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Geldigheidsduur (pagina 8)
Klein Vaarbewijs : tot 70 jaar en daarna elke 5 jaar te verlengen met een medische verklaring (keuring)
RPR (pagina 10)
Het RPR geldt op de Boven-rijn, Neder-rijn, Lek, Waal en op het Pannerdensch kanaal inclusief de aan die
vaarwegen gelegen havens, laad- en losplaatsen en recreatieplassen.

Tekens van kleine schepen (pagina 24)
Zeilboten van 7 tot 20 meter wordt zeilboten tot 20 meter
Regels bij slecht zicht (pagina 53)
Geluidsseinen geven elke minnut een lange stoot (mistsein) geven op elk varend schip zonder goedgekeurde
radar.

Uitrusting
Dodemansknop of motoronderbrekingsknop: stopt de motor als de bestuurder overboord valt. Is niet verplicht bij
gesloten binnen besturing

Veilige vaart (pagina 60)
Toevoegen:Schepen uitgerust met een goedwerkende marifooninstallatie, zijn verplicht deze te gebruiken
(uitluister en communicatie plicht) met als doel inlichtingen te verkrijgen van walstations en andere schepen.

Classificatie branden (pagina 75)
Toevoegen classificatie F branden Vetbranden bijvoorbeeld frituurvet.en vlam in de pan.
Reddings en veiligheidsmiddelen (pagina 81)
Toevoegen: sticker 50N –EN393 Zwemvest. Alleen geschikt voor goede zwemmers in beschut water. Niet veilig
bij bewusteloosheid en geschikt voor personen vanaf 40 kg.Sticker 100N-EN395 Reddingsvest. Geschikt voor
personen die kunnen zwemmen die zich bevinden in beschut water. Deze vesten zijn beperkt veilig bij
bewusteloosheid, afhankelijk van de gedragen kleding.
Toevoegen: Stuurautomaat (pagina 83)
Een stuurautomaat stuurt uw schip op een door u ingestelde kompaskoers of windhoek. Heeft een eigen
ingebouwd kompas en krijgt windinformatie van de windmeter.

Tekens op de kaart (pagina 157)
Toevoegen:
Aanbevolen ankerligplaats
Kerk
Richting hoofdvaarwater
Bovenwaterhoogspanningskabel met masten en veilige doorvaarthoogte in meters
Bovenwaterkabel, telefoon, telegraafleiding met minimale doorvaarthoogte in meters
Beweegbare brug (doorvaarthoogte in meters in gesloten stand) en doorvaarthoogte in geheven stand

Vragen deel 1 hoofdstuk 2 (pagina 223)
Vraag 6 vervangen
Wie moet voorrang verlenen (zie tekening):
A schip B als schip A om medewerking vraagt d.m.v. een geluidssein.
B schip B omdat schip A een groot schip is.
C schip A omdat schip B van rechts komt.

Vragen deel 1 hoofdstuk 4 (pagina 229)
Schrappen vraag 22
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