
Vlaamse Banken

0FGFOLBBSU�4UVVSCSFWFU ���������
'SBHNFOU�WBO�)ZESPHSBGJTDIF�LBBSU�%���7MBBNTF�#BOLFO� 

� �� ����������#����!������� ����
���������!��!�������������
	��������������������
� ������������
"����������

Voor studiedoeleinden. NIET VOOR NAVIGATIE
$�����������������������!������������������!�������������	��������������������� ������������
"����������

2° 25’��&& 2° 30’�� 2° 35’ 2° 40’ 2° 45’

2° 25’&& 2° 30’ 2° 40’ 2° 45’

51° 20’

51° 15’

51° 10’

51° 05’

51° 20’

51° 15’

51° 10’

51° 05’

7"3��¡8

Leergids Belgisch Stuurbrevet - D
anny Bisaerts

Vaarschool.be - Editie  2021

Leergids
Belgisch Stuurbrevet
Danny Bisaerts

Beperkt en Algemeen Stuurbrevet
Bevat alle examenleerstof voor het

Editie 2021www.vaarschool.be



4 Beperkt Stuurbrevet

1. Bakboordzijde
2. Stuurboordzijde
3. Voorsteven of boeg 
4. Achtersteven of hek
5. Grootzeil
6. Voorzeil
7. Navigatie- of boordlichten, hier gecombineerd in één 

lantaarn (rood/groen); voorwaarts schijnend.
8. Heklicht (wit); achterwaarts schijnend.

Zeilboten zijn voor hun voortbeweging voornamelijk 
afhankelijk van de wind. Daarom is voor zeilboten de 
windrichting belangrijk.

In de hier getekende situatie is de bakboordzijde  de 
loefzijde (kant waar de wind vandaan komt en dus het 
eerst geraakt wordt door de wind). De stuurboordzijde is 
de lijzijde (kant waar de wind naartoe waait).

Af en toe wordt de lijzijde ook wel eens aangeduid met 
het begrip benedenwinds en de loefzijde met het begrip 
bovenwinds.

De begrippen loef en lij komen later nog terug bij de 
voorrangsregels tussen zeilboten onderling. 
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Zeilboot

Luchtfoto van de jachthaven van Frioul (F)

Wind

AA B

In de tekening  
bevindt zeilboot A 
zich aan de loefzijde 
van zeilboot B.



5Beperkt Stuurbrevet

Laveren of opkruisen

Zeilboten kunnen, wanneer ze enkel door hun zeilen worden 
aangedreven, niet tegen de wind in varen. 

De niet-bezeilde sector (donkerblauwe zone) is voor hen onder zeil dan 
ook niet haalbaar. Om toch in die richting te kunnen voortbewegen, is 
een zeilboot genoodzaakt om te laveren of op te kruisen.

Hij moet dus keer op keer overstag gaan om toch zo hoog mogelijk aan 
de wind te gaan varen. Bij het overstag gaan, zullen de zeilen wisselen 
van stuurboordzijde naar bakboordzijde of omgekeerd.

Op die manier kan een zeilboot toch een punt bereiken dat zich niet in 
de bezeilde sector bevindt.

Alle punten die zich wel in de bezeilde sector (lichtblauwe zone)
bevinden, zijn rechtstreeks onder zeil te bereiken zonder overstag te 
moeten gaan. 

Een bezeilde zeilboot zeilt in de bezeilde sector.  Een niet-bezeilde 
zeilboot moet laveren om zijn doel te bereiken. 

De begrippen bezeild of niet-bezeild hebben dus niets te maken 
met het feit dat de zeilen zijn gehesen of niet.

Wind

NIET 
BEZEILDE 

KOERS

BEZEILDE 
KOERS
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Een sluis is nodig bij het 
overwinnen van verschillende 
waterniveaus. Sluizen krijgen 
meestal de naam van hun 
locatie.

Verschillende concepten zijn 
hier van belang:

• Stroomafwaarts duidt de 
zijde aan van de sluis waar 
het waterniveau TAW het 
laagst is.

• Stroomopwaarts duidt 
de zijde aan van de sluis 
waar het waterniveau 
TAW het hoogst is. Op de 
waterkaart wijst de punt 
van de sluis steeds naar de 
stroomopwaartse zijde.

• Afschutten is de 
beweging om van de 
stroomopwaartse zijde naar 
de stroomafwaartse zijde te 
gaan (het water zakt).

• Opschutten is de 
beweging om van de 
stroomafwaartse zijde  naar  
de  stroomopwaartse zijde 
te gaan (het water stijgt).

• Verval is het verschil in 
waterhoogte tussen de 
opwaartse kant en de 
afwaartse kant van de sluis.

De sluis

10 14
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Een speciale sluis is de getijdesluis. Deze vinden we in 
gebieden waar één zijde van de sluis onderhevig is aan 
het getij en de andere zijde niet.

Door  de  werking van het getij zal het water aan één 
zijde van de sluis dus evolueren van zijn laagwaterstand 
tot zijn hoogwaterstand. 

De waarde van het getij bij hoog- of bij laagwater kan je 
in een getijdetafel (getijdeboekje) vinden dat je online 
of in de meeste watersportwinkels kan verkrijgen (zie 
getijden verder in dit boek).

Op de waterkaart wordt een getijdesluis aangeduid 
met een dubbele ‘V’. 

In de sluis is de sluiswachter ‘heer en 
meester’. Zijn bevelen dienen strikt te worden 
opgevolgd, zelfs indien in de ‘Berichten aan 
de schipperij’ andere instructies staan.

Sluiskolk Stroom-
opwaarts

Stroom-
afwaarts

Stroom-
opwaarts

Stroom-
afwaarts Sluiskolk

Verval 4m 14m TAW

10m TAW

Dwarsdoorsnede

Bovenaanzicht

Weergave op de waterkaart
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Dwarsdoorsnede

Bovenaanzicht

Verval  tussen 1m bij HW 
en 4m bij LW 6m TAW

2m TAW LW

7m TAW HW

Sluiskolk

Sluiskolk
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het heklicht (niet getekend). De boordlichten (rood en groen) van het 
gesleepte schip zijn gedoofd. 

Door de opbouw van het gesleepte schip is het rondom schijnende witte 
licht op de boeg niet in altijd zichtbaar als we dit schip langs de achterzijde 
naderen.

Gekoppeld samenstel
Sleepboten in Zeebrugge (B)

Gekoppeld samenstel

Wanneer een schip een ander schip langszij sleept, spreken we van 
een gekoppeld samenstel.

Deze combinatie ziet er uit als één geheel omdat de binnenste 
boordlichten worden gedoofd. We zien dus twee toplichten en twee 
heklichten plus één stel boordlichten.

Voor AchterSB BB

Duwstel Voor AchterSB BB

Een duwstel bestaat uit een duweenheid die achter 
één of meerdere drijvende bakken wordt geplaatst 
en het geheel voortduwt. 

Karakteristiek is dat duwstellen drie toplichten 
hebben in de vorm van een gevarendriehoek met 
de punt omhoog, alsook drie heklichten horizontaal 
naast elkaar geplaatst. Dit maakt duwstellen zeer 
herkenbaar.

Indien het duwstel breder is dan één duwbak, 
worden bijkomend extra enkelvoudige top- en 
heklichten geplaatst op iedere duwbak die breder 
is dan de duweenheid. Deze zijn zichtbaar over de 
volledige breedte. De boordlichten (rood en groen) 
worden steeds aan de buitenzijde van de volledige 
combinatie geplaatst.

Bij een breed duwstel, staat de combinatie van de 
drie toplichten steeds op de duwbak die zich het 
meest aan bakboord bevindt.

Enkelvoudig duwstel Breed duwstel

Duwbak Duwbak Duwbak

Extra 
heklicht

Extra 
heklicht

Extra 
toplicht

Duw- 
boot

Duw- 
boot

Duwbak

Extra 
toplicht
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Verdrinking
Symptomen Behandeling

• Mogelijk een circulatie- of ademhalingsstilstand 
vanwege zuurstofgebrek gedurende de tijd dat 
het slachto!er onder water was 

• Mogelijk nek- of wervelletsel na een duik in 
ondiep water

• Het slachto!er is (mogelijk) onderkoeld

• Direct professionele hulp inroepen
• Zorg voor je eigen veiligheid. Haal een slachto!er 

alleen uit het water als je daarin getraind bent: een 
drenkeling die bij bewustzijn is, grijpt zich in paniek 
vast aan de redder

• Open zo snel mogelijk de ademweg (kinlift) 
• Haal een slachto!er als het kan horizontaal uit het 

water
• Start reanimatie bij afwezigheid van een normale 

ademhaling
• Leg een bewusteloos slachto!er met een normale 

ademhaling op de zij (in een stabiele zijligging)
• Immobilisatie van de nek is alleen nodig als er een 

reden is om nek- en wervelletsel te vermoeden
• Bescherm het slachto!er tegen onderkoeling

Eerste hulp en gezond verstand
Bij iedere vorm van hulpverlening is het belangrijk dat je eerst je eigen veiligheid voorop stelt. Je kan 
immers geen hulp meer bieden indien je zelf in gevaar komt. Stel je dus vooral ook in stress-situaties de vraag 
of je met je interventie je eigen hachje niet in gevaar brengt. Indien het antwoord gevaar inhoudt , kan je de 
reddingsactie beter staken en roep je professionele hulp in.

Andere eerste hulp
• Bij verstikking ga je achter het slachto!er staan en leg je een vuist ter hoogte van de maag. Je trekt dan 

met armen naar boven en naar achter. Je geeft dus een buikstoot (Heimlich-manoeuvre).
• Bij oververhitting of zonnesteek heeft het slachto!er te maken met hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, 

braakneigingen, rode huid en een snelle pols. Haal het slachto!er uit de zon, leg koude compressen op 
hoofd, lies en oksels. Geef fris water te drinken.

• Bloedingen worden onderverdeeld in slagaderbloedingen, aderbloedingen en haarvatenbloedingen. 
Een andere indeling is: uitwendige (bloed vloeit uit de wonde), inwendige (bloeding in het lichaam) en 
veruitwendigde bloedingen (bloeding in lichaam; bloed vloeit via natuurlijke openingen naar buiten). Om 
de bloeding te stelpen druk je hard op de wonde, breng eventueel ijs aan en leg in geval van een ledemaat 
de ledemaat omhoog.

• Een bewusteloos slachto!er met normale ademhaling en een voelbare hartslag leg je in stabiele zijligging 
en je roept gespecialiseerde hulp.

• Bij een hartstilstand ga je eerst als er een AED direct voorhanden is deze gebruiken. Je luistert naar de 
gesproken opdrachten die het toestel geeft. Indien geen AED voorhanden, voer je reanimatie uit door 
middel van beademing en hartmassage.

• Bij brandwonden steeds overvloedig koelen met water (= eerst water, de rest komt later) gedurende 20 
minuten. Het water niet rechtstreeks op de brandwonde laten stromen. Eventuele blaren niet openprikken. 
Indien groter dan 2 euro, arts raadplegen.

• Pijn op de borst (eventueel uitstralend naar linkerarm), een bleekgrauwe kleur, angst(zweet), en 
misselijkheid kan duiden op een probleem met de bloedtoevoer naar het hart (vernauwing (=angor) of 
afsluiting (=infarct)). Laat in zo’n geval het slachto!er geen inspanningen doen en maak klemmende kledij 
los. Indien bij bewustzijn, zet het slachto!er in een halfzittende houding en alarmeer de hulpdiensten. 
Indien niet bij bewustzijn, zie richtlijn bewusteloos slachto!er (stabiele zijligging, hulp inroepen).

• Een kneuzing of verstuiking behandel je met hoogstand, koelen met ijs, een drukkend/steunend verband 
en rust.

• Een ontwrichting (ook luxatie genoemd) hou je onbeweeglijk en koel je met ijs (indien mogelijk). Zorg 
voor gespecialieerde hulp.

• Bij een breuk hou je de breukplaats onbeweeglijk, verplaats het slachto!er niet, breng ijs aan, alarmeer de 
hulpdiensten. Indien een open breuk, leg steriel compress en ontsmet.
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Deel B9 : Speci"eke reglementering België
Een heleboel van wat je op voorgaande bladzijden hebt gelezen is gebaseerd op internationale en Europese  
regelgeving. Sommige van onze Belgische waterlopen hebben een speci"eke reglementering die nog niet aan 
bod is gekomen en die in dit hoofdstuk zal worden behandeld.

Veel van de geldende regelgeving is voor België vervat binnen het APSB. Het APSB is in grote lijnen een kopie 
van het Europees geldende CEVNI-reglement (Code Européen des Voies de la Navigation Intérieure). 

Het CEVNI-reglement schetst het wettelijke kader, maar dient door iedere lidstaat apart te worden 
geïmplementeerd in de eigen nationale wetgeving. 

Dit mondde voor België uit in het APSB, en voor Nederland in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Soms 
wordt er ook wel eens verwezen naar het Algemeen Scheepvaartreglement (AS), dat een ouder reglement is, 
maar voor de gemakkelijkheid en het overzicht niet verder apart wordt uitgediept.

Belangrijke elementen in dit reglement dewelke nog niet expliciet aan bod kwamen, zijn:

• Een pleziervaartuig is een vaartuig dat voor recreatieve doelen wordt gebruikt.
• Bij voorkeur wordt aan bakboord opgelopen, alhoewel het ook toegelaten is aan stuurboord mits er 

voldoende ruimte is en de veiligheid niet in het gedrang komt.
• Snelheidswedstrijden of behendigheidswedstrijden zijn verboden tenzij expliciet toelating is bekomen van 

de vaarwegbeheerder.
• Stilliggen in een sluis is niet toegelaten tenzij tijdens het schutten.
• Een groot schip is een schip van 20m of meer, maar ook een passagiersschip, een veerpont, een duwbak, 

een visserschip en een sleepboot; zelfs als deze kleiner zijn dan 20m.
• Een stilliggend schip is een schip ten anker of gemeerd. Ankers mogen niet hinderlijk zijn in de vaargeul.
• Nacht is de periode tussen zonsondergang en zonsopgang.
• Een schip mag zich niet door de stroom laten meedrijven zonder manier van aandrijving.
• Ligplaats nemen is verboden op een kruispunt van vaarwegen, op een keerplaats, bij schepen die gevaarlijke 

sto!en vervoeren en onder een hoogspanningslijn of een brug.
• Het is verboden om tussen de sleep en het gesleepte schip te varen.
• In- en uitvaren mag enkel indien dit zonder gevaar kan geschieden.
• Bij het invaren van een havengeul of een nevenvaarweg moet een schip dat stroomafwaarts vaart voorrang 

verlenen aan een schip dat stroomopwaarts vaart en dat diezelfde havengeul of nevenvaarweg wil invaren.
• De originele documenten van het vaartuig dienen aan boord te zijn. Medewerking dient te worden verleend 

aan ambtenaren bij controle. De schipper is verplicht de bevelen van de bevoegde autoriteiten op te volgen.
• Alle geldende reglementering voor een betrokken vaargebied dient aan boord te zijn. Een digitale vorm is 

toegelaten als het onmiddellijk raadpleegbaar is.
• De schipper dient zich aan de tijdelijke voorschriften die worden medegedeeld via de ‘Berichten aan 

de schipperij’ te houden en dient zich dus bijgevolg voldoende te informeren (https://www.visuris.be/
scheepvaartberichten (Vlaanderen) of http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/infos/
RIS/fr/ (Wallonië).

• Het is verboden om voorwerpen buitenboord te laten uitsteken.
• De schipper is baas aan boord en de bemanning moet de opdrachten die te maken hebben met een veilige 

vaart steeds uitvoeren. De schipper is verantwoordelijk voor de naleving van alle reglementering.
• Bij het invaren van bruggen en sluizen dient steeds een vrije ruimte van 30cm aan iedere zijde van het 

vaartuig te worden gerespecteerd.  
• Een schip dient steeds een reserve voortstuwingsmiddel aan boord te hebben in overeenstemming met 

het vaartuig en de vaarweg.
• Snelle motorboten (<7m en >=20km/u) dienen voorzien te zijn van een dodemansinrichting (kill cord).
• Een VHF-toestel (marifoon) is verplicht op schepen waarvan de romplengte meer dan 7m bedraagt.
• Marifoongebruik dient best tijdig en voorafgaandelijk aan manoeuvres te worden gevoerd.
• Een groot motorschip heeft steeds voorrang op een groot zeilschip.

Algemeen Politiereglement Scheepvaart België (APSB)
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Een koers in de kaart zetten

COURSE
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We kunnen ons soms ook de vraag stellen waar we zullen uitkomen als we een bepaalde koers blijven varen. Dit 
is een oefening die vooral zeilers regelmatig doen omdat zij door de wind vaker van koers moeten veranderen. 

Stel, we bevinden ons met ons schip naast de Nieuwpoortbank-boei en we zien op het scherm van de GPS dat 
we een koers aan het varen zijn van 290°T (grondkoers = T = True). Waar komen we uit als we deze koers blijven 
varen?

Hoe gaan we te werk?

1. We zetten de draaibare gradenboog op een waarde van 290°. Zorg dat je die niet meer verdraait.
2. We leggen de plotterzijde langs de Nieuwpoortbank-boei.
3. Daarna dien je deze te roteren met als steunpunt de Nieuwpoortbank-boei tot de draaibare gradenboog 

weer naar het Noorden wijst (bovenaan de kaart). Je gebruikt weer de lijnen op de kaart om er voor te 
zorgen dat je een goede uitlijning van de plotter krijgt. Het is mogelijk dat je een beetje moet schuiven met 
de plotter over de kaart.

4. Teken een potloodlijn vanuit de Nieuwpoortbank-boei. Dit is het traject dat je zal gaan a#eggen indien er 
geen wind en geen stroming staat. 

Maar meestal is deze benadering wel goed genoeg. In dit voorbeeld komen we net ten Noorden van de rode 
boei BT Ratel uit. Op het traject zijn er geen speciale hindernissen te zien (zoals zandbanken, wrakken of 
rotsen). Het is dus veilig om zo te blijven varen. 
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Een koers die we uit de kaart halen 
(of in de kaart zetten) is steeds een 
grondkoers. We gebruiken hiervoor de 
extra aanduiding T achter de koers.
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Koersformule 
We hebben nu alle magnetische en natuurkundige fouten van een positief of negatief teken voorzien. Nu 
kunnen we de volledige formule introduceren om van een koers die we uit de kaart halen -ook wel ware koers  
over de grond of grondkoers genoemd (°T)- een kompaskoers te maken of omgekeerd.

KK  DEV  VAR  DRIFT  STROOM   GRK

We kunnen deze formule dus in 
twee richtingen gebruiken, de 
formule blijft identiek: 

• van kompaskoers (KK) naar 
grondkoers (GRK)

• van grondkoers (GRK) naar 
kompaskoers (KK)

Kompaskoers naar grondkoers (KK naar GRK)
Wanneer we de formule van links naar rechts gebruiken, dan kijken we naar ons kompas en stellen we ons de 
vraag: welke koers zijn we werkelijk aan het varen? Want we weten immers dat de koers van ons kompas foutief 
is.

Het volgende is gegeven: 

Een schip vaart een kompaskoers van 245°. De 
deviatie voor deze koers is 3°W en de variatie 
1°W. 

Er waait een stevige zuidenwind van 6 Beaufort die 
het schip 12° opzij zet. Een westelijke stroming 
duwt de boot naar schatting 9° uit koers. 

Wat is de grondkoers die in de kaart dient te 
worden gezet?

N

S

EW

+-

245°

W

Z

KK   DEV  VAR  DRIFT  STROOM   GRK
245° -3°W -1°W +12° +9° 262° 

Voorbeeld 1

Wind +

Stroming +

Wind

WK WK/w WK/g

Sommige naslagwerken benoemen ook de tussenresultaten, 
maar die dragen in de praktijk weinig bij tijdens de navigatie en 
worden in deze leergids dan ook niet meer expliciet gebruikt: 

MK Magnetische koers, is de kompaskoers gecorrigeerd met
 de deviatie.
WK Ware koers (is de kompaskoers magnetisch gecorrigeerd).
WK/w Ware koers door het water, ook wel eens behouden ware
 koers genoemd (BWK), is de ware koers (WK) gecorrigeerd
 met het e!ect van de wind.
WK/g Ware koers over de grond ofwel de grondkoers. Deze 
 koers houdt rekening met alle fouten, zowel deze van 
 magnetische oorsprong als van natuurlijke oorsprong. Dit 
 is ook de koers die door een GPS wordt aangegeven.

MK
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Reductievlak
Een zeekaart wordt opgemaakt met dieptes die naar een bepaald 
referentievlak verwijzen. Dit referentievlak is voor de meeste moderne 
zeekaarten het Lowest Astronomical Tide (LAT). Dit referentievlak 
wordt ook het reductievlak genoemd.

LAT is een theoretische berekende lage waarde die in de praktijk 
eigenlijk nooit voorkomt. Alle dieptes op de kaart zijn uitgedrukt ten 
opzichte van die berekende waarde. 

Vlaamse Banken
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Droog vallend 
op de locatie

Land Diepte op de 
locatie

Dieptelijn 5m

124

07

Diepte van 12,4m 
op het aangegeven 
punt t.o.v. LAT.

Droog vallend 0,7m 
op het aangegeven 
punt t.o.v. LAT.

Dieptelijn 10mDieptelijn 2m

In de praktijk staat er 
quasi altijd meer water op 
een bepaald punt dan de 
waarden die vermeld zijn op 
de kaart.

Naast LAT bestaan er ook kaarten die volgens andere referentievlakken zoals gemiddelde laagste laagwaterstand 
bij eb (Mean Lower Low Water - MLLW) zijn opgesteld. In dit boek zijn alle kaarten volgens LAT. Op zeekaarten 
wordt vaak de Engelse benaming voor referentievlak gebruikt, namelijk  ‘chart datum’.
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Wolkensoorten

H
oge bew

olking
M

iddelhoge 
bew
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Bron: Wikipedia / Valentin de Bruyn Wolkensoorten zijn 
opgedeeld in verschillende 
soorten naargelang de 
hoogte waar ze voorkomen: 

• Lage bewolking: tot 2km
• Middelhoge bewolking: 

van 2km tot 7km
• Hoge bewolking: tussen 

7km en 12km

Sommige soorten wolken 
strekken zich uit over meerdere 
zones: de cumulonimbus en 
de nimbostratus.

Uit beide kunnen grote 
hoeveelheden regen vallen, 
maar vooral de cumulonimbus 
(Cb) spant hier de kroon.  

Speciale weerpatronen

Een zeebries ontstaat wanneer het aardoppervlak wordt opgewarmd door de zon. De opwarming van het land 
gaat veel sneller dan de opwarming van het strandwater.

Boven land zal de lucht hierdoor gaan stijgen. Dit creëert een aanzuige!ect van de koudere lucht over het water 
die de zeebries veroorzaakt. Als de omstandigheden juist zijn, kan dit een wind tot 4Bft creëren.

Bij nacht zal het land sterker en sneller afkoelen dan het zeewater. Een landbries is meestal maar zo’n 2 à 3Bft, 
behalve in de buurt van gebergten waar het e!ect sterker kan zijn.

Zee- en landbries

Zeebries Landbries

Inversie
In normale omstandigheden daalt de temperatuur wanneer de hoogte toeneemt. Boven op een berg is het dus 
kouder dan beneden in het dal.

Soms gebeurt het echter dat enkele honderden meters boven het aardoppervlak de temperatuur tijdelijk stijgt. 
In dat geval spreken we van een (temperatuurs)inversie: een koude luchtlaag die hardnekkig kan blijven hangen 
in lagere gebieden met daarboven een warmere, drogere en/of zachtere luchtlaag die zich zal gedragen als een 
soort deksel (de warme luchtlaag dekt de koude luchtlaag af ). 

Tijdens de winter kan zo’n inversie vervelend zijn. De lucht van de lagere lagen zal zich niet mengen met de 
hogere lagen en hierdoor kan de luchtverontreiniging van de lagere luchtlaag niet weg. Gevolg: smogalarm, 
veel "jne stofdeeltjes en een slechte luchtkwaliteit.

Weerberichten
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Mist
Mist is in feite een wolk die contact maakt met de grond.  De relatieve vochtigheid in mist bedraagt 100 procent.

De belangrijkste oorzaak voor de vorming van mist is afkoeling. Wanneer lucht nabij het aardoppervlak 
afkoelt, zal ze op een gegeven ogenblik verzadigd worden met waterdamp. Hierdoor gaat deze waterdamp 
condenseren en worden kleine waterdruppeltjes gevormd die het zicht gaan belemmeren. Hoe groter dat 
aantal waterdampdruppels, hoe dichter de minst. 

In de winter, wanneer door westenwind relatief warme en vochtige zeelucht wordt aangevoerd over kouder 
land, dan ontstaat er advectieve mist. Zeemist ontstaat vooral als koude lucht over een relatief warm 
wateroppervlak stroomt, of wanneer warme lucht in aanraking komt een koude zee.

Mistbank op de Noordzee

Weerberichten

Bron: Wikipedia / Emoscopes

Weerberichten kunnen op allerlei manieren 
worden opgevraagd:

• Weerberichten via VHF / Marifoon
• Internet
• Teletext
• Havenmeesters en havenautoriteiten
• (Locale) radiostations
• NAVTEX

Voor onze Belgische kust kan u uitluisteren op kanaal 
27, waar 20 minuten na ieder uur Oostende Radio 
(de roepnaam van het MRCC) veiligheidsinformatie 
uitzendt, inclusief weerberichten.

Wanneer je weersinformatie via radio bekomt, dan 
wordt die meestal opgedeeld in zones. Het is dus 
belangrijk dat je weet in welke zone je schip zich 
bevindt.

Voor onze kusten (België en Nederland) zijn vooral 
Dover, Thames, Humber en German Bight (Duitse 
bocht) van belang.

Waarschuwingen voor sterke wind worden 
gegeven door de weerstations vanaf een 
windkracht van 6Bft.

De ideale omstandigheden voor mistvorming zijn: een vrijwel heldere 
hemel, weinig wind, vochtige (maritieme) lucht en een hogedrukgebied. 

De zichtbaarheid wordt als volgt aangeduid:

Zicht < 50m Zeer dichte mist
Zicht < 200m Dichte mist
Zicht < 1000m Mist
Zicht < 2000m Nevelig
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Deel A6 : Speci"eke reglementering België

Scheepvaart- en politiereglement Beneden-Zeeschelde (BenZee)

Zoals reeds vermeld bij regel 1 van het BVA kunnen lokale overheden de reglementering aanpassen zolang 
deze reglementering niet in con#ict is met het BVA. België heeft zo een aantal aanvullingen uitgebracht.

• De voorrangsorde op de Beneden-Zeeschelde is: onmanoeuvreerbaar schip, bovenmaats schip, beperkt 
manoeuvreerbaar schip, werktuiglijk voortbewogen schip, zeilschip, klein schip (kleiner dan 20m).

• Schepen kleiner dan 12m dienen uit de vaargeul te blijven, maar doen dit wel op eigen risico.
• De vaargeul is het gedeelte wat betond of bebakend is.
• Waterskiën is niet toegestaan in de vaargeul. Er is geen maximum snelheid, op voorwaarde dat er geen 

golfslagschade wordt veroorzaakt.
• Het is verboden een anker aan de zijde van het vaarwater uit te hebben. 
• Ankeren is alleen toegestaan buiten de vaargeul. 
• Een geankerd schip moet voldoende bemanning aan boord hebben.
• Je mag schepen die de vaargeul volgen niet verplichten om hun koers of hun snelheid te wijzigen.
• Drijvende leidingen worden aangeduid met rondom zichtbare gele lichten.
• De nationale vlag moet gevoerd worden indien daar door een bevoegde instantie om verzocht wordt.
• De naam en de thuishaven dienen verplicht te worden gevoerd op een goed zichtbare plaats.
• Bij het tonen van de L-vlag ("guur rechts) dien je onmiddellijk te stoppen.
• Opdraaien = koers veranderen van stroom mee naar stroom tegen.
• Kop voor nemen = koers veranderen van stroom tegen naar stroom mee.
• Een schip dat stroom mee vaart en wil opdraaien, heeft voorrang.
• Een schip dat tegen de stroom in vaart en kop voor wil nemen, heeft geen voorrang.
• Bij het opdraaien en kop voor nemen, moeten de adequate geluidsseinen worden gegeven.
• De vaart moet aangepast worden aan de omstandigheden.
• Men moet de beschikking hebben over een motor waarmee ten minste een snelheid van 6km/u kan worden 

gehaald. Zich laten meedrijven met de stroom is verboden.
• Drie lichten (één groen licht boven twee rode lichten) duidt op een vaste installatie zoals een steiger of op 

werkzaamheden.
• Een klein schip (grens 20m) dat varende is, moet wijken voor andere dan kleine schepen. 
• Kleine schepen voeren verplicht een radarre#ector. Zeilschepen voeren deze re#ector zo hoog mogelijk, 

maar minimaal op een hoogte van 4m.
• Wanneer op een schip een marifoon en/of radar aanwezig is, moet hiervan gebruik worden gemaakt 

De Beneden-Zeeschelde is een zone waar veel scheepvaart afkomstig uit zee samenkomt met de 
binnenscheepvaart.  Deze zone is gede"nieerd van de Belgisch-Nederlandse grens tot ongeveer één kilometer 
stroomopwaarts van de kaden van Antwerpen, in het verlengde van de lijn tussen twee richtingspalen.

ANTWERPEN

radar Kruisschansradar Zandvlietradar Saeftingeradar Waarde RADAR CHANNELS
Navigational assistance (Radar information).

15A

MG2
32E2A

8 SvV14

Zuid
Saeftinge

W4

W5

VLISSINGEN
SLOE

OG8

OG17

51° 28’, 75N
002° 56’, 00E

51° 34’, 60N
003° 08’, 38E

Westpit

ZEEBRUGGE

VG6
S2

NE Akk

SBO

Oostdyck

Wandelaar

Steenbank

Twin

Middelkerke
Bank

Westende

51° 23’, 60N
002° 19’, 20E

51° 25’, 95N
002° 27’, 50E

51° 19’, 60N
002° 31’, 50E

51° 50’, 00N
003° 08’, 38E

OOSTENDE
ANTWERPEN

GENT

46

58
SvV13
SvV14

55

76

93

Zuid  
Saeftinge

100

TERNEUZEN

SvV3

SvV455

SID Antwerpen PORT OPERATIONS CHANNEL
Information exchange on the initiative of the VTS centre
or the vessel / Lock information.
Moored at jetties, berths and locks.VHF 85

terminal channel barges TERMINAL CHANNEL BARGES
Non-nautical information between barges concerning
loading/discharging sequences, berthing positions, etc ...
This channel is not monitored by the VTS centre.VHF 81VHF 81

VHF12

VHF 66VHF 04VHF 21VHF 19

N

N

tra!c centre Zandvliet

h+30’

WINTAM

TERNEUZEN

VHF10
TRAFFIC CHANNEL 
(compulsory listening watch)
Tra!c arrangements ship-ship.
Tra!c information - general.
Compulsory reporting.

ship-ship

Obst 14

93
82A

63 76

100

BRESKENS 35
WALS-

OORDEN

WALS-
OORDEN

Fairybank

Zelzatebrug

A1bis

TRAFFIC CHANNEL (compulsory listening watch)
Tra!c arrangements ship-ship.
Tra!c information - general.
Compulsory reporting.
Before entering the fairway or before crossing the fairway.

Attention!
ALWAYS USE
THE CORRECT VHF CHANNEL
FOR YOUR MESSAGE

SvV4
SvV3

HANSWEERT

NIEUWPOORT

82A

French-Belgium border 

ALWAYS USE
THE CORRECT VHF CHANNEL
FOR YOUR MESSAGE

ALWAYS USE
THE CORRECT VHF CHANNEL
FOR YOUR MESSAGE

chartlet not for
 navigational purposes

chartlet not for navigational purposes 

63

Di!erentiate between: 
-  VHF channel 12
 TRAFFIC CHANNEL
-  VHF channel 85
 PORT OPERATIONS CHANNEL
-  VHF channel 81
 channel for non-nautical information  
 between barges
 TERMINAL CHANNEL BARGES

VHF 65

tra!c centre
Hansweert

VHF 03

tra!c centre
Terneuzen

VHF 69

tra!c centre
Zeebrugge

VHF 14

tra!c centre
Vlissingen

VHF 60VHF 60

Wandelaar
approach

VHF 65VHF 65

tra!c centre Wandelaar
pilot Wandelaar

VHF 64

VHF 65

radar
Hansweert

VHF 03

radar
Terneuzen

VHF 21

radar
Vlissingen

VHF 64

tra!c centre
Steenbank

VHF 04

radar
Zeebrugge

tra!c centre Steenbank
pilot Steenbank

Dutch Scheldt Shipping 
Information Report 
with general tra!c information.
Every hour + minutes.

L E G E N D English Scheldt shipping information with general
tra!c information. Every hour + minutes. 
Follows directly after the Dutch message
on a di"erent channel as indicated.h+10’

h+50’h+10’

h+15’

h+55’h+15’

Above buoy 100,
there is: 
-  compulsory listening watch 
 on the ship-ship channel VHF 10
-  no active monitoring
 by the VTS Centre
- no radar coverage
 at the VTS Centre
-  for seagoing vessels: 
 compulsory reporting
 to other tra!c
 ingoing at buoy 116,
 outgoing at buoy 111
 on channel VHF 10

TRAFFIC CHANNELS (compulsory listening watch)
Tra!c arrangements ship-ship.
Tra!c information - general.
Shore based pilotage.
Compulsory reporting.

RADAR CHANNELS
Navigational assistance (Radar information).
Port information 
when there is no speci#c port information channel available.

VHF 11VHF 11
VHF 11VHF 11uitkijk Zelzate

+
harbour master

service Gent

harbour master
service TerneuzenTRAFFIC CHANNEL (compulsory listening watch)

Tra!c arrangements ship-ship.
Tra!c information - general.
Compulsory reporting.
On leaving port/berth and on passage bridges.

h+0’

EXTRA COMPULSORY REPORTING
FOR ALL COMMERCIAL SHIPPING
When entering or leaving the port of Zeebrugge.
After mooring or before departure.

radar control
Zeebrugge

VHF 19

EXTRA COMPULSORY REPORTING
FOR ALL COMMERCIAL SHIPPING
Before leaving the harbour, before heaving up anchor
or before departure from a quay. Before entering the fairway.within port entrance

radar Vlissingen

VHF 21

VHF 65VHF 03
42A  |  buoy 45 |  MG17

Lock tra!c

buoy 22  |  DOW jetty

tra!c centre Hansweerttra!c centre Terneuzen EXTRA COMPULSORY REPORTING
FOR ALL COMMERCIAL SHIPPING
Before entering the fairway or before crossing the fairway. 
When passing Vlissingen Roads.

tra!c centre Vlissingen

VHF 14

VHF
60

RECREATIONAL CRAFT 
IN THE PORT
OF NIEUWPOORT
Compulsory 
listening watch 
No compulsory reporting

EXTRA REPORTING
FOR SEAGOING VESSELS

before leaving
(= before unmooring in lock

or at terminal)
on VHF channel 85

Message:
Name of the vessel

Position
Draught

Destination
Relevant manoeuvres

Inbound to Antwerpen:
at Buoy 35
at Buoy 65

Zuid Saeftinge
on VHF channel 12

Message:
Name of the vessel

Position

3

2

teneinde aanvaringen te 
vermijden. 

• Indien marifoon aanwezig 
is, is er luisterwacht op het 
gepaste blokkanaal (zie 
"guur rechts). Dit geldt voor 
alle schepen.

• Bij problemen dient de 
verkeerscentrale die waakt 
over de zone en/of het schip 
waarmee een con#ict dreigt, 
geïnformeerd te worden via 
de marifoon.

Bron: brochure Marifoonblokindeling VTS-Scheldegebied 
uitgegeven door Rijkswaterstaat (NL) en het Agentschap 

Maritieme Dienstverlening en Kust (Vlaanderen) – meer info 
www.vts-scheldt.net.
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Kustvaartreglement
• Dit reglement geldt in de territoriale wateren tot 12 zeemijl van de waterlijn bij eb.
• Alle Belgische zeehavens, behalve Blankenberge, zijn toegankelijk voor zowel beroeps- als pleziervaart. 
• Je mag geen haven binnenvaren indien omwille van afmetingen, diepgang of andere redenen een probleem 

zou ontstaan met betrekking tot de veiligheid van het schip of de haveninfrastructuur.
• De scheepsnaam en thuishaven moeten van op een afstand van tenminste 50m leesbaar zijn. De vlag wordt  

overdag gevoerd in de haven.
• Men dient verplicht stuurboordwal te houden voor zover dit veilig en uitvoerbaar is. 
• Zeilboten mogen niet laveren in de havengeul en ook niet in de haven. 
• Spelevaren is verboden voor alle vaartuigen.
• Vissen vanop het water is verboden in de haven. Vanop de kant mag worden gevist met kruisnetten of 

lijnen, indien de scheepvaart niet wordt gehinderd.
• Vaartuigen kleiner dan 6m moeten binnen de 2 zeemijl van de kust blijven als de (signi"cante) 

golfhoogte 1m of meer bedraagt.  De pleziervaarder kan zich informeren over de heersende en verwachte 
golfhoogtes voor de Belgische kust via www.meetnetvlaamsebanken.be.

• Een vaartuig dient steeds meer dan 200m van het strand te blijven. 
• De snelheid in de havengeul is beperkt tot 5 knopen (Nieuwpoort) of 3 knopen (Blankenberge).

De vroegere 3/4 Beaufort-regel is niet langer geldig. Die regel verbood kleine pleziervaartuigen uit te varen 
bij een bepaalde windsterkte. Dit werd aangegeven door een #itsend violet licht of een diabolo aan de 
havenuitgang.

Brandingssporten

Zeezone

Insteekzone

VeiligheidszoneVeiligheidszone
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!e

rz
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e Bu!erzone

Max. 2 zeemijl uit de kust
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Een onderdeel van het kustvaartreglement gaat over de brandingssporten. Deze regels voor brandingssporten 
gelden voor elke sportactiviteit die wordt beoefend met onder meer surfplanken, kites, wakeboards, peddles, 
rafts, jetski’s en jetscooters. 

De regelgeving geldt niet voor:  roeiboten ongeacht de lengte, vaartuigen kleiner dan 6m zoals kleine catamarans 
en zeilboten, motorboten, strandactiviteiten of het gebruik van een luchtmatras of plastieken bootje.

Brandingsporten zijn toegelaten in de insteekzone en in de zeezone tot maximaal 2 zeemijl in zee.  

Brandingsporten zijn verboden in de zwemzone en de daaraan grenzende bu!erzone (tussen zwem- en 
insteekzone) en veiligheidszone (tussen zwem- en zeezone). Het is ook verboden vanuit de haven in zee te 
gaan (behalve voor jetski’s en jetscooters, die zijn daar wel toegelaten).
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Scheepvaartreglement Kanaal Gent - Terneuzen (SRKGT)
• Een schip moet over een motor beschikken waarmee tenminste een snelheid van 6km/u kan worden 

ontwikkeld.
• Op het kanaal Gent-Terneuzen geldt een maximum snelheid van 16km/u.
• Grote zeilboten mogen niet zeilen.
• Een radarre#ector is verplicht.
• Schepen met een marifoon aan boord zijn verplicht om uit te luisteren. Schepen uitgerust met radar dienen 

deze te gebruiken.
• Zonder toestemming is ankeren verboden.
• Het houden van stuurboordwal is verplicht.
• De scheepvaart op de Westerschelde heeft voorrang (bij het verlaten van het kanaal Gent - Terneuzen in 

Terneuzen).

Bij elke weersomstandigheid staat het je als beoefenaar van een brandingssport vrij om zelf te oordelen of je de 
sport zal beoefenen. Maar… denk aan je veiligheid!  Tussen zonsondergang en zonsopgang is het verboden 
om aan brandingsporten te doen.

In de insteekzones is enkel een isothermisch pak vereist. In de zeezone is naast het isothermisch pak, ook een 
zwem-, reddings- of impactvest vereist, en een aangepast middel om noodsignalen te versturen, bij voorkeur 
met plaatsbepaling.  Jetski’s en jetscooters mogen in bepaalde insteekzones ook de zee kiezen. De toegelaten 
zones zullen op de website van de FOD worden gepubliceerd.

Verplichting dragen van een reddingsvest op zee
Op zee is het dragen van een reddingsvest verplicht:

• Wanneer zich een signi"cante golfhoogte voordoet van 1m of meer.
• Tussen zonsondergang en zonsopgang.
• Tussen 16 oktober en 15 mei.
• Bij kinderen tot en met 12 jaar.
• Voor vaartuigen met een romplengte tot 6,5m. Voor deze kleine vaartuigen mag de reddingsvest vervangen 

worden door een zwemvest zolang het vaartuig zich niet verder dan 2 zeemijl uit de kust begeeft.

Deze verplichting geldt niet wanneer:

• De opvarende zich in de kajuit van het schip bevindt.
• Het schip groter is dan 24m romplengte.
• Het schip een vaste reling heeft van minstens 1,1m hoogte.

Er blijft in alle gevallen een verplichting tot het aan boord hebben van één reddingsvest per opvarende. 

Tekening: FOD Mobiliteit en Vervoer

Onze aanbeveling:  draag een reddingsvest 
in alle omstandigheden waar je een groter 
risico loopt dan normaal. 

Denk hierbij aan:

• Het nemen van een sluis
• Bij het aanmeren
• Bij het rondwandelen aan dek

Het is net zoals de autogordel: maak er 
een gewoonte van en zeer snel wordt het 
een automatisme. Als je de reddingsvest 
niet draagt, heeft ze ook geen nut als het 
fout loopt.


