


1  Goed zeemanschap

2 Stuurboord wal houden

3 Stroom mee heeft voorrang op stroom tegen

4 Groot heeft voorrang op klein

5 Hoofdvaarwater heeft voorrang op nevenvaarwater

6 Zeil heeft voorrang op spier heeft voorrang op motor

7 Zeilboot: Bakboord heeft voorrang op stuurboord

8 Zeilboot: Lij heeft voorrang op loef

9 Oplopen aan bakboord of aan loef

10 Terug naar 1



Bedenk een ezelsbruggetje

G St Str Gr H Z B L O G
(Grote SteenStraat

Grote HuiZen, BLOG)



Simpele regels voor de Eem
 1  Goed zeemanschap

 2 Stuurboord wal houden

 3 Stroom mee heeft voorrang op stroom tegen

 4 Groot heeft voorrang op klein

 5 Hoofdvaarwater heeft voorrang op nevenvaarwater

 6 Zeil heeft voorrang op spier heeft voorrang op motor

 7 Zeilboot: Bakboord heeft voorrang op stuurboord

 8 Zeilboot: Lij heeft voorrang op loef

 9 Oplopen aan bakboord of (zeilschip) aan loef

 10 Terug naar 1



Gelijkwaardige schepen Ongelijkwaardige schepen

Wie heeft voorrang in 
het rechterplaatje??



Zeilboot met motor 
aan = motorboot

(Kegel tonen)



Tip:

Het gaat om 
de plaats van 
het grootzeil



Tip: 

De boot die het 
hoogste aan de 
wind vaart heeft 
voorrang!



Oplopen aan bakboord Oplopen aan loef



Loop alle regels langs. Als geen enkele regel van 

toepassing is ga terug naar goed zeemanschap.





Vaarweg en vaarwater



• Laterale betonning
• Kardinale betonning
• Waarschuwingstonnen Welk systeem kun je 

ontdekken ??



Laterale tonnen geven 
randen van de vaargeul aan

Groen, spits, oneven nummers          Rood, stomp, even nummers



Op de Eem

 Verschillend op linker en rechteroever: 
punt omhoog of naar beneden

Hoe wijst de punt aan 
de kant van de 

roeivereniging??



Jachtbebakening
Bijvoorbeeld 1,20 meterlijn



Scheidingstonnen



Scheidingstonnen



Welke kleur aan welke kant?
 Als een kapitein op zee naar land terugkeert, bloed 

zijn hart.

Nogmaals: hoe wijst de 
punt van de driehoek 

aan de kant van de 
roeivereniging??



Kardinale betonning: 
leidt je om het gevaar heen



Haven-monding



Enkele bijzondere bakens











Verlichting en dagtekens



Dagtekens



Rood Groen Wit



Wanneer verlichting?
 Wanneer verlichting volgens het BPR?
• Bij slecht zicht (maar dan vaarverbod?)
• Van zonsondergang tot zonsopgang

• Ondergang op 4 feb om 17.32
• Op 15 april om 20.37 uur
• https://www.zonsopgangzonsondergang.nl/

 Varen bij (zgn. burgerlijke) schemering?
• Schemering ~ 40 minuten na zonsondergang
• 15 minuten ervan percipieer je als ‘het is nog licht’
• Volgende 25 minuten minder licht, niet echt donker
• Daarna nautische schemering en astronomische 

schemering (ook ~ 40 minuten elk)

https://www.zonsopgangzonsondergang.nl/


Hele kleine scheepjes < 7 meter

Een 8+ is zo’n 17 meter 
lang. Welke verlichting 

heeft die nodig?



Kleine scheepjes;   7 < lengte < 20

U



Klein schip van voren



D

Groot zeilschip
> 20 meter



Zeeschip
P



Sleep (favoriete examenvraag)



Veerpont (2 soorten)
Veerpont



Geankerd werkschip  /baggerschip:

Passeren aan groene kant



Niet alles uit het hoofd leren!



Vragen?


