
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

De KNRM komt jaarlijks meer dan 2.000 keer in actie. Een groot deel daarvan is voor water-
sporters die door een variatie aan oorzaken in problemen zijn geraakt. Lees op de volgende 
bladzijde over de meest voorkomende oorzaken. Met een paar tips weet je voortaan deze 
ellende te vermijden.

Tien belangrijkste aanbevelingen  
om problemen op het water te voorkomen:
1. Zorg goed voor je boot en motor
2. Kijk alles na voor het seizoen en voor elk vertrek
2. Zorg voor voldoende schone motorbrandstof
4. Zorg voor een goede veiligheidsuitrusting  

voor elk bemanningslid
5. Zorg voor recente waterkaarten  

(op papier en digitaal)
6. Deel je vaarplan met thuisblijvers
7. Let goed op en houd uitkijk bij het varen
8. Luister naar de weerberichten
9. Weet waar je heen kunt bij weersverslechtering
10. Neem praktijkles bij een vaarschool  

of volg een cursus.

Download de gratis app KNRM Helpt!
In de app vind je alle informatie voor een goede  
voorbereiding op je vaartocht. De app bevat  
weerinformatie, vaarkaarten, informatie over havens  
en veiligheidsinfo. Via de app kan in geval van nood 
gemakkelijk hulp gevraagd worden.

www.knrm.nl/helpt

DOWNLOAD NU DE GRATIS APP KNRM HELPT!

GOED VOORBEREID
HET WATER OP

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 
De KNRM wordt uitsluitend door vrijwillige  
bijdragen in stand gehouden. Word donateur!

www.knrm.nl/wimpel

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar door een 
goede voorbereiding is veel ellende te voorkomen.



Slecht weer Motorstoring

Man overboord
Navigatiefouten

Rommel in de schroefOnvoldoende  
kennis en ervaring

Belangrijkste tips:
1  Zet goede betrouwbare weerapps op je telefoon

2  Volg de weerberichten van tevoren en tijdens het varen 

3  Zorg voor een volle smartphone, tablet,  
powerbank en oplaadsnoer

4  Herken weersveranderingen aan wolken en wind

5  Kies tijdig een haven of vaar niet uit.

Leer een weerkaart interpreteren en zoek daarbij steeds  
uitgebreidere informatie. Goede informatie is te vinden  
op www.knmi.nl Leuke tips vind je ook op www.zeilen.nl

Belangrijkste tips:
1  Zorg voor voldoende schone brandstof en schone tanks

2  Ga bij motorstoring voor anker op een veilige plek

3  Heb een reservefilter en gereedschap aan boord.

Belangrijke onderhoudsklussen
• Tank schone brandstof
• Houd smeerolie op peil
• Vervang regelmatig oliefilter en koelwaterimpeller
• Volg een onderhoudscursus

Belangrijkste tips:
1  Val niet overboord! Draag een lifeline aan dek.

2  Draag je reddingsvest

3  Oefen regelmatig een man-over-boord situatie

4  Ken de marifoon- en telefoonnoodprocedure.

Controleer je reddingsvest
• Loop de gespen, banden en stiksels van  

je reddingsvest regelmatig na.
• Controleer het opblaasmechanisme en de indicator. 
• Controleer de CO2 patroon op roestvorming en  

draai ze goed vast. 
• Ga voor een periodieke keuring naar een watersportzaak.

Kijk voor meer informatie op www.knrm.nl/reddingsvest
Gebruik voor alarmeringen de marifoon of de app  
KNRM Helpt. Download de app op www.knrm.nl/helpt

Belangrijkste tips:
1  Zorg voor goede navigatiekaarten en -systemen

2  Controleer de dieptemeter regelmatig

3  Leer het water lezen

4  Volg een navigatiecursus voor je vaargebied.

Download de app KNRM Helpt en ga eens  
aan de slag met het plannen van een vaartocht.
• Zoek de vertrek en aankomsthaven op.
• Check het weer, eventueel getij, sluistijden,  

marifoonkanalen, jachthaven enz.
• Hoe lang ga je erover doen?
• Wie zijn je thuisblijvers, hoe ga je ze informeren

Koop de meeste recente waterkaarten op papier en digitaal. 
Werk ze bij via www.hydro.nl
Nuttige websites en apps:  
www.varendoejesamen.nl | www.knrm.nl/helpt

Belangrijkste tips:
1  Laat geen touwwerk aan dek slingeren

2  Vermijd plaatsen met veel waterplanten

3  Ga voor anker op een veilige plaats

4  Vraag om hulp

5  Ga niet zomaar zelf te water onder het schip.

Hoe krijg je de schroef weer schoon?
• Hang de boot in de kraan bij de jachthaven.
• Vraag een bevriende sportduiker.
• Huur een professioneel duikbedrijf in.
• Zelf doen onder water in een beschermend pak.

Belangrijkste tips:
1  Laat iedereen aan boord het schip kunnen starten en sturen

2  Laat iedereen weten waar de veiligheidsmiddelen liggen

3  Oefen de noodprocedures voor noodoproepen  
en man-over-boord. 

Neem er in de wintermaanden voldoende tijd  
voor om informatie te vinden en op te slaan.

Meer informatie:
• Volg speciale cursussen voor belangrijke kennis aan boord.
• Houd je kennis op peil door veel te varen en  

herhaalcursussen te volgen.
• Vaar mee met anderen en kijk de kunst van het varen af.
• Laat anderen met jou mee varen en deel elkaars kennis.
• Heb plezier en oefen noodprocedures onder rustige en  

veilige omstandigheden.
Bij de KNRM zijn vrijwilligers wekelijks een avond bezig met 
opleiden en oefenen. Om jou te kunnen helpen als het nodig 
is. Neem als echte watersporter ook de tijd voor je eigen 
kennis en ervaring!



SLECHT WEER
De KNRM komt 80 keer per jaar in actie voor noodgevallen  
die rechtstreeks veroorzaakt zijn door slecht weer met als gevolg 
averij, zeeziekte of stranding. In sommige gevallen had de betrok-
ken watersporter het weerbericht niet gevolgd of genegeerd.

Trouw luisteren we naar de weerberichten voordat we gaan 
varen. Op de radio, via de marifoon, naar de buurman in  
de haven. We swipen van app naar app, weeronline, buien-
radar, zeeweer, knmi en we vragen het voor de zekerheid 
nog eens aan de havenmeester voordat we écht losgooien.

En dan gebeurt het: er barst midden in het weekend  
een stevig onweer los, de beloofde 50 knopen wind komen 
er echt en er blijken heel veel bootjes buiten te zijn.  
De redders van de KNRM hebben er hun handen vol aan. 
Zijn al die watersporters nou zo eigenwijs? 

“Er is wel onweer voorspeld, maar het is prachtig weer - 
geen wolkje aan de lucht! Moet ik dan die hele warme dag 
in de haven blijven liggen? Op het water is tenminste nog 
wat verkoeling te vinden”.

Het is handig dat er naast al die informatie over het  
weer een verwachting is voor de plek waar je zelf bent.  
In Nederland kan het weer plaatselijk nogal verschillen 
zoals u ook wel eens gemerkt zult hebben. En via de  
buienradar op de apps zijn de onweerswolken redelijk  
voorspelbaar. Maar dan moet je de berichten wel blijven 
volgen tijdens de dag. Dus een goede smartphone met 4G 
en een volle accu, een powerbank en een oplaadsnoertje 
zijn onmisbaar.

Zijn de smartphone en de powerbank leeg? En ligt de  
oplader nog in de auto? Er is hoop. Die hangt samen met je 
messing klokje en je thermometer aan het schot in de kajuit 
mooi te glimmen. De hoop heet: barometer. Vergeet even 
die fraaie termen in de rand, zoals “bestendig”, “regen”, 
“veranderlijk” en “storm”, want daar heb je eigenlijk niet 
zoveel aan. Noteer ieder uur de barometerstand. De clou zit 
hem namelijk in de verandering, niet in de stand. Als je een 
daling of een stijging constateert, kunt je wind verwachten. 
Na drie uur kun je een trend zien. Daalt de barometer met 
een punt per uur, dan komt er windkracht 6 aan. Is de 
daling twee punten per uur, reken dan op windkracht 7.  
Bij een daling van 3 punten hoef je niet meer te denken  
aan uitvaren. Ruim dan liever je dek op en leg nog een 
extra lijntje aan de boot, want er wordt minstens wind-

NU WEET IK HET WEER …

Belangrijkste tips:

1  Zet goede betrouwbare weerapps op je telefoon

2  Volg de weerberichten van tevoren  
en tijdens het varen 

3  Zorg voor een volle smartphone, tablet, power-
bank en oplaadsnoer

4  Herken weersveranderingen aan wolken en wind

5  Kies tijdig een haven of vaar niet uit.

Download de gratis app KNRM Helpt. Daarin vind je 
actueel weer- en waterinformatie en de mogelijkheid 
om een vaartocht te plannen en te volgen.  
www.knrm.nl/helpt

Leer een weerkaart interpreteren en zoek daarbij 
steeds uitgebreidere informatie.
Goede informatie is te vinden op www.knmi.nl
Leuke tips vind je ook op www.zeilen.nl
Nuttige website: www.kustwacht.nl

kracht 8 verwacht. Een snel stijgende barometer duidt op 
een weersverbetering, maar kan ook met veel wind 
gepaard gaan. 
Weet je het weer?

(Oorspronkelijke tekst Michelle Blaauw (2009),  
geactualiseerd door KNRM in 2020)



MOTORSTORING
De KNRM komt 550 keer per jaar in actie voor noodgevallen die 
rechtstreeks veroorzaakt zijn door motorstoring, met als gevolg 
stranding, aanvaring of een stilliggend vaartuig. In de meeste 
gevallen is slecht of achterstallig onderhoud en oude brandstof  
de oorzaak van de storing.

Natuurlijk wil iedere schipper zijn schip goed in orde hebben. 
Nu heeft een schip zoveel aspecten, dat het nauwelijks te ver-
wachten is, dat je als eigenaar van een boot, van welk type 
dan ook, in staat zult zijn om alle kanten van de boot door en 
door te kennen. Het is al fantastisch als je de werking van de 
meeste installaties en instrumenten globaal kent en ongeveer 
kunt nagaan wat er stuk zou kunnen zijn. Maar om ook alles  
te kunnen repareren mag je wel een professional in de jacht-
bouw zijn.

Het zwakke punt bij watersporters is natuurlijk het gebrek aan 
vaaruren. Heb je wel eens een schatting gemaakt van het aan-
tal dagen dat je aan boord doorbrengt? In de zes of zeven 
maanden dat de boot vaarklaar ligt, kom je met zestig dagen 
hoog uit. De kans dat er in die tijd iets stuk gaat, is niet zo heel 
groot. Je krijgt dus niet zo vaak de gelegenheid om je kundig-
heid te beproeven. Dan is het logisch, dat je geen routine 
opdoet in het uitvoeren van reparaties. Dan is het zaak je 
grenzen te kennen en voor specialistische klussen een beroep 
te doen op de specialist. 

Want het kan zo maar zijn dat het niet lukt om na de eigen-
handige reparatie de boel weer goed in elkaar te zetten. Daar 
lig je dan in Duinkerken: je begint in een situatie waarin alles 
het nog doet en na een half uur heb je je motor kapot gerepa-
reerd: niets is echt stuk, maar je motor is wel onbruikbaar. Je 
moet anderhalve dag wachten op een monteur, nadat je de 
brandstoffilters hebt vervangen. Als de monteur vervolgens de 
motor niet ontlucht krijgt en ook een paar uur nodig heeft om 
te ontdekken dat bijvoorbeeld de afsluiting van het groffilter 
niet afdoende is … Dan leer je en passant ook nog een paar 
termen ‘technisch’ buitenlands.

De conclusie mag duidelijk zijn: Je grenzen kennen vraagt soms 
al genoeg handigheid …

(Oorspronkelijke tekst Michelle Blaauw (2009),  

geactualiseerd door KNRM in 2020)

KAPOT GEREPAREERD

Belangrijke tips en onderhoudsklussen:
1  Zorg voor voldoende schone brandstof en  

schone tanks
2  Ga bij motorstoring voor anker op een  

veilige plek
3  Heb een reservefilter en gereedschap aan boord.

Er zijn een aantal eenvoudige, maar vitale onderhouds-
klussen aan de motor die gemakkelijk of met enige 
instructie zelf kunnen worden gedaan.
• Tank schone brandstof
 In oude brandstof ontstaat door bacteriën een slijmeri-

ge substantie waardoor de leidingen en de brandstof-
filters verstoppen. Maak de brandstoftank regelmatig 
schoon en gebruik anti-bacteriemiddelen.

• Houd de smeerolie op peil
 De olie moet de juiste samenstelling hebben voor de 

betreffende scheepsmotor en bovendien tenminste 
een keer per jaar worden ververst.

• Vervang filter en impeller
 Wanneer vuil uit de brandstof de filters verstopt,  

moeten de filters worden vervangen. Daarna moet ook 
de motor worden ontlucht. Het koelwatercircuit kan 
verstoord raken door een beschadigde impeller,  
een defecte thermostaat of dichtgeslibde leidingen. 
Ook de filters kunnen verstopt raken waardoor de 
koelwateraanvoer naar de motor stagneert. 

• Volg een cursus motortechniek
 Veel watersportverenigingen doen zelf iets aan  

motortechniek. Ook sommige motorenfabrikanten 
organiseren een dagje sleutelen, met het voordeel dat 
er aan een voor jou bekende motor wordt gewerkt.

Nuttige websites:
www.knrm.nl
www.kustwacht.nl
www.motorboot,nl
www.zeilen.nl



MAN-OVERBOORD
De KNRM komt 35 keer per jaar in actie voor een man-overboord 
situatie. In veel gevallen volgde een langdurige zoekactie  
omdat het slachtoffer geen reddingsvest droeg en onder  
water verdwenen was, met fataal gevolg.

Maak van je tijdverdrijf gerust je sport, schuw de risico’s niet maar 
breng ze in kaart en ga er slim mee om. Weinig is zo geschikt om  
te onthaasten en even bij te komen van de dagelijkse besognes als 
lekker het water op gaan. Als het dan toch misgaat, is er bijna altijd 
tijdige hulp. Dat kunnen je verenigingsgenoten tijdens een wed-
strijdje zijn, of medesportvissers of -surfers schieten je te hulp. 
Handig om in ieder geval bij elkaar in de buurt te blijven.

Niet overboord!
Ben je alleen met de elementen en is het donker, slecht weer en zijn 
de golven hoog? Dan is er altijd de KNRM om je bij te staan. Maar je 
moet ons één ding beloven: houd contact met je vaartuig en blijf 
altijd aan de lijn. Zet jezelf vast met een deugdelijke korte lifeline 
zodat je niet overboord kunt vallen. Ga je even naar binnen?  
Maak jezelf dan los en laat de lifeline vastzitten, dan ben je direct 
weer aangelijnd als je weer de kuip in stapt. Moet je aan dek zijn 
(ook als het maar heel even is!), zorg dan dat je geen bewegings-
vrijheid verliest, en maak jezelf vast aan platte banden die over dek  
(of onder de giek) gespannen zijn. De zeilmaker maakt ze met  
plezier voor je op maat. Ze moeten ongeveer een metertje mee-
geven, dan breek je niets, mocht je toch nog overboord slaan.

Toch overboord?
Het schip waar je vanaf gevallen bent, moet in de buurt blijven tot er 
hulp komt. Ga niet varen met iemand als sleep, dat kost mensenle-
vens. Neem de situatie meteen serieus, alarmeer zo snel mogelijk en 
stel het slachtoffer gerust, na hem drijvende zaken te hebben toege-
worpen om op te kunnen drijven in het water. Er zijn maar een paar 
omstandigheden waarin je een drenkeling kunt redden: hoogzomer, 
een deugdelijk reddingvest en achterblijvers die het hoofd koel hou-
den. Maak je geen illusies, de meeste plezierboten zijn er niet op 
ingericht om iemand weer gemakkelijk aan boord te krijgen.

De KNRM krijgt 35 keer per jaar te maken met drenkelingen.  
We hebben prima methodes om mensen uit het water te halen:  
op spierkracht aan de armen iemand uit het water trekken  
(rug naar de boot), drenkelingenklep en -net, rescue ramp en een 
drenkelingenhengel. Daar ligt het niet aan. Maar meestal hebben 
ze geen nut meer. Dan is het slachtoffer al onder water verdwenen.
Doe het uw geliefden niet aan. Dus blijf aan de lijn! Het ging om 
pleziervaart, weet u nog? 

(Oorspronkelijke tekst Michelle Blaauw (2009),  
geactualiseerd door KNRM in 2020)

BLIJF JE EVEN AAN DE LIJN?

Belangrijkste tips:
1  Val niet overboord! Draag een lifeline aan dek

2  Draag je reddingsvest

3  Oefen regelmatig een man-overboord situatie

4  Ken de marifoon- en telefoonnoodprocedure.

Controleer maandelijks en  
jaarlijks je reddingsvest
• Loop de gespen, banden en stiksels  

van je reddingsvest regelmatig na.
• Controleer het opblaasmechanisme en de indicator. 

Gebruiksklaar = groen. Onklaar = rood.
• Check elke maand of de CO2-patronen  

nog stevig vastgeschroefd zitten. 
• Controleer de CO2 patroon ook op roestvorming. 
• Op de website van de fabrikant kun je terugvinden 

hoe je een test uitvoert. Sommigen hebben hier 
Youtube-filmpjes voor. Ga voor een periodieke  
keuring naar een watersportzaak.

• Kijk voor meer informatie op  
www.knrm.nl/reddingsvest

Lees de interessante reddingsvestentest  
van het blad Motorboot:
https://www.motorboot.com/techniek/
test-reddingsvestentest/

Handige websites:
www.knrm.nl
www.kustwacht.nl
www.varendoejesamen.nl
www.motorboot.nl
www.zeilen.nl



NAVIGATIEFOUTEN
De KNRM komt 376 keer per jaar in actie voor noodgevallen  
die rechtstreeks veroorzaakt zijn door navigatiefouten, met als 
gevolg stranding of aanvaring. In de meeste gevallen is een  
verouderde navigatiekaart en onvoldoende kennis van het  
vaargebied de oorzaak.

Iedere vraag over de vaart kan aan boord worden beantwoord 
door een metertje of een beeldscherm. Het kompas, de GPS, 
log, dieptemeter, de brandstofmeter, radar, windsnelheids
meter, videoplotter en de tablet of smartphone gebruiken  
we om ons te helpen volledig geïnformeerd over het water  
te verplaatsen.

Het nadeel van apparaten is dat ze wel eens stuk gaan.  
Dat leidt soms tot problemen: nog onlangs brachten de  
redders van de KNRM een jacht met een lege brandstoftank 
binnen: op het metertje stond dat de brandstoftank nog half 
vol was, maar er zat geen druppel meer in. 

Met een paar apparaten ben je goed geholpen. Het hoeven  
er niet veel te zijn. Een kompas is op wat ruimer water onont
beerlijk, en een dieptemeter vertelt je hoeveel water je nog 
onder de kiel hebt.

Blijf niet op een tablet of smartphone staren naar de te varen 
track, maar kijk ook naar buiten. Ligt die navigatieton er echt 
op de aangegeven plek? Zie je aan de golven en het water dat 
er daadwerkelijk een ondiepte voor je ligt? Wanneer je ver
ouderde gegevens gebruikt kun je lelijk verrast worden door 
ondieptes of onbevaarbaar vaarwater.

Een marifoon voor communicatie, weerberichten en alarme
ring en een recente kaart van je vaargebied zijn ook nodig. 
Veel meer heb je echt niet nodig. En hoe meer je hebt, hoe 
meer er stuk gaat…

(Oorspronkelijke tekst Michelle Blaauw (2009),  
geactualiseerd door KNRM in 2020)

STAAR JE NIET BLIND OP BEELDSCHERMEN

Belangrijkste tips:
1  Zorg altijd voor recente en bijgewerkte water  

en zeekaarten, of een update van de elektronische 
kaart als je die gebruikt. In de Berichten aan 
Zeevarenden (in te zien via www.hydro.nl) kun je 
nagaan wat de in te tekenen veranderingen zijn

2  Controleer tijdens het varen de dieptemeter  
regelmatig

3  Leer het water lezen

4  Volg een navigatiecursus voor je vaargebied.

Meer tips en informatie:
Download de app KNRM Helpt en ga thuis eens aan 
de slag met het plannen van een vaartocht in deze 
fraaie app. Registreer jezelf en je schip en steek  
virtueel van wal.
• Zoek de vertrek en aankomsthaven op.
• Check het weer, eventueel getij, sluistijden,  

marifoonkanalen, jachthaven enz.
• Hoe lang ga je erover doen?
• Wie zijn je thuisblijvers, hoe ga je ze informeren?

Waar bent u eigenlijk?
Als je door de Kustwacht wordt gevraagd naar je posi
tie, dan kun je de GPSpositie doorgeven. Als je dat 
niet nauwkeurig doet, heeft dat vreemde gevolgen. 
Voor alle zekerheid is het daarom belangrijk, dat je 
ook vertelt waar je vertrokken bent, in welke richting 
je hebt gevaren en welke landmerken je ziet (boeien, 
landkenmerken, vuurtoren, kerk, fabriek).

Het internet is een geweldige bron van informatie.
Neem er in de wintermaanden voldoende tijd voor om 
de informatie te vinden en op te slaan in vindbare 
favorieten op uw computer of tablet.

Koop de meest recente waterkaarten op papier en 
digitaal. Werk ze bij via www.hydro.nl

Nuttige websites en apps:
www.varendoejesamen.nl
www.knrm.nl/helpt
www.kustwacht.nl
www.zeilen.nl



ROMMEL IN DE SCHROEF
De KNRM komt 124 keer per jaar in actie voor roer- en  
schroefproblemen als gevolg van een touw, plastic of rommel  
in het water. Meestal is het domme pech, maar soms veroorzaakt 
door onoplettendheid, een losliggend touw of grote hoeveel-
heden waterplanten.

Een ongeluk komt meestal niet alleen. Motorstoring is een 
euvel, dat door de redders van de Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij het meest wordt genoteerd als oorzaak 
van problemen. Neem je bij motorstoring geen maatregelen 
en drijf je vervolgens op een ondiepte dan is het leed al gauw 
niet meer te overzien. Als je een anker hebt klaarliggen, en je 
kunt er vlot mee overweg, dan win je tijd om na te gaan of je 
het euvel zelf kunt verhelpen. Kun je zeilen, zeil dan door tot 
in de haven. 

Hoe krijg je de schroef weer schoon
Eenmaal op een veilige plek, bij voorkeur in de haven,  
is er tijd om de schroef weer vrij te krijgen.
• Hang de boot in de kraan bij de jachthaven en  

maak de schroef schoon.
• Leg de boot terug in het water en controleer op  

lekkage bij de schroefas.
• Vraag een bevriende sportduiker om onder  

het schip in het water de schroef vrij te maken.
• Huur een professioneel duikbedrijf in om  

de schroef te ontdoen van rommel.
• In het uiterste geval ga je zelf overboord in  

een beschermend pak (duikpak of surfpak) om  
de rommel uit de schroef te snijden.

Ga je zelf te water?  
Denk aan je eigen veiligheid en die van anderen:
• Haal de contactsleutels uit het contact en  

zorg dat de motor niet gestart kan worden.
• Bescherm jezelf tegen het koude water.
• Draag handschoenen om je handen te beschermen tegen 

het scherpe mes, scherpe draden en zeepokken of mosselen 
op de romp.

• Zorg voor een deugdelijke zwemtrap of andere  
manieren om weer aan boord te kunnen komen,  
ook zonder hulp van anderen. 

• Let op dat u niet onderkoeld raakt.
• Verbind jezelf met iemand aan dek via een lijn en  

maak afspraken over de tijdsduur onder water.
• Misschien overbodig om te zeggen: gooi de rommel uit de 

schroef aan dek of op de wal en laat het niet in het water 
rondslingeren …

ANKER UIT

Belangrijkste tips:
1  Laat geen touwwerk aan dek slingeren

2  Vermijd plaatsen met veel waterplanten

3  Ga voor anker op een veilige plaats

4  Vraag om hulp

5  Ga niet zomaar zelf te water onder het schip.

Voor meer informatie:
Raadpleeg de app Waterplantmelder en volg  
berichtgeving over waterplanten op de website  
van Rijkswaterstaat. 

Download de gratis app KNRM Helpt op  
www.knrm.nl/helpt voor veiligheidsinformatie  
en alarmering in het geval u te maken krijgt  
met rommel in de schroef.

Handige websites:
www.rijkswaterstaat.nl
www.kustwacht.nl
www.knrm.nl
www.motorboot.nl
www.zeilen.nl



ONVOLDOENDE  
KENNIS EN ERVARING
De KNRM komt elk jaar meer in actie voor noodgevallen,  
die grotendeels veroorzaakt worden door gebrek aan kennis  
en ervaring van de om hulp vragende watersporter. Dit wordt 
mede veroorzaakt door het groeiend aantal mensen dat een  
boot huurt in plaats van bezit, en daardoor het schip en het  
varen onvoldoende beheerst.

Een zeezeiler vertelde hoe hij ooit een belangrijke wedstrijd 
op zee won: hij had zich heel goed verdiept in de fijne kneep-
jes van het varen, had op zijn zeiljacht een uitgebreide zeilgar-
derobe en “aan ieder touwtje een vent”. Met deze alerte 
bemanning en goed gebruik van de omstandigheden was het 
gelukt om de wedstrijd te winnen.

De meesten van ons hoeven geen wedstrijden te winnen, maar 
we zijn eigenlijk wel constant bezig met sturen, groeten, meer-
plaatsje vinden, landvasten bijstellen en lekker rommelen aan 
boord. Veel pleziervaarders varen altijd met z’n tweeën en 
hebben een uitgekiende, maar vaste taakverdeling tijdens het 
varen. In het uiterste geval komt voor echt barre tochten een 
gelegenheidsbemanning van vrienden aan boord, die de boot 
naar een verre bestemming helpt brengen. Mevrouw komt 
met de auto en de bemanning neemt de auto weer mee naar 
huis. Voor de weekendjes, ook als de weersomstandigheden 
eens tegenzitten, vertrouwen we op onze routine. En meestal 
gaat het goed, daardoor zijn we er ook van overtuigd dat we 
het goed aanpakken.

Probeer eens de rollen om te wisselen! Laat de navigatie eens 
aan de ander over, dan geniet je samen meer. Vrouwen sturen 
heel netjes en mannen staan hun mannetje op het voordek bij 
het invaren van de sluis. Bespreek eens hoe je het zou aanpak-
ken als je partner uitgeschakeld raakt. Dat kan door allerlei 
oorzaken. Bij de KNRM hebben we wat dat betreft al heel wat 
narigheid zien langskomen: de schipper krijgt de giek tegen 
het hoofd, de schipper wordt (toch!) zeeziek, of raakt anders-
zins verwond en kan niet meer varen. De overgebleven beman-
ning (vaak de vrouw of de jonge kinderen) ziet geen kans de 
schipper te helpen en kan evenmin het schip varen.

Kennis delen en elkaars rol overnemen is goed voor ieders vei-
ligheid. Bescherm jij je partner door al het werk op je eigen 
schouders te nemen, dan krijgt je partner nooit inzicht in de 
gang van zaken. Daar gaat de lol gauw af en je partner zal het 
al gauw helemaal aan jouw overlaten om de boel op te knap-
pen. Nog een paar jaar en je vaart alleen nog maar met vrien-
den, en dat was nou juist niet de bedoeling …

(Oorspronkelijke tekst Michelle Blaauw (2009),  
geactualiseerd door KNRM in 2020)

ONDER BEMANNING OF ONDERBEMANNING?

Belangrijkste tips:
1  Laat iedereen aan boord het schip kunnen starten 

en sturen
2  Laat iedereen weten waar de veiligheidsmiddelen 

liggen
3  Oefen de noodprocedures voor noodoproepen en 

man-over-boord. 

Meer tips en informatie:
• Volg speciale cursussen voor belangrijke kennis  

aan boord.
• Word lid van een watersportvereniging.
• Houd je kennis op peil door veel te varen en  

herhaalcursussen te volgen.
• Vaar mee met anderen en kijk de kunst van het 

varen af.
• Laat anderen met jou mee varen en deel  

elkaars kennis.
• Heb plezier en oefen noodprocedures onder rustige 

en veilige omstandigheden.

Bij de KNRM zijn vrijwilligers wekelijks een avond 
bezig met opleiden en oefenen. Om jou te kunnen 
helpen als het nodig is. Neem als echte watersporter 
ook de tijd voor je eigen kennis en ervaring!

Download de gratis app KNRM Helpt voor extra  
achtergrondinformatie en tips voor een goede  
voorbereiding van een vaartocht.  
Ga naar www.knrm.nl/helpt

Handige websites:
www.varendoejesamen.nl
www.zeilen.nl
www.kustwacht.nl


