan

		 verse lucht toe te laten.

ook manueel (met de hand) worden geactiveerd.
In de meeste gevallen is dat een kwestie van trekken
aan een touwtje.
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Typeaanduiding drijfhulpmiddelen
50 N (5 kg) Zwemvest (geen REDDINGSVEST)

LES 1

Draagplicht reddingsvest
Voor de pleziervaart geldt in het algemeen geen

Alleen te gebruiken bij of op beschut water waar snel

draagplicht voor een reddingsvest.

hulp aanwezig is. Niet veilig bij bewusteloosheid. Bij

Uitzondering: bij snelle open motorboten waarin de

uitstek geschikt in situaties waar veel bewegings-

bestuurder staand stuurt, moet de bestuurder een

vrijheid vereist is, zoals bij:

reddingsvest dragen.

-

kanoën en kayakken;

Snelle boten moeten voor alle opvarenden een red-

- surfen;

dingsvest onder handbereik aan boord hebben. Ze zijn

- water- en jetskiën;

niet verplicht het te dragen (uitgezonderd de staande

- vissen en jagen aan de waterkant.

bestuurder).
Voor alle andere pleziervaartboten geldt een aanbeveling om voor alle opvarenden een reddingsvest aan
boord te hebben. Voor de beroepsvaart is het dragen
van een reddingsvest wel verplicht.
Reddingsboeien

100 N (10 kg) Reddingsvest

Er zijn twee soorten:

Geschikt bij of op binnenwater en beschut water.
Geschikt voor kinderen (al vanaf een paar maanden)
en volwassenen bij of op binnenwater en beschut
water tijdens normale weersomstandigheden en bij
het dragen van lichte kleding. Is zo ontworpen dat
het een bewusteloze persoon op de rug draait.
150 N (15 kg) Reddingsvest

Ronde reddingsboeien

hoefijzervormige
reddingsboei
met drijflicht

Ronde reddingsboeien

Geschikt bij of op openwater en kustwater. Met zware,

In de beroepsvaart, zowel op zee als op binnenwater,

waterdichte kleding beperkt veilig bij bewusteloosheid.

worden altijd ronde reddingsboeien gebruikt met een

Geschikt voor kinderen en volwassenen bij of op

redelijk gewicht (2 à 3 kg), zodat je ze goed kunt werpen.

openwater en kustwater, voor zware weersomstan-

Om erin te kunnen komen, duw je de boei aan één

digheden en bij het dragen van bijvoorbeeld lichte

kant omlaag zodat de boei over je heen kiept.

regenkleding. Is zo ontworpen dat het een bewusteloze persoon op de rug draait.

Hoefijzervormige reddingsboeien
Deze boeien zien we heel veel op jachten. Ze zijn
meestal flexibel en licht. Omdat de boei aan één kant
open is, kun je er makkelijk in komen. Er zit meestal
een drijflicht met een lijntje aan vast. Het licht hangt
altijd ondersteboven, want het lampje gaat vanzelf
branden als het rechtop in het water drijft.

275 N (27,5 kg) Reddingsvest
Voor op zee en extreem zware omstandigheden.
Geschikt voor dragers van zware, waterdichte kleding.
Onder vrijwel alle omstandigheden volkomen veilig
bij bewusteloosheid.

Cursusboek Klein Vaarbewijs
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Drijflijn

Parachutelichten
Parachutelichten

(vuurwerkpijlen)

worden

aan

boord als noodsein gebruikt.

Radarreflector
Een drijflijn aan een reddingsboei heeft voor- en nadelen.

Een radarreflector is aan te bevelen (op sommige

Voordelen:

wateren verplicht) en vergroot bij slecht zicht de

		

bij het mislukken van het toewerpen kun je

kans dat je schip wordt opgemerkt op het radar-

de reddingsboei binnenhalen en opnieuw 		

scherm van andere schepen. Eén van de eisen die

		 toewerpen;
		

aan een radarreflector wordt gesteld, is dat die zo hoog

je kunt de drenkeling gemakkelijk naar

mogelijk geplaatst moet worden, ten minste 4 meter

het schip halen.

boven het water. Niet alle reflectoren zijn even goed.
Onderstaand type werkt, mits goed opgehangen, goed.

Nadeel:
		

een lijn aan een reddingsboei kan tijdens
het werpen in de knoop raken.
Joon

Fout

Iemand die overboord slaat, is door de golfslag bin-

Goed

nen een mum van tijd uit het zicht. Een joon maakt

Hulp verlenen

de plaats waar de drenkeling overboord is geslagen

De plicht om hulp te verlenen is vastgelegd in

beter zichtbaar.

het Wetboek van Koophandel. Als een ander schip in
nood verkeert, moet een schipper altijd hulp verlenen,

Licht

tenzij daardoor zijn eigen schip en/of opvarenden in
Vlag

gevaar komt/komen.
Aanvaring
Als er een aanvaring heeft plaatsgevonden, moeten
volgens artikel 785 van het Wetboek van Koophandel
de naam van het schip en de plaats van herkomst

Lijn
Reddingsboei

aan de medebetrokkenen worden doorgegeven.
Het zal duidelijk zijn dat dit artikel betrekking

Drijflichaam

heeft op beroepsvaartuigen waarvan de schippers
(vaak ook eigenaars) geen vaste woon- en verblijf-

Gewichtje

plaats hebben. Bij aanvaringen tussen jachten onderling geef je je naam, adres en woonplaats door.

Een joon is een soort oranje dobber van een meter of

Er is voor jachten geen verzekeringsplicht, zoals voor

drie met een fel knipperlicht bovenin. De joon wordt

het wegverkeer. De risico’s (denk aan lichamelijk

vaak met een touw aan de reddingsboei vastgemaakt.

letsel of erger) zijn echter niet minder groot. Dus zorg

Zo’n joon is vooral van belang als de drenkeling in

voor een goede verzekering van je boot. De premies

het donker op stromend water overboord valt.

liggen veel lager dan bij autoverzekeringen.
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