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Hoofdstuk 1 Indeling/taakverdeling 
(hiërarchische verantwoordelijkheden) 

Taakverdeling Tijdens toertochten is altijd de gebruikelijke rolverdeling 
van kracht 
 

Eigen verantwoor- 
delijkheid van de 
roeiteams 

Elk team is ten allen tijden voor zichzelf 
verantwoordelijk. Aanvoerder van het team is de 
slagman/-vrouw. De verantwoording van het team 
begint vanaf het moment dat er een team gevormd 
wordt en blijft duren tot het team weer uit elkaar is en 
tot dat de boot veilig opgeborgen is. Het team treft zo 
nodig zelfstandig alle vereiste maatregelen ter 
vermijding van gevaren voor mens en materiaal.  
 

Borg staan Het team is als geheel verantwoordelijk voor alle 
schades aan eigendommen van de club, waar het gaat 
om materiaalschade of schades aan derden. Een goede 
dekking door een schadeverzekering is een 
verantwoording van elke teamlid.  
Er moet rekening mee gehouden worden, dat niet elke 
verzekeringsmaatschappij een zgn. 
risicoschadeverzekering voor het geleende 
clubmateriaal aanbiedt.  
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Aansprakelijkheid Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de 
verantwoordelijkheid van de toerleiding of de RV Breda 
in geval van een zelf verschuldigd ongeval of schade. 
 

Hoofdstuk 2 Persoonlijke toertochtuitrusting 
Kleding De kleding dient aan de weersomstandigheden 

aangepast te zijn: roeitenue, hoofdbedekking, 
regenkleding, zonnebril, schoenen (oude sportschoenen 
ter bescherming van de voeten bij het uitstappen). 
Basisregel: NOOIT zonder schoenen bij rivieren 
uitstappen. Verder is van belang om voor eventuele 
calamiteiten een EHBO-uitrusting met medicatie mee te 
nemen en waterdichte tassen etc. 
 

Persoonlijk 
gereedschap 

6-kantige steeksleutel 10 mm, zakmes, Engelse sleutel 
(baco), kleefband, watervast en ca. 50 mm breed duct 
tape, hoosvat.  
 

Verbinding Mobiel 
 

Persoonlijke 
veiligheids-
uitrusting 

Persoonlijke zwemvesten. Overeenkomstig de 
‘Binnenscheepvaartverordening’ artikel ??? en ??? moet 
elke roeier bij elke tocht een reddingsvest of minimaal 
een wettelijk goedgekeurde zwemhulp met minstens 
50N drijfvermogen bij zich hebben. 
 

Hoofdstuk 3 Uitrusting van de boten 
Uitrusting per 
boot 

Minstens 1 lijn, hoosvat, drijflichamen, rode noodvlag 
(vooral bij tochten over meren), spatzeilen, folie, 
plakband. 
 

 

Hoofdstuk 4 Het in- en uitladen van de aanhanger 
Volgorde van 
belading 

1. Als eerste en helemaal boven de boot. Dan eerst de 
riggers wegnemen. 

2. Riemen bij elkaar binden en inladen. Riggers en 
roeibankjes inladen. 

3. Van boven naar onder beladen. C-boten helemaal 
boven. Boten meteen vastzetten. 

4. Als laatste op het onderste rek de zwaarste boten 
plaatsen. 

In principe altijd van boven naar beneden beladen met 
de zwaarste boot helemaal onderop. Afladen in 
omgekeerde volgorde. 
 

Riggers Demonteren: bouten losmaken en wegnemen en de 
rigger meteen weghalen. 
Monteren: riggers op zijn plaats zetten en meteen met 
één bout vastmaken. 
In principe nóóit een rigger ongezekerd (= zonder bout) 
achter laten.  
 

Verantwoordelijk-
heid 

Het volgens de voorschriften laden van de aanhanger is 
de verantwoordelijkheid van de bestuurder van de 
trekauto. Hij controleert vóór iedere rit: 
» of de koppeling goed aan de trekhaak van de auto 

vastzit en of het neuswiel omhoog getrokken is 
» of de handrem met de noodremvoorziening aan de 

auto aangekoppeld is 
» of de richtingaanwijzer, verlichting en remlichten van 

de aanhanger functioneren 
» of de boot en de roeiriemen goed vastgebonden zijn 
» of de deksels van de luchtkasten (indien aanwezig) 

goed vastzitten 
» of alle bouten van het botenrek goed vastzitten. 
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Hoofdstuk 5 Op het water 
5.1    Veiligheid 
Basisbegrip Zo lang een boot op de één of andere manier drijft, bij 

de boot blijven. Op rivieren en kanalen de boot roeiend 
naar de oever brengen. Deze regel kent één 
uitzondering: wanneer een boot door een hoge golf vol 
met water gelopen is, dan moet je de boot zwemmend 
naar de kant brengen.  
Let op! Mensen eerst, dan pas het materiaal. 
 

Hoe te handelen 
na ongevallen 

» het redden van gewonden, kinderen en 
hulpbehoevenden 

» het veiligstellen van het materiaal 
» indien nodig de reddingsdienst alarmeren 
» het alarmeren van de toertochtleiding 
 

5.2    Stuurhandleiding 
Relatieve snelheid Een richtingverandering met het roer is alleen mogelijk 

wanneer de boot relatief sneller gaat dan het vaarwater. 
Hier is zeker rekening mee te houden, wanneer je 
stroomafwaarts vaart op rivieren. 
 

Alleen kleine 
stuurbewegingen 

Roergeven betekent altijd snelheidsverlies. Daarom 
moet men sturen met zo weinig mogelijk roeruitslag. 
 

Roerbedienings-
lijnen 

De roerbedieningslijnen nooit om het lichaam leggen of 
binden. De lus van de stuurlijn moet onder de benen 
van de stuurman doorgevoerd worden. 
 

Hoge golven 
 

Bij hoge golven, bijvoorbeeld veroorzaakt door de 
beroepsvaart, moet de boot parallel aan de golven 
gestuurd worden. In dit geval is door middel van 
commando ‘veilig boord’ (bladen plat op het water) te 
stabiliseren. 

Hoofdstuk 6 Tochten op de meren 
6.1   Weer, wind en golven 
Weer en wind Het is een bekend gegeven dat wind golven veroorzaakt. 

Hoe langer de afstand die de wind over het water aflegt, 
hoe hoger de golven. (Bijv. aan de oostelijke oever van 
een meer zijn de golven bij een noord(ooster) wind lager 
dan aan de westoever. Wordt bij noord(ooster) van oost 
naar west geroeid, dan worden de golven steeds hoger.) 
Bij aflandige wind (=wind, die vanaf het land over het 
meer stroomt) is afhankelijk van de oevervorm een 
meer of minder breed deel van het meer nog golvenvrij. 
In de zomer treedt vooral bij de meren die aan de 
Alpenrand liggen (bijv. de Thuner-, Brienzer-, en 
Tessinermeren en het Vierwoudstedenmeer) thermiek 
op. Dat komt doordat de in de bergen verwarmde lucht 
omhoogstijgt en ik contact komt met de lucht uit het dal. 
Daardoor blaast de wind richting de bergen. 
Thermiekwinden zijn constant en geven geen 
windvlagen. Nadat de donkerte ingetreden is, stopt de 
thermiekwind. 
 

Waarschuwingen 
bij storm 

De melding ‘voorzichtig’ wordt gegeven door een oranje 
knipperlicht met 40 x knipperen per minuut. Dit is een 
waarschuwing voor stormwinden zonder dat er 
aangegeven kan worden hoe lang het nog duurt voordat 
deze komen. 
Roeiboten begeven zich dan onmiddellijk naar de 
dichtstbijzijnde oever. 
Stormwaarschuwing: (oranje knipperlicht met 90 x 
knipperen per minuut) kondigt onmiddellijk gevaar aan. 
Roeiboten moeten meteen naar de dichtstbijzijnde 
oever. 
 

Afstand tot de 
oever 

Normaalgesproken wordt op meren in de nabijheid van 
de oevers geroeid. Grotere afstanden van de oever zijn 
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alleen bij veilige weersomstandigheden en zonder 
golven toelaatbaar. 
 

Onweer Bij een naderen onweer NIET op het water gaan. Is men 
al op het water en is er nog genoeg tijd, dan moet men 
voor het begin van het onweer aan land gaan en 
bescherming zoeken. Wordt een team door het onweer 
verrast, dan moet de nabijheid van steile of met bomen 
begroeide oevers vermeden worden. Op het vrije water 
is een passende afstand tot aan de oever ca. 50 m. Dan 
is het gevaar beduidend geringer. In de boot mag dan 
geen plaatwisseling doorgevoerd worden. 
Midden in het onweer is het aanleggen aan een steiger 
of aan een natuurlijke oever te vermijden. Omdat op 
deze plaatsen vaak bomen staan en waardoor het 
gevaar behoorlijk veel groter is dan op het water. Indien 
mogelijk mag in het centrum van het onweer (bij een 
afstand van minder dan 5 sec. tussen flits en donder) 
niet geroeid worden.  
 

6.2   Aanlegmanoeuvres 
Algemeen Voorbereidingen om aan te leggen op genoeg afstand 

van de oever treffen (schoenen aantrekken), zodat na 
het eigenlijke aanleggen meteen uitgestapt kan worden. 
Om aan te leggen aan een vlakke oever, vaart men met 
langzaam in kniediep water, precies zo dat de boot zo 
mogelijk parallel aan de oever ligt. Minstens 1 persoon 
stapt meteen uit en houdt de boot parallel aan de oever 
tot allen uitgestapt zijn en het materiaal en de riemen 
op de oever gedeponeerd zijn. Aansluitend wordt de 
boot uit het water gehaald. 
 

Bij golven 
 

Voorbereidingen treffen op genoeg afstand van de 
oever (schoenen aantrekken), zodat na het eigenlijke 

aanleggen zo snel mogelijk uitgestapt kan worden. Altijd 
parallel aan de oever aan komen varen. 
Let goed op of er genoeg diepte is. Bij sterke golfslag is 
dat ca. 1 meter. 2 Personen (de boeg- en slagman) 
houden de boot parallel aan de oever totdat allen 
uitgestapt zijn en het materiaal en de riemen op de 
oever gedeponeerd zijn (door nr. 2 en 3). Dan de boot 
uit het water halen. 
 

Uit het water 
halen wanneer de 
boot volgelopen is 
 

Wordt de boot bij het aanleggen compleet met water 
gevuld, dan moet de volledig lege boot zover parallel 
van de oever in het meer teruggeschoven worden, tot hij 
langs zijn middenas over de lengte gedraaid kan 
worden. (De waterdiepte moet zo diep zijn, dat de 
riggers onderlangs kunnen.) Na het draaien drijft de 
boot met de kiel naar boven. Nu kan de boot uit het 
water getild worden. 
 

Mislukt het 
aanleggen 
 

Altijd weer komt het voor dat de boot mooi parallel aan 
de oever ligt, maar toch nog te ver weg ligt om uit te 
kunnen stappen. Door middel van een zijwaartse 
verplaatsing kan de boot dan toch zonder hulp van 
derden dichter bij de oever worden gebracht. De riemen 
langszij leggen en dan 
verticaal leggen aan de 
kant van de oever. 
Handvat wegdrukken 
en/of aan de waterkant 
het handvat naar zich 
toe trekken. De boot 
altijd met een riem in 
balans houden. 
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6.3   Voorrangsregels op de meren 
Wie heeft er 
voorrang? 
 

1. Rondvaartboten 
2. Vrachtboten 
3. Beroepsvissers 
4. Zeilboten 
5. Roeiboten 
6. Motorboten 
Schepen die de ‘uitwijkverplichting’ hebben, moeten een 
afstand van minstens 50 meter ten opzichte van 
bovengenoemde aanhouden 
 

Hoofdstuk 7 Varen op rivieren 
7.1   Hoe zich te gedragen in de stroming 
Aanvaren/ 
aanleggen 

ALTIJD tegen de stroming 
Uitzondering: bij zeer zwakke stroming is sterke wind 
tegen de stroming. 
 

Sturen Bij boten die stroomopwaarts varen is de snelheid van 
de boot goed te doseren en het stuur werkt ook bij lage 
snelheden. Altijd! 
Opdat het stuur bij stroomafwaarts werkt, moet de 
snelheid van de boot groter zijn dan die stroomsnelheid. 
Dat geeft bij elkaar een hogere snelheid over de grond. 
Dit feit is bijvoorbeeld bij uitwijken van hindernissen of 
het passeren van smalle doorgangen voortdurend in 
acht te nemen. 
 

Voorbereidingen 
om aan te leggen 

Er moet ten allen tijden aangelegd kunnen worden. 
Vooral bij sterke stroming en stroomafwaarts varen 
heeft men geen tijd voor lange aanlegvoorbereidingen.  
Altijd schoenen dragen! 
 

De verhoudingen 
in stromingen 

De snelheid van de stroming van een rivier is afhankelijk 
van het verval (hoogteonderscheid), aanbod van water, 

de breedte en de diepte 
van de rivier. Op een rechte 
rivier is de sterkste 
stroming in het midden van 
de rivier. In rivierbochten 
volgt deze de buitenbocht.  
Bij smalle rivierkrommingen 
en grote stroming is de 
buitenbocht altijd 
gevaarlijk. Daar is immers 
de meeste stroming, dus 
het gevaar.  
 

Stroomopwaarts 
en 
stroomafwaarts 
varen 

Stroomopwaarts altijd zo dicht mogelijk bij de oever. 
Indien mogelijk altijd de kant met de minste stroming 
kiezen. 
Stroomafwaarts bij vrije en ongehinderde vaart altijd in 
de grootste stroming varen. 
Bij rivierkrommingen de buitenkant van de bocht niet 
bevaren. Dat is het gevaarlijkste gebied. 
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Tegenstroom Achter een hindernis, 
bijvoorbeeld een strekdam in 
de rivier ontstaat een 
tegenstroom. De kracht van 
deze stroom is afhankelijk van 
de grootte van het obstakel en 
de stroomsnelheid van de 
rivier. Wees alert op de 
stroming bij het passeren van 
obstakels. 
 
 
 
 
 
 
 

Keren in de 
stroming 

Stroomopwaarts 
(tegen de stroom in) 
altijd keren tegen 
het midden van de 
rivier aan. 
Stroomafwaarts (met 
de stroom mee) 
altijd keren tegen de 
oever aan.  
 

Oversteken van 
rivieren 

De stuurman kiest 
afhankelijk van de 
rivierbreedte, de 
stroomsnelheid en 
het scheepsverkeer 
de koers, die hij aan 
wil sturen om over te 
steken. In de regel is 
dat om praktische 
redenen om zo snel 
mogelijk de rivier over te kunnen steken met het 
accepteren van het risico dat er een eind afgedreven 
gaat worden. Bij druk scheepvaartverkeer is een snelle 
oversteek altijd verplicht.  
 

7.2   Hindernissen 
Stroomafwaarts De hindernis voorbijvaren en dan 

de koers verleggen.  
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Stroomopwaarts Eerst de koers verleggen en dan 
de hindernis voorbijvaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rivierkribben of 
andere 
oeverobstakels 

Moeten bij het stroomopwaarts 
varen ruimschoots 
voorbijgevaren worden, voordat 
men de koers kan verleggen naar 
de oever. 

Stroomafwaarts 
aanleggen 

Bij sterke stroming aan 
een kant zonder 
hindernissen. Wat men 
niet moet doen: Wanneer 
krachtig weg geroeid 
wordt en een scherpe 
bocht ingevaren wordt, 
dan ontstaat het gevaar 
dat de boot naar loefzijde 
omslaat. 
 
De juiste manier om aan 
te leggen is: Stilleggen op 
de stroming door de boot 
te houden en strijkend te roeien en met stuurboord 
sterk of bakboord best én het gebruik van het roer de 
boot te keren, zodat de boot met de boeg naar de 
stroom komt te liggen. Vanuit deze positie naar de wal 
roeien en op de gebruikelijke manier aanleggen.  
 

Aanleggen 
stroomafwaarts 
bij sterkte 
stroming én 
hindernissen 
 

Aanleggen tegen de 
stroom zoals bij het vorige 
deel besproken met dit 
verschil: alleen maar zo 
sterk roeien, dat de juiste 
hoogte aangehouden 
wordt. Afstand tot de 
oever houden en nu nog 
zo sterk roeien, dat de 
boot achteruitdrijft, maar 
nog altijd wel bestuurbaar 
blijft. Hindernissen 
passeren, roer afdraaien 
en draaien over stuurboord of bakboord.  
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Het passeren van 
smalle 
doorgangen 

Moet om veiligheidsredenen 
langzaam gebeuren.  Op 
ruimte afstand voor de 
smalle doorgang de boot 
met de boeg naar de stroom 
draaien. In een rechte lijn 
positie kiezen voor het 
passeren. Nu net iets 
langzamer dan de 
stroomsnelheid oproeien. 
Hierdoor zal de stroom de 
boot mee door de smalle 
doorgang nemen. Na het 
passeren van deze doorgang 
de boot weer op koers leggen.  
 

Boot te water 
laten achter 
hindernissen 

Indien mogelijk de boot 
zover als het maar kan van 
de hindernis vandaan te 
water laten. (zie ook 
aanleggen bij 
stroomafwaarts varen) zodat 
de boot altijd met de boeg 
naar de stroomrichting te 
water wordt gelaten. 
 
Bij plaatsen waar centrales 
staan die energie uit het 
snelstromende water 
winnen en bij kribben of 
andere obstakels die de 
rivierstroming beïnvloeden, 
moet men als volgt de boot 
te water laten. Dus dichtbij 
de hindernis de boot met de 

boeg in de richting van stroomafwaarts te water laten. 
Immers de stroming zal tegengesteld zijn achter het 
obstakel. Let op dat de stroming de boot niet tegen de 
oever aan drukt. Hoe verder van het obstakel af, zal de 
tegenstroom steeds minder worden 
 
In het gebied achter het obstakel waar de 
stroomrichting weer normaal is, kan de boot weer met 
de boeg stroomopwaarts te water worden gelaten. 
Tussen de gebieden van tegenstroom en meestroom is 
ook nog een gebied met stilstaand water. Dit gebied niet 
gebruiken om de boot te water te laten.  
 

Bruggen passeren 
in rivierbochten 

Wanneer men 
stroomafwaarts vaart en een 
brug wil passeren die in een 
bocht ligt, kies dan tijdens 
de onder doorvaart de 
binnenbocht. Immers de 
stroming zal proberen de 
boot naar de buitenbocht te 
drukken. Door de 
binnenbocht te kiezen heeft 
men meer ruimte om naar 
de buitenbocht uit te wijken.  
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7.3   Sluizen 
Stroming in 
sluizen 

Zowel bij de het 
vullen van de sluis 
als bij het aflaten 
van het water in de 
sluis ontstaat een 
stroming die altijd 
stroomafwaarts 
gericht is. De stroomsnelheid in de sluis is afhankelijk 
deze geleegd of gevuld wordt. Bij het vullen van de sluis 
moet de boot door de boeg met de pikhaak aan de wal 
vastgehouden worden en bij het aflaten van het water 
moet de stuurman dit doen. Probeer te vermijden dat je 
niet aan de kant ligt, waar de sluis gevuld wordt. 
 

Samen met de 
beroepsvaart of 
grote jachten in 
de sluizen 
 

Wordt er gezamenlijk geschut, altijd achter deze 
schepen de sluis binnen varen. De roeiboten blijven 
tijdens het schutten altijd op genoeg afstand van deze 
schepen. Let op het schroefwater van deze schepen 
wanneer zij de sluis uitvaren. 
 

Bij het vullen van 
de sluis 

Nooit bij de deur van de vulkant van de sluis vastmaken. 
Bij de meeste sluizen wordt er gevuld door het water 
binnen te laten door schuiven in de deur aan de kant 
waar het water het hoogst staat. Het binnenstromende 
water kan gepaard gaan met veel golven en luchtbellen. 
In Frankrijk zijn er ten dele nog oude kanaalsluizen 
waarbij de vuldeur door schuiven geopend wordt, 
waarbij er een waterval ontstaat. Het is raadzaam om 
met de roeiboot niet onder deze waterval te liggen. 
 

7.4   Vaarregels voor rivieren en kanalen 
Schepen die 
elkaar 
tegenkomen 

 Wanneer op- varende schepen 
elkaar tegenkomen, wijken 
deze allebei naar stuurboord 
uit. Wanneer er geen ruimte is 
voor de op- en afvarende 
schepen om elkaar zonder 
koersverandering te kunnen 
passeren, moet het tegen de 
stroom opvarende schip het stroomafwaarts varende 
schip voorrang verlenen. 
 

Hoofdstuk 8 Roeiroute en communicatie 
Roeiroute De geplande route, de ontmoetingspunten, de 

wachtplaatsen zijn voor alle teams te respecteren. Wijkt 
een crew hiervan af, dan moet deze de toertochtleiding 
hierover in lichten, zodat de toerleiding zich geen zorgen 
hoeft te maken en weet waar iedereen mee bezig is en 
zich bevindt. 
 

Communicatie Deze geschiedt per mobiele telefoon. 
 

Mobiele telefoon Zorg ervoor dat de accu is opgeladen, in de bagage een 
acculader aanwezig is en dat er bij de start van de tocht 
aan de deelnemers een lijst met telefoonnummers 
bekend gemaakt is. 
 

Hoofdstuk 9 Scheepvaartlichten en - seinen 
Navigatie-
verlichting van de 
boot 

Na zonsondergang dient een 
roeiboot een wit rond schijnend 
licht te voeren. In Nederland is dat 
op minimaal één meter hoogte.  
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Schepen in nood  
 
 
 
 
 
Aandachtsein: 
draaiend zwaaien 
met de rode vlag. 
 

Langzaam en 
herhalen met 
gestrekte armen 
gelijktijdig 
omhoog en 
omlaag 
bewegen. 
 

In het donker 
draaiend 
zwaaien met 
een zaklamp of 
andere lamp. 

 

Onbestuurbaar 
zijn 

 
Zwaaien met een rode vlag.    In het donker de rode vlag 
                                                     vervangen door een lamp. 
 

Drijvende 
hindernissen en 
gestrande of 
gezonken schepen 

 

Deze objecten zijn gemarkeerd met aan de voorbij te 
varen kant een rood/wit horizontaal gestreepte vlag en 
de kant die niet voorbijgevaren mag worden, met een 
rode vlag. 
 
Na zonsondergang is de rood/witte vlag vervangen door 
een rood boven wit licht en de rode vlag door een rood 
licht.  
 

Hoofdstuk 10  Scheepvaart verkeersborden en – tekens 
10.1   Verbodsborden 

 

A.1 het bord verboden doorvaart, of dubbel rode verticale lampen 

A.2 verboden doorvaart voor mechanisch voortbewogen schepen 

A.3 verboden om te waterskiën 
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A.4 verboden voor zeilschepen 

A.4b verboden voor surfplanken 

A.5 verboden in te halen 

A.6 passeerverbod 

A.7 verboden aan te leggen of stil te liggen 

A.8 verboden te ankeren 

 
A.9 verboden vast te maken/aan te leggen. 

A.10 verboden te draaien (zwenken, rondmaken) 

A.11 verboden golven te maken. 

A.12 verboden om buiten de begrenzingsborden te varen. 

A.13 rode en groene lampen (bijv. bij sluizen) klaar maken om door te varen. 

10.2 Gebodsborden 
B.1 verplichte vaarrichting 

B.2 alleen invaart met ontheffing 

B.3 snelheidsbeperking, max 12 km per uur 

B.4 verplicht geluidssignaal afgeven 

B.5 verplicht extra op te letten. Dit bord gaat vaak samen met een 
onderbord met uitleg. 

10.3 Beperkingsborden 

 
C.1 beperkte doorvaarthoogte 

C.2 beperkte doorvaartbreedte 
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C.3 het vaarwater bevindt zich op enige afstand van de oever; het getal op 
het bord geeft in meters de afstand aan die schepen uit de oever dienen 
te blijven, gerekend vanaf het bord. 

C.4 beperkte waterdiepte 

10.4 Aanbevelingstekens 
D.1 aanbevolen onder doorvaartrichting bij bruggen. Er kan verkeer 

tegemoetkomen. 

 Twee van deze borden naast elkaar of onder elkaar geven aan dat dit 
een éénrichtingsdoorvaart is voor de boot die deze twee borden ziet.  

D.2 aanbevolen om de groen gemarkeerde kant(en) te bevaren 

10.5 Aanwijzingstekens 

 

E.1 toestemming voor doorvaart 

E.2 toestemming om stil te liggen 

E.3 toestemming om te ankeren 

E.4 toestemming om aan te leggen 

E.5 toestemming om te waterskiën 

E.5bis toestemming om te windsurfen. 

E.6 aanbevolen vaarrichting 

E.7 niet vrij varende pont, bijv. een kabelpont of gierpont.  

E.8 stuw 

E.9 aanbevolen kanten om schepen te water te laten 

E.10 aanbevolen kanten om schepen uit het water te halen 

E.11 einde voorgaande geboden of verboden 

E.12 hoogspanningsleidingen 
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10.6  Overige borden en bepalingen 

 

F.1 extra opletten over 1000 meter 

F.2 richting waarin aangelegd mag worden 

F.3 het onderbord bepaalt waarvoor men moet stoppen. In dit geval de 
douane. 

G.1 kribbakens: stroomopwaarts varend zijn deze rood aan bakboord en 
groen aan stuurboord. Stroomafwaarts varend zijn deze dus rood aan 
stuurboord en groen aan bakboord. 

G.2 vaarwaterbetonning (lateraal stelsel) Stroomafwaarts varend heeft men 
aan stuurboord rode ronde tonnen met een platte bovenkant. Aan 
bakboordzijde heeft men groene ronde tonnen met een spitse 
bovenkant.  

G.3 De betonning op de afbeelding wordt gebruikt in het kardinale 
betonningssysteem (op zee) om aan te geven aan welke kant van het 
gevaar (scheepswrak) zich bevindt. 

10.7  Markeringen op het wateroppervlak 

 

 
 
Gemarkeerd gebied is verboden gebied 
 
 
 
De met een pijl aangegeven richting achter de 
gemarkeerde streep is verboden voor mechanisch 
voortbewogen schepen  
 
 
 
Vaargeulmarkering voor waterskiërs 
 
 
 
 
Vaargeulmarkering voor haveninvaart, riviermondingen en 
kanalen 
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Hoofdstuk 11 Nuttige knopen 
 

 
601.1 de 8-knoop 

601.2 de platte knoop of platte steek 

601.3 twee halve steken 

601.4 schootsteek 

601.5 dubbele schootsteek 

601.6 mastworp 

 

 

 

 

601.7 paalsteek 

601.8 ankersteek 

601.9 het beleggen van een klamp of kikker 
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