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ADDENDUM MEOSAR
Cospas Sarsat is bezig met de upgrade van het bestaande satellietsysteem. Ze brengen met de
meest moderne satellieten gebruikt door de huidige GNSS systemen (GLONASS en GALILEO) nieuwe technologie in de ruimte. Hierdoor zal het proces van alarmering sneller en de
lokalisatie correcter verlopen.
Soorten satellieten
Aanvankelijk

LEOSAR
Bij de opstart van het systeem waren er enkel LEOSAR (Low Earth Orbit Search and Rescue) satellieten.
Ze bevinden zich op een hoogte tussen 300 en 1400 kilometer.
Ze maken een beweging rond de aarde en hebben een baan over de Noord- en de Zuidpool.
Hun satellietprint op aarde is beperkt waardoor ze niet altijd binnen die print de ontvangen
alarmering en een LUT. Hierdoor kan de tijd tussen ontvangst van het noodsein en effectieve
alarmering 100 minuten bedragen.
Het feit dat ze een beweging hebben t.o.v. de aarde
maakt het mogelijk aan de hand van het Doppler effect de zendende Epirb te lokaliseren.
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MEOASAR

Medium-altitude Earth Orbit Search and Rescue system. Bestaat uit 72 geostationaire satellieten die zich op een hoogte bevinden tussen 19 en 24 kilometer.
Geostationair houdt in dat ze de draaisnelheid van de aarde volgen, maar geen eigen beweging ontwikkelen t.o.v. de aarde. Hierdoor blijft hun werking op de Noord- en de Zuidpool
beperkt.
Door de modern technologie is data uitwisseling mogelijk met de zendende EPIRB. Bovendien wordt door dit toestel informatie verzonden m.b.t. de staat van de batterij van de zender.
Ze zorgen voor een alarmering binnen de 10 minuten.
GNSS
De Galileo geostationaire satellieten bevinden zich op een hoogte van ongeveer 23000 kilometer. Ze zitten op een hoek van ongeveer 56° ten opzichte van de evenaar waardoor ze
grotere hoogtes bereiken. (Scandinavische landen)
GEOSAR
Geostationaire satellieten die zich op een hoogte bevinden van 35.000 kilometer. Ze dekken
de ganse wereld met uitzondering van de beide polen.
Ze zorgen voor een alarmering binnen de 15 minuten en bij de lokalisatie een nauwkeurigheid
van enkele tientallen meters.
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ADDENDUM ELEKTRICITEIT
Enkele begrippen:
Stroomsterkte wordt uitgedrukt in		
Ampère (bekend voor het toestel)
Stroomspanning				
Volt (boordnet of ander dikwijls 12 V)
Vermogen					Watt
Berekenen van het vermogen
Vermogen=			
Stroomsterkte x stroomspanning
Watt=				Ampère x Volt
Vb
Je gebruikt een draagbare radio (portofoon). Volgens de fabricant gebruikt hij bij zenden 0,6
amp. Hij is voorzien van een 12 Volt batterij.
Het vermogen van deze radio wordt dus:
Ampère x Volt dus 0,6 x 12 = 7,2 Watt.

OVERZICHT VAN DE TE KENNEN AFKORTINGEN
AAIC
AIS
ATIS
CES
CS
RCC
CER
COSPAS
CES
DSC
EGC
EPIRB
ETA
ETSI
GEO – GEOSAR
GMDSS
GOC
HF
IEC
IMO
INMARSAT
IMN

Accounting authority identification code
Automatic identification system
Automatic transmitter identification system
Coastal earth station
Coast station - kuststation
Rescue coordination center
Character error rate
Space system for the search of vessels in distress
(Russisch)
Coast earth station
Digital selective calling
Enhanced group call
Emergency position indicating radio beacon
Estimates time of arrival
European telecommunications standards institution
Geostationary earth orbiting
Global maritime distress and safety system
Global operator certificate
High frequency 3 – 30MHz
International electro technical commission
International maritime organization
International maritime satellite organisation
Inmarsat mobile numbre
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ITU
LEO – LEOSAR
LES
LUT
MCC
MEOSAR
MF
MID
MMSI
MRCC
MSI
NAVTEX
PRR
RCC
ROC
SAR
SARSAT
SDR
SOLAS
SPOC
SRC
VHF

International telecommunication union
low earth orbiting search and rescue
Local earth station (Inmarsat)
local user terminal (Cospas Sarsat)
Mission control center (Cospas Sarsat)
Medium-altitude Earth Orbit Search and Rescue
Medium frequency 0.3 – 3 Mhz
Maritime identification digits
maritime mobile service identity
Maritime rescue end coordination center
Maritime safety information
navigational telex
Press to transmit
Rescue coordination center
Restricted operator certificate
Search and rescue
Search and rescue satellite aided tracking
Special drawing right
Safety of life at sea
Single point of contact
Short range certificate
Very high frequency 30 – 300 Mhz

OVERZICHT VAN DE TE KENNEN FREKWENTIES
VHF
VHF
MF
MF-DSC
MF
HF
Navtex
Navtex
Navtex
Epirb (5 Watt)
Epirb (0,1 Watt)
Sart

tussen
nood
Tussen
digitaal
nood

156,025 en 162,025 MHz
156,800
1,6 en 4 MHz
2187,5 kHz
2182,0 kHz
4,5,8,12,16 MHz
490 kHz
518 kHz
4209,5 kHz
406 MHz
121,5 MHz
X band of 9 GHz (3 cm)

lokaal
internationaal
tropische zones
naar satelliet
homing
geactiveerd door
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MARIFONIE
Beperkt certificaat van radiotelefonist
voor scheepsstations
ONDERDEEL MARIFONIE
Deze handleiding vormt de leidraad voor de radiocommunicatieprocedures bij het gebruik van
zendontvangtoestellen op zee en op de binnenwateren. Die communicaties gebeuren in de VHFband die zich situeert tussen156(,025) – 162(,025) MHz of de 2-m band.
De marifoon of boordradio maakt communicaties mogelijk tussen schepen onderling, tussen
schepen en de wal en omgekeerd die de veiligheid verhogen en die andere communicatiemiddelen zoals bv een gsm toestel niet mogelijk maken.
Door het feit dat aangeraden wordt uit te luisteren op een bepaald kanaal, is de VHF de eerste
tool om incidenten of problemen te melden aan schepen en radiostations in de omgeving.
Er geldt bovendien een uitluisterplicht op de Noordzee zodra er een marifoon aan boord is.
Ook verneem je welke calamiteiten rondom je gebeuren en kan je informatie krijgen over de
veiligheid van de scheepvaart.
Op zee wordt voor de scheepvaart DSC (digital selective calling) verplicht voor de beroepsvaart,
voor de pleziervaart wordt het aanbevolen. Voor een dergelijke installatie, incluis het gebruik van
Epirb of een Sart moet men in het bezit zijn van een GMDSS certificaat.

Auteurs:
Guido Machiels
Lay-out:
Dirk Keters

Dit onderdeel VHF is gebaseerd op de brochure die het BIPT ter
beschikking stelt op zijn site voor kandidaten voor het VHF
examen te Brussel. Het behandelt het gebruik van de VHF
op zee en op de binnenwateren.
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ALGEMEEN
1. DE RADIOTELEFOONDIENSTEN OP ZEE EN OP DE BINNENWATEREN
Het communicatiesysteem dat ontwikkeld werd ten behoeve van de scheepvaart moet in
eerste instantie de veiligheid van de personen aan boord garanderen en een uitwisseling van
informatie mogelijk maken. Die radio – organisatie maakt het mogelijk om te communiceren
over of met betrekking tot
• de bescherming van mensenlevens (nood, spoed en veiligheid)
• het openbaar verkeer en havenoperaties tussen wal en schip en omgekeerd
• het scheepvaartverkeer of andere info tussen schepen onderling (intership)
• handelingen aan boord van een schip zelf tussen verschillende VHF toestellen (intraship)

2. BELGISCHE - EN INTERNATIONALE WETGEVING KB VAN 24 SEPTEMBER 2006
ART 13 houdende de vaststelling van het Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de
binnenwateren (APSB) en de aanvullende Koninklijke Besluiten.

SAMENGEVAT
Op de binnenwateren
Marifoon verplicht

Twee marifoons verplicht

neen

neen

Klein schip tussen 7m en 20m

Ja

neen

Groot schip

ja

ja

Klein schip 7m of kleiner

Een groot schip is:
• een schip van 20m of langer
• een veerpont (ongeacht de lengte)

• een schip dat aan het vissen is
(ongeacht de lengte)

• een passagiersschip (ongeacht de lengte)

• een duwbak (ongeacht de lengte)
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Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een vast toestel en/of een draagbaar voor het aantal marifoontoestellen.

Op zee
is de marifoon nog niet verplicht. Het gebruik is echter zeker aan te raden.

3. GEZAG EN VERANTWOORDELIJKHEID
De kapitein of de gezagvoerder is verantwoordelijk voor de radiocommunicatie aan boord
van het schip. Die moet van de gebruikers van de radio-installatie eisen dat ze dit doen met
respect voor de bestaande exploitatieregels.Hij waakt er eveneens over dat de operatoren
de reglementering naleven en houder zijn van een certificaat dat door het BIPT werd afgeleverd of als dusdanig erkend wordt. De kapitein blijft verantwoordelijk voor de naleving van
de administratieve regelgeving (vergunning en certificaten) die voor de gebruikte apparatuur
gelden.

4. EXPLOITATIEVERGUNNING
Iedere eigenaar van een schip dat deelneemt aan de radiocommunicatie op zee of op de
binnenwateren moet een vergunning hebben die door de bevoegde instantie, het BIPT, is afgeleverd voor de installatie en de exploitatie van het scheepsstation. Die originele vergunning
moet zich aan boord bevinden en moet worden voorgelegd aan iedere vertegenwoordiger
van de controlerende overheden.
In België worden de vergunningen voor schepen die onder de Belgische wetgeving vallen
afgeleverd door het BIPT. (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie). Om
die vergunning te verkrijgen moet men het aanvraagformulier, volledig ingevuld, samen met
een kopie van de vlaggenbrief of het immatriculatie document, of de meetbrief (voor de commerciële binnenvaart), of de zeebrief (voor de commerciële zeevaart), of zo van toepassing
een afschrift van de statuten uit het Staatsblad (voor bedrijf of vereniging), overmaken aan het
BIPT. (per post, of per email naar maritiem@bipt.be . Het aanvraagformulier kan gevonden
worden op de site van het BIPT (www.bipt.be)
De radioapparatuur mag slechts worden geïnstalleerd nadat men die vergunning samen met
de bijhorende roepnaam heeft bekomen. Gebruik blijft gebonden aan het gepast certificaat.
Die vergunning vermeldt alle radiocommunicatiemiddelen die aan boord zijn incluis de draagbare. Alle toestellen die radiogolven uitzenden moeten worden opgenomen. Zo ook een
radartoestel maar niet de Navtex die alleen berichten ontvangt.
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Op die vergunning zijn eveneens te vinden:
• de roepnaam van het station (bv OR4285)
• het adres van de vergunninghouder
• de naam en het registratienummer van het schip
• de opsomming van de radiocommunicatiemiddelen aan boord
• de vermelding van de MMSI identificatiecode (zo voorzien)
• de vermelding van de ATIS identificatiecode (zo voorzien)
• een lijstje van belangrijke radiokanalen
Bij wijzigingen van administratieve aard of bij aanpassingen van de radio-installatie moet een
aanpassing van de vergunning gevraagd worden. Bij verkoop van het schip of bij buitendienststelling moet de vergunning worden teruggestuurd aan het BIPT.

5. CERTIFICAAT
Iedere gebruiker van een radiostation moet houder zijn van een certificaat van operator.
Het certificaat van radiotelefonist (VHF certificaat) wordt afgeleverd door het BIPT. De houder
moet daarvoor slagen in een examen dat door het BIPT ingericht wordt. Het certificaat heeft
niet langer een vervaltermijn. Het BIPT moet echter geïnformeerd worden van eventuele
adresveranderingen.
Het certificaat wordt afgeleverd aan natuurlijke personen die ten minste 15 jaar oud zijn.

6. HET EXAMEN
De examens om het beperkt certificaat van radiotelefonist te behalen worden ingericht door
het BIPT. Die examens worden minstens één keer per week, meestal op woensdag, georganiseerd. Men schrijft zich in via de site http://registration.bipt.be. Je zal digitaal zicht krijgen op
de examens die de volgende weken gepland zijn en het aantal beschikbare plaatsen.
De diensten van het BIPT zijn voor verdere informatie telefonisch te bereiken op 02/2268853,
02/2268857, 02/2268959 tussen 0900 en 1200 uur.
Het gaat over een meerkeuzevragen-examen op computer. De kandidaat haalt 12/20 om te
slagen. Het VHF certificaat is geldig op zee en de binnenwateren waardoor alle materie moet
gekend zijn. Deze syllabus bevat de te kennen leerstof. Je vindt de brochure van het BIPT,
met de bijlages die niet moeten gekend zijn, op hun site http://registration.bipt.be.
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7. CONTROLE
De controleorganen van de overheid
• personeel van het BIPT (officieren van gerechtelijke politie met bijzondere bevoegdheid)
• federale politie (o.a. scheepvaartpolitie…)
• lokale politie
• ambtenaren van de FOD mobiliteit kunnen verzoeken tot het voorleggen van de originele
vergunning

De vergunninghouder moet zijn vergunning voorleggen en ook toegang bieden tot de radioapparatuur. In het buitenland bestaan eveneens dergelijke controleinstanties.

8. SANCTIES
Het ontbreken van een vergunning kan bestraft worden.

NIET TE KENNEN LEERSTOF
Artikel 145
§1. Met een geldboete van 50 tot 50.000 EUR wordt gestraft de persoon de die artikelen 32, 33, 35, 39 §3, 41, 42, 47,
114, 124 en 127 en de ter uitvoering van de artikelen 32, 47 en 127 genomen besluiten overtreedt.
§2. Met een geldboete van 200 tot 2.000 EUR en met een gevangenisstraf van 8 dagen tot één jaar of met een één van
die straffen alleen wordt gestraft de persoon die artikel 39, §1, en de ter uitvoering van artikel 16 genomen besluiten
overtreedt.
§3. Met een geldboete van 500 tot 50.000 EUR en met een gevangenisstraf van één tot vier jaar of met één van die
straffen alleen wordt gestraft:
1° de persoon, die op een bedrieglijke wijze elektronische communicatie door middel van een elektronische-communicatienetwerk tot stand brengt, teneinde zichzelf of aan een andere persoon wederrechtelijk een voordeel te
schaffen.
2° de persoon, die een elektronische-communicatienetwerk of –dienst of andere elektronische-communicatiemiddelen gebruikt om overlast te veroorzaken aan zijn correspondent of schade te berokkenen.
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3°de persoon die welk toestel dan ook opstelt dat bestemd is om een van de voorgaande inbreuken te begaan,
alsook een poging om deze te begaan.
§4. De verbeurdverklaring van apparaten die niet voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 32, 33, 35 en 37 wordt
altijd uitgesproken.

Artikel 147
De verbeurdverklaring van de wederrechtelijk verkregen opnamen van gesprekken, berichten of gegevens en
van de voorwerpen, die hebben gediend tot het overtreden van de artikelen 35 en 145, §3, wordt altijd uitgesproken, zelfs indien ze niet aan de veroordeelde toebehoren.
De verbeurdverklaring van de wederrechtelijk verkregen opnamen van gesprekken, berichten of gegevens
en van de voorwerpen, die hebben gediend tot het overtreden van de artikelen 35 en 145, §3, wordt altijd
uitgesproken, zelfs indien ze niet aan de veroordeelde toebehoren. De verbeurdverklaring van de wederrechtelijk verkregen opnamen van gesprekken, berichten of gegevens en van de voorwerpen, die hebben
gediend tot het overtreden van de artikelen 35 en 145, §3, wordt altijd uitgesproken, zelfs indien ze niet aan
de veroordeelde toebehoren.
De vergunning kan worden geschorst als:
• de gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd
• bij overtreding van art 41
Artikel 41
Behoudens de officieren van gerechtelijke politie vermeld in artikel 24 van de wet van 17 januari 2003 met
betrekking tot het statuur van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector voor wat
betreft punt 2°, mag niemand in het Rijk, noch aan boord van een schip, een luchtvaartuig of enig andere
dragen onderworpen aan het Belgisch recht:
1° valse of bedrieglijke alarm, spoed- of noodseinen of noodoproepen uitzenden of trachten uit te zenden;
2° andere radiocommunicatie dan die bedoeld in artikel 314bis van het Strafwetboek en die niet voor hem bestemd
is, opvangen of trachten op te vangen. Indien zulke verbindingen onopzettelijk worden ontvangen, mogen zij
noch weergegeven, noch aan derden medegedeeld, noch voor enig doeleinde worden gebruikt en zelfs aan hun
bestaan mag geen bekendheid worden gegeven behalve in de gevallen door de wet opgelegd of toegestaan.

Bij zware overtredingen kan gerechtelijke vervolging worden ingesteld.
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9. GEHEIMHOUDING VAN DE COMMUNICATIE
Iedereen die aan radio-exploitatie doet als verantwoordelijke of gebruiker moet de radiocommunicatie geheimhouden. Dit geldt eveneens voor allen die kennis krijgen van het bestaan
van, of de inhoud van radioberichten. Inbreuken worden aangehaald in de artikels 145 en 147
van de wet van 13 juni 2005. (zie hoger) Deze geheimhouding geldt niet voor boodschappen
van algemeen nut (aan alle scheepstations, all stations...)
zo onder meer:
• weerberichten
• informatie bestemd voor de binnenvaart
• navigatie en veiligheidsberichten
Alleen een rechter kan op deze geheimhouding vrijstelling verlenen.

14

2. DE APPARATUUR EN HAAR
TECHNISCHE KENMERKEN

Er bestaan 2 types radioapparatuur te weten het vaste VHF toestel en het draagbare.
1. VAST VHF TOESTEL
Het uitgangsvermogen (laag) ligt tussen 0.5 en 1 watt, bij hoog tussen 6 en 25 watt. Het uitgangsvermogen voor de AIS systemen mag nooit hoger zijn dan 25 watt. Een vast toestel
moet voorzien zijn van een eigen voeding en moet bovendien zijn eigen antenne hebben.

2. DRAAGBARE VHF TOESTELLEN (PORTOFOON)
De portofoon is een draagbare marifoon. Hij heeft een uitgangsvermogen van 0.5 watt tot 6
watt. Men moet beseffen dat het vermogen van de batterij duidelijk minder is dan die van een
vast VHF toe-stel. De kans dat de portofoon verloren wordt is groter. De hoogte van
de antenne is logischerwijze korter, hetgeen ook het bereik negatief zal beïnvloeden.
Een portofoon is toegelaten mits:
• die op de vergunning voor het vaste toestel vermeld staat
• de gebruiker in het bezit is van een bedieningscertificaat
• het draagbare toestel enkel aan boord wordt gebruikt, nooit aan wal. Bij gebruik aan de wal
hoort een bijzondere vergunning
• de portofoon moet op de binnenwateren voorzien zijn van een ATIS nummer. Op zee mag het
• men steeds de plaatselijke reglementeringen respecteert in het buitenland

3. AIS (AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM)
Is een radioplaatsbepalingssysteem waarmee bepaalde gegevens van een schip kunnen
worden verzonden naar een AIS ontvangstsysteem (GPS weergave) aan boord van een
ander schip of walstation. Die gegevens bestaan uit koers, snelheid, positie, MMSI nummer
maar kunnen aangevuld worden met haven van bestemming, toestand van het schip en zelfs
de afmetingen ervan.
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4. VERMOGENSREDUCTIE
Radiotoestellen die gebruikt worden in de binnenvaart moeten uitgerust zijn met de mogelijkheid om
het uitgangsvermogen van de zender automatisch te verminderen tot een waarde tussen 0.5 en 1 watt.
Die reductiemogelijkheid is er voor:
• communicaties schip – schip
• communicaties tussen schip en havenautoriteiten
• intraship verkeer (verkeer aan boord)
Overheden mogen die verplichte reductie eveneens toepassen voor scheepsinformatiekanalen.

5. BOORDRADIOVERKEER (INTRASHIP)
Het gebruik van radio’s aan boord van een schip (loods – kapitein – stuurman, ankerbemanning – stuurhut...)

6. DUAL WATCH – TRI WATCH
Dergelijke systemen maken het mogelijk berichtgeving over twee of meer kanalen te beluisteren maar niet simultaan. Dit systeem mag echter niet gebruikt worden in de binnenvaart.
Tijdens de vaart op de binnenwateren moet de marifoon voor het schip-schip verkeer permanent in de stand “klaar om te zenden” en “klaar om te ontvangen” staan. Bij dual watch, hetgeen alleen op zee mag, worden beurtelings het kanaal 16 en een ander in te stellen kanaal
beluisterd. Om de 2,5 sec wordt enkele honderdsten van een seconde geluisterd op
kanaal 16. Wanneer er ontvangst is blijft hij op dit kanaal staan.
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7. GSM
Bijna iedereen heeft er minstens een. Een gsm toestel zal in een gerichte communicatie tussen 2 gesprekspartners een perfecte oplossing zijn. Op de binnenwateren zullen de GSM
providers meestal dekking bieden. Voor radioverkeer dat te maken heeft met spoed-, nooden veiligheidsverkeer is de mobiele telefoon moeilijk bruikbaar en wel hierom:
• er bestaat geen voorrang. Een gesprek met voorrang bestaat niet voor de gewone gebruiker.
U zal moeten wachten tot de communicatieantennes vrij zijn en er communicatieruimte vrij
komt.
• bij een noodsituatie is een open communicatie primordiaal. U hoort andere berichtgeving
m.b.t. de lopende situatie. Uw noodsituatie komt bij iedereen terecht. Bij een gsm kent
slechts uw gesprekspartner de situatie. Bij marifonie kan iedereen die het bericht hoorde of
hoort hulp bieden.
• bij een lopende noodsituatie kunnen de aankomende helpers met u in contact komen
• een marifoon kan door de reddingsinstanties gepeild worden. Bij een gsm toestel kan dit niet.
• het mobiele telefonienetwerk kan overbelast raken
• de mogelijkheid bestaat dat de communicatielijnen voor een bepaalde tijd verbroken worden
• de batterij van uw gsm toestel kan op het verkeerde moment leeg zijn

8. CONFORMITEIT
Alle zendapparatuur op de markt gebracht in Europa na 08.04.2000 moet voorzien zijn van
een CE-markering (conform de EG directieve 1995/5/EG) of de stuurwielmarkering (wheelmark, maritieme richtlijn 96/98/EG)

De markering op de binnenwateren is niet identiek aan die op zee. Er wordt bovendien een
onderscheid gemaakt tussen SOLAS onderworpen (Safety of life at sea) en niet-SOLAS
onderworpen schepen.
Voor de binnenwateren zijn de toestellen voorzien van CE NBnr …(!). (De NBnr… staat voor
de instantie die voor de beoordeling heeft gezorgd). Het uitroepteken wijst er op dat
de frequentiebanden niet geharmoniseerd zijn.
Apparatuur op de markt gebracht voor 08/04/2001 mag nog voorzien zijn van een goedkeuringsnummer van de RTT. Eveneens is voor de binnenwateren de EG verplichting (2000/637/
EG) van kracht. Het is deze directieve die het heeft over de ATIS verplichting op de binnenwateren en de vermogensreductie.
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Zeegaande SOLAS-gebonden schepen dienen te beschikken over apparatuur met een EU
certificaat, met de weelmarkmarkering. Zeegaande, niet – SOLAS schepen, vallen onder de
richtlijn 1995/5/EG en dienen dezelfde markering te hebben als de binnenvaart (CE markering).
Er werd echter afgesproken dat apparatuur voorzien van de stuurwielmarkering ook in de binnenvaart mag gebruikt worden.

9.FREQUENTIES - KANALEN
De frequenties in de VHF modus liggen tussen 156 en 162 MHz. Ze worden gebruikt in simplex en in duplex (pleziervaart en ook beroepsvaart meestal alleen in simplex). Het zendvermogen bedraagt ongeveer 30 mijl bij een vermogen van 15 tot 25 watt. Bij een vermogen van
1 watt bedraagt het bereik nog zowat 6 tot 7 mijl.
Het zendbereik is afhankelijk:
• van de hoogte van de antenne,
• het vermogen van de zender,
• bepaalde omgevingsfactoren (line-in-sight communication, propagatie, reliëf, locatie….)
VHF kanalen
• De kanalen 15 en 17 mogen gebruikt worden voor intraship verkeer. Het uitgestraald vermogen moet
echter beperkt zijn tot 1 watt. Het gebruik situeert zich binnen de plaatselijke radio reglementeringen.
• Kanaal 70 mag uitsluitend gebruikt worden voor Digital Selective Calling
• Kanaal 13 is wereldwijd voorbehouden voor radioverkeer m.b.t. de veiligheid van de scheepvaart.
Het mag ook worden gebruikt voor de diensten voor de beweging van schepen.
• De kanalen 75 en 76 worden in het gebruik beperkt tot 1 watt om te vermijden dat ze storingen of
interferenties veroorzaken voor het kanaal 16. De frequentie 156,800 (kanaal 16) zit op slechts
25kHz verwijderd van 156,775 (Kanaal 75) en 156,825 (kanaal 76).
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VHF KANALEN ZEEVAART

(HOORT BIJ DE BIJLAGES EN IS NIET TE KENNEN VOOR HET EXAMEN)
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VHF KANALEN BINNENVAART

(HOORT BIJ DE BIJLAGES EN IS NIET TE KENNEN VOOR HET EXAMEN)
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10. DUPLEX – SIMPLEX
Duplex:
Duplex omvat twee kanalen (frequenties). Een voor de ontvangst en een voor het zenden van
berichten. Door het bestaan van 2 frequenties kan er zowel (gelijktijdig) gepraat en ontvangen
worden. Dit is bij voorbeeld ook bij een gsm toestel het geval.
Semi-duplex:
Bij semi-duplex wordt er door het walstation terzelfdertijd gezonden en ontvangen. Het
scheepsstation kan alleen afwisselend zenden of ontvangen.
Simplex:
In deze uitvoering moet men steeds over schakelen van zenden naar ontvangen. Hierdoor
moet een zin beëindigd worden met ‘OVER’.
Duplex vereist 2 verschillende frequenties. Bij simplex volstaat één frequentie.
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11. KANALEN IN DE VHF BAND (OP ZEE)
06

Intership
Eerste internationaal schip tot schip kanaal. In België gebruikt door de loodsdiensten

08

Intership
Eerste schip tot schip kanaal in België

13

Alleen te gebruiken voor veilige scheepsnavigatie

16

Nood, Spoed en veiligheid (156.8MHz) te gebruiken voor alle nood- spoed- en veiligheidsberichten. Is een prioritair kanaal. Mag gebruikt worden voor het aanroepen van schepen.
De verdere communicatie zal echter over een ander kanaal gebeuren. Luisterwacht op 16 is
aangewezen. Voertaal is best Engels. Berichtgeving op 16 volgt na alarmering via DSC op
kanaal 70

15 en 17

Intraship. Boordradioverkeer
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Marina kanaal

27 en 85

Oostende radio (Berichten aan zeevarenden)

67

Wordt gebruikt voor internationale SAR operaties (search and rescue). Het wordt ook gebruikt
voor communicaties in verband met het bestrijden van milieuincidenten op zee.

70

Internationaal DSC kanaal (de gebruiker van apparatuur met DSC moet een gepast certificaat
hebben)

73

Antipollutiekanaal

75 en 76

Vrijgegeven op 1 watt (bufferkanalen)

77

Familiaal en sociaal kanaal. Alleen te gebruiken op laag vermogen tussen 0.5 en 1 watt

82

Bevoorrading of bunkering (om walfrequenties te gebruiken moet een toestemming van het BIPT
bekomen worden)

31

In Nederland contact met de jachthavens
(enkel in Nederlandse territoriale wateren)

37L

In Engeland contact met de jachthavens
(enkel in Britse territoriale wateren)

96H

Communicatie met de jachthavens

22

12. KANALEN IN DE VHF BAND (BINNENWATEREN)
10

Intership - Eerste kanaal

15 en 17 Intraship. Boordradioverkeer
20 en 22 Meldingskanalen voor bruggen en sluizen
23

Marina kanaal (verkeer met de jachthavens)

24

Oostende radio (bereikbaar over het ganse land via een relais-netwerk) Er is een permanente
luisterwacht door Oostende radio.

70

Internationaal DSC kanaal VERBODEN OP DE BINNENWATEREN. Kanaal 70 is geblokkeerd
voor radiotelefonie.

72

Familiaal en sociaal kanaal. Alleen te gebruiken op laag vermogen tussen 0.5 en 1 watt; Zoals
vermeld in het binnenwaterakkoord naast 77 te gebruiken als sociaal kanaal. Een zelfde regelgeving geldt in Nederland, Frankrijk en Duitsland

73

Antipollutiekanaal

75 en 76 Vrijgegeven op 1 watt (bufferkanalen)
77

Familiaal en sociaal kanaal. Alleen te gebruiken op laag vermogen tussen 0.5 en 1 watt;

82

Bunkering (om walfrequenties te gebruiken moet een toestemming van het BIPT bekomen worden)

87H

AIS

88H

AIS

31

In Nederland contact met de jachthavens
(enkel in Nederlandse territoriale wateren)

37

In Engeland contact met de jachthavens
(enkel in Britse territoriale wateren)

Radiocommunicatie in de zeevaart en de binnenvaart
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3. GEBRUIK VAN DE VHF
1. ALGEMEEN
Het verloop van het radioverkeer in de binnenvaart is onderworpen aan regelgeving van de
Radio Regulations van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU).
In principe heeft alle radioverkeer te maken met:
• de bescherming van mensenlevens
• de navigatie
• de veiligheid van de schepen
Voor sociale en privégesprekken mogen alleen de kanalen 72 (binnenwateren) en 77 (zee en binnenwateren)
gebruikt worden. De walstations houden tijdens de dienst-uren de wacht op de hen toegewezen kanalen.

2. VOORZORGSMAATREGELEN
Vooraleer te zenden moeten we er zeker van zijn dat we geen lopende berichtgeving verstoren, zeker geen nood- of spoedoproepen.

3. DISCIPLINE IN HET VERKEER
Om een correct verloop van de radio-telefonische verbindingen te garanderen is het belangrijk om:
• de gesprekken tot het noodzakelijke minimum te beperken
• de procedureregels strikt te respecteren
• korte zinnen te gebruiken, traag en duidelijk spreken
• enkel professionele gesprekken voeren over de verbindingen: schip – schip, scheepsinformatie, schip-havenautoriteiten, boordverkeer
• uitsluitend 72 (binnenwater)en 77 (zee en binnenwater) voor sociaal en familiaal verkeer
• niet langer dan nodig op de spreeksleutel (PTT press to talk) drukken
• zoveel mogelijk het zendvermogen beperken om storingen van andere radioverbindingen te voorkomen
• geen muziek
• geen niet-geïdentificeerde oproepen
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4. INSTRUCTIES VAN HET WALSTATION
In radioberichtgeving met walstations moeten de instructies van die stations nageleefd worden.
Die kunnen zijn:
• een verzoek om radiostilte
• de vermindering van het zendvermogen
• de luisterwacht op een bepaald kanaal
• Bij gevaar kan van deze onderrichtingen worden afgeweken. Het walstation dient echter te
worden geïnformeerd

5. DE ONTVANGSTMELDING VAN BERICHTEN
Men kan een bevestiging van ontvangst van bepaalde berichten vragen

6. DE AFWIKKELING VAN EEN VERBINDING
Een radiostation wordt geïdentificeerd door één van volgende mogelijk-heden:
• de naam van het schip of van het kuststation
• de roepnaam van het station
• de naam van het schip of kuststation gevolgd door de roepnaam
Voorbeeld:
Dolfijn, albatros, oostende radio….
OR2589, OS1257
Dolfijn, OR2589

De identificatie wordt als volgt geformuleerd:
Hier de ……
Dolfijn OR2589 (naam van het oproepende station)
This is …….		
Dolfijn OR2589 DE,
Delta Echo Dolfijn OR2589 (bij slechte verbindingen….)
Zo het woord aan de gesprekspartner is komt OVER
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Voorbeeld:
varen nu richting Zeebrugge, onze ETA wordt 1230 uur OVER
Op het eind van een gesprek, of zo er geen antwoord verwacht wordt, volgt UIT

Voorbeeld:
Bericht goed begrepen UIT

7. TAALGEBRUIK
Voor de binnenvaart
• Tussen scheepsstations en vaste walstations: de taal van het land van het walstation.
• Tussen scheepsstations: de taal van het land waarin het betrokken schip vaart.
• Bij taalproblemen: die van de reglementen of van de rivierpolitie. Zo die reglementen niet
voorhanden zijn: Engels; Frans, Nederlands, Duits of een ander geschikte taal
Voor de zeevaart
• Tussen scheepsstation en vaste walstations: de taal van het land van het walstations of
Engels
• Tussen scheepsstations: de taal van het land van het opgeroepen station of het Engels
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8. SPELLING
Over te zenden letter

Codewoord

Uitspraak van
het codewoord (1)

A

Alfa

AL fah

B

Bravo

BRA vo

C

Charlie

TCHA li of CHAR li

D

Delta

DEL ta

E

Echo

EK o

F

Foxtrot

FOX trot

G

Golf

GOLF

H

Hotel

Ho TELL

I

India

IN Di ah

J

Juliet

DJOU Li ETT

K

Kilo

KI lo

L

Lima

LI mah

M

Mike

MA ik

N

November

No VEMM Ber

O

Oscar

OSS KAR

P

Papa

Pah PAH

Q

Quebec

Ke BEK

R

Romeo

RO MI O

S

Sierra

Si ER RAH

T

Tango

TANG GO

U

Uniform

YOU NI FORM of OU NI FORM

V

Victor

VIK TAR

W

Whiskey

OUISS KI

X

X-ray

EKSS RE

Y

Yankee

YANG KI

Z

Zulu

ZOU LOU
(2)

0

NADAZERO

Nah-dah-ze-roh

1

UNAONE

Ou-nah-ouann

2

BISSOTWO

Bis-so-tou

3

TERRATHREE

Ter-rah-tri

4

CARTEFOUR

Kar-te-fou-eur

5

PANTAFIVE

Pan-tah-fa-if

6

SOXISIX

Sok-si-siks

7

SETTESEVEN

Se-te-sev’n

8

OKTOEIGHT

Ok-toh-eit

9

NOVENINE

No-ve-nai-neu

Decimaalteken

DECIMAL

De-ci-mal

Punt

STOP

Stop

(1) De beklemtoonde lettergrepen zijn vet gedrukt
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(2) Alle lettergrepen zijn beklemtoond

9. VOORRANG VAN RADIOVERKEER
De diverse berichten genieten een voorrang:

Noodverkeer (MAYDAY) distress
Spoedverkeer (PAN PAN) urgency
Veiligheidsverkeer (SECURITE) safety

Routineverkeer
Om die voorrang te verzekeren is het belangrijk dat dit duidelijk aangekondigd wordt.
De prioriteit of voorrang wordt bepaald door het voorval of het incident.
Voorbeeld:
• Een schip heeft bij goed weer een technisch probleem in een rustig vaargebied. Het zendt
een veiligheids-bericht uit (Securite - safety)
• Een schip heeft bij 5 beaufort een technisch probleem in de drukke scheldemonding,
Het zendt een spoedbericht uit (Pan Pan – urgency)
• Een schip heeft bij stormweer een technisch probleem en dreigt op de rotsen terecht
te komen (Mayday – Distress). Het zendt een noodbericht uit
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4.NOODVERKEER (MAYDAY)
Bij nood (wanneer het schip of een persoon in ernstig en dreigend gevaar verkeert en
onmiddellijk hulp nodig heeft) wordt een mayday bericht verzonden.
Op de binnenwateren zal in principe echter een noodsein verzonden worden op kanaal 10, op
het kanaal van de dichtstbij-zijnde sluis of op het kanaal dat aan de politie werd toegewezen.
Het gebruik van het woord Mayday wijst op de ernst van het voorval en de bijhorende prioriteit
van het bericht. Het is verboden een bericht te versturen dat verward zou kunnen worden
met een Mayday.

1. DEFINITIE
Een noodbericht wordt uitgezonden in opdracht van de kapitein of schipper wanneer of het
schip of een persoon in ernstig en dreigend gevaar verkeert en er onmiddellijke hulp nodig is.
Dit is ook van toepassing op een noodtoestand aan wal.

Nood breekt wet. Wanneer er mensenlevens op het spel
staan kunnen maatregelen getroffen worden die indruisen
tegen de bestaande wetgeving

Alle stations die een nooodbericht horen en er niet bij betrokken zijn moeten radiostilte in acht nemen.

MAYDAYCOMMUNICATIE: de noodoproep
Een noodbericht begint altijd met de noodoproep (alarmering)
• Mayday (noodsein) (3 x)
• Hier de of DE of this is
• De identificatie van het station(3 x) Roepnaam
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Voorbeeld:
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
HIER DE KORNEEL KORNEEL KORNEEL,
Call sign OR5489

2. HET NOODBERICHT
• Mayday (noodsein)
• Hier of DE of this is
• De identificatie van het station
• Positie - datum -tijd
• Aard van het euvel of ongeval, van gevraagde hulp
• Aantal opvarenden (bij voorbeeld..)
• Alle informatie die voor de hulpverleners nut kan hebben

3. POSITIEBEPALING
De positie wordt gegeven onder de vorm van een geografische postie dus door middel van
breedte- en lengtegraad. Die positie kan ook bepaald worden ten opzichte van een duidelijk
punt of de peiling naar een bepaald punt.

OP ZEE
Voorbeeld:
of 52°45,4’N 002° 25,3’E
of ter hoogte van de Trapegeerboei
of ½ mijl ten zuiden van de Trapegeerboei
OP BINNENWATER
Naam van de waterweg, kilometerpunt, of situering t.o.v. de dichtste sluis of brug, de vaarrichting.
Voorbeeld:
Dender, kilometerpunt 43, (200 m voor de sluis te Denderleeuw), richting Ninove
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4. CORRECTIE OF VERBETERING VAN EEN BERICHT
...mijn positie is 52°35,4’N 002° 25,3’E correctie of correction of ik verbeter 52°45,4’N 002° 25,3’E...

5. HET NOODSEIN
Het noodsein wordt verzonden tot er antwoord komt. Na iedere oproep even wachten (PTT
loslaten) om andere stations de mogelijkheid te geven om te reageren.
Alleen antwoorden op een noodbericht als het volledige bericht is gehoord.
Bij de binnenvaart kan een noodoproep gericht zijn aan een welbepaald station. Op zee volgt
de identificatie van het in nood zijnde schip altijd op de noodoproep.

Voorbeeld op zee
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
this is KORNEEL KORNEEL KORNEEL
Call sign OR5489
MAYDAY
this is KORNEEL Call sign OR5489
in positie 52°12,5’N 002°25,4’E te 1430 uur
schip maakt na aanvaring water. Zijn snel zinkende. Dringend hulp gevraagd 4 volwassen en 1 kind
aan boord. reddingsvlot ontplooid, verlaten het schip binnen 15 minuten, hebben draagbare radio
OVER

Voorbeeld: op de binnenwateren
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
Sluizencomplex Merelbeke Sluizencomplex Merelbeke Sluizencomplex Merelbeke
hier de KORNEEL KORNEEL KORNEEL
Call sign OR5489
MAYDAY
hier de KORNEEL Call sign OR5489
in positie Schelde stroomafwaarts, kruising met de ringvaart. Schip maakt water. Zijn snel
zinkende. Dringend hulp gevraagd. 2 volwassen en 1 kind aan boord.
moeten nu in de bijboot stappen
OVER
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6. ONTVANGST RESPONS OP NOODOPROEP
Stations die een noodsein ontvangen, van een schip dat zeker in de buurt is, moeten de ontvangst melden. Wanneer het ontvangende station binnen bereik van een kuststation zit, moet
het een pauze in acht nemen om dit station de kans te bieden eerst te reageren.
Indien men een noodsein ontvangt van een schip dat niet in de buurt zit, moet men een korte
pauze laten opdat een dichterbij gelegen station zou kunnen reageren.
Indien er geen enkele respons komt op de oproep van een schip dat ver verwijderd is moet
de MAYDAY RELAY (verder in deze syllabus) procedure worden gevolgd.
Het bericht van ontvangst
• Noodsein MAYDAY
• de identificatie van het station in nood (3x)
• de identificatie van het station dat de ontvangst bevestigt (3x)
• ONTVANGEN (of received)
• MAYDAY

Indien het bericht is doorgezonden door een kuststation
• Noodsein MAYDAY
• de identificatie van het station dat het noodsein heeft doorgestuurd (3x)
• identificatie van het kuststation dat de ontvangst bevestigt (3x)
• ONTVANGEN (received)
• noodsein MAYDAY

Voorbeeld:
MAYDAY
KORNEEL KORNEEL KORNEEL
this is ORLENT ORLENT ORLENT
received MAYDAY

MAYDAY
KORNEEL KORNEEL KORNEEL
Dit is Oostende radio, Oostende radio,
Oostende radio
MAYDAY ontvangen
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Ieder station dat op een noodbericht reageert, meldt eerst de ontvangst van het bericht en verzendt vervolgens in opdracht van de schipper, gezagvoerder of diegene die verantwoordelijk is
voor het schip het volgende:
• Identificatie van het station in nood
• Hier de, this is
• De positie – datum – tijd
• De snelheid waarmee naar het in nood zijnde schip wordt gevaren en de te verwachten tijd
van aankomst (ETA)
Eventuele bijkomende informatie over de positie van het schip in nood
Vooraleer dit bericht wordt verstuurd moet men er zich van vergewissen dat men geen
berichten stoort van schepen of stations die beter kunnen helpen.
Voorbeeld:
MAYDAY
KORNEEL KORNEEL KORNEEL
this is Orlent Orlent Orlent
in position 52°09’N 002°18’E at 1435 hour
speeding up to your position at 15 knots, ETA 1530 hour UTC
please fire a flare at 1515 hour to confirm your position
OVER

7. NOODVERKEER
Met noodverkeer bedoelt men iedere communicatie in verband met de lopende noodsituatie.
Het noodsein Mayday wordt bij het begin van elke oproep gebruikt.
De leiding en de coördinatie van het noodverkeer hoort toe aan het schip in nood, het schip dat
de oproep heeft overgezonden, of zo nodig een ander station (kuststation, MRCC…)
Voorbeeld:
MAYDAY
KORNEEL KORNEEL KORNEEL
this is Oostende radio Oostende radio Oostende radio
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rescue ship Orlent speeding up to your position Heli is airborne and coming. ETA should be
1500 hour
OVER

8. VERZOEK OM RADIOSTILTE
Het kan zijn dat het in nood verkerende schip of het station dat de noodprocedure leidt het nodig
vindt een “storend” station het zwijgen op te leggen. Dit gebeurt met een bericht Silence Mayday
gevolgd door de naam van het oproepende schip.
Voorbeeld:
MAYDAY
alle schepen, alle schepen, alle schepen
SILENCE MAYDAY
this is Oostende radio

Een schip dat niet in de noodprocedure betrokken is en dat hoort dat een ander station, al dan
niet onbewust, de radiocommunicatie stoort mag hierop attent maken door een Silence Detresse bericht gevolgd door de naam van het station.
Voorbeeld:
MAYDAY
FREE SPIRIT FREE SPIRIT FREESPIRIT
SILENCE DETRESSE
this is KAPOEN KAPOEN KAPOEN
Call sign OS6592

9. BEPERKING VAN HET RADIOVERKEER TIJDENS NOODVERKEER
Het radioverkeer kan met reserve worden vrijgegeven. Dit gebeurt met een “prudence”.
Het radioverkeer kan vervolgens met de nodige voorzichtigheid en met de kennis dat er een
noodsituatie in behandeling is worden hervat.
• Het noodsein MAYDAY
• oproep aan allen of CQ
• Hier of DE of this is
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de identificatie van het station dat het bericht overzendt het uur waarop het noodbericht gegeven werd de identificatie van het schip in nood het woord PRUDENCE
Voorbeeld:
MAYDAY
ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS
this is OOSTENDE RADIO OOSTENDE RADIO OOSTENDE RADIO
1430 hour utc
Mayday KORNEEL Call sign OR5489
PRUDENCE

10. EINDE VAN HET NOODVERKEER
Als een noodsituatie is afgelopen moeten alle schepen of stations hier van ingelicht worden.
Dit gebeurt door een “Silence Fini”.
• Het nood MAYDAY
• Oproep aan allen of CQ (3x)
• Hier of DE of this
• De identificatie van het station dat het bericht overzendt
• Het uur waarop het noodbericht gegeven werd
• De identificatie van het schip in nood
• De woorden SILENCE FINI

Voorbeeld:
MAYDAY
all ships all ships all ships
this is Oostende radio
1430 UTC
Mayday KORNEEL
SILENCE FINI
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11. OVERZENDING VAN EEN NOODBERICHT (MAYDAY RELAY)

Dit wordt toegepast in de volgende omstandigheden
• Je bemerkt een schip dat duidelijk in nood verkeert en geen noodbericht verstuurt of kan versturen (een gekapseisd schip, een deels gezonken schip, een schip dat in lichterlaaie staat…)
• Je hoort op zee een noodbericht waarop geen respons of reactie volgt
• De gezagvoerder of diegene die verantwoordelijk is voor het schip of walstation oordeelt
dat er andere hulp nodig is.

Het bericht dat verstuurd wordt door het station dat zelf niet in nood is maar alleen overzending
van het bericht doet begint altijd met MAYDAY RELAY
• Het sein MAYDAY RELAY (3X)
• HIER DE of DE of This is
• De identificatie van het schip dat bericht overzendt (3X)
• Het noodbericht zoals het werd gehoord

Voorbeeld:
MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY
This is ORLENT ORLENT ORLENT Call sign OR5498
Received the following mayday at 1445 UTC
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
this is KORNEEL Call sign OR5489
in positie 52°12,5’N 002°25,4’E te 1430 uur
schip maakt na aanvaring water. Zijn snel zinkende. 4 volwassen en 1 kind aan boord, reddingsvlot ontplooid, verlaten het schip binnen 15 minuten
OVER
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Voorbeeld:
Je bemerkt op zee een motorschip dat in brand staat. Je ziet 3 bemanningsleden op het achterschip die om hulp roepen. Je hoort geen noodbericht op de radio. Je positie is 52°12.5’ N en
002° 14.6’E. De schipper van ons schip beslist om een noodbericht te verzenden.
We sturen volgend bericht:
MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY
This is ORLENT ORLENT ORLENT
Call sign OR5498
MAYDAY
Unknown vessel on heavy fire
Near position 52°12.5’ N en 002° 14.6’E
Minimal 3 crew members on board
A liferaft is activated
OVER

Voorbeeld:
Het vrachtschip “Leeuw” vaart op de ringvaart te Gent. Het bevindt zich ongeveer 3 kilometer
voor het sluizencomplex van Evergem als het een drijvende inrichting ramt. Het schip maakt
veel water, dreigt te zinken en verliest bovendien brandstof. Er is gevaar voor brand. Je gebruikt
kanaal 10 (eerste oproep kanaal) of kanaal 28 (sluizen Evergem)

MAYDAY MAYDAY MAYDAY
hier vrachtschip Leeuw Leeuw Leeuw
Call sign OP5879
op de ringvaart Gent, 3 kilometer voor de sluizen Evergem had een aanvaring en ben snel zinkende brandstof gelekt, brandgevaar, dringend hulp gevraagd
OVER

Het bericht wordt gehoord door de sluis te Evergem.
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Die geeft volgend bericht:
MAYDAY
vrachtschip Leeuw Leeuw Leeuw
Call sign OP5879
hier Sluis Evergem Sluis Evergem Sluis Evergem
Mayday ontvangen
OVER en vervolgens
MAYDAY
vrachtschip Leeuw
hier Sluis Evergem
Brandweer en scheepvaartpolitie Gent werden ingelicht Hulp komt onmiddellijk
OVER

De sluis Evergem zal hulp zoeken bij brandweer, ziekenwagen, scheepvaartpolitie maar zal eveneens
om de scheepvaart te verwittigen en eventueel andere hulp te zoeken, volgend bericht versturen

MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY
Hier de Sluis Evergem Sluis Evergem Sluis Evergem
Tussen sluis Evergem en wachtbekken, aanvaring van vrachtschip Leeuw en drijvende inrichting. Schip
is zinkende, er lekt brandstof en er is brandgevaar. De scheepvaart is gestremd.
UIT
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5. SPOEDVERKEER (PANPAN)
Het gaat hier over berichtgeving met betrekking tot een situatie waarbij de veiligheid van een
schip en of zijn bemanning in gevaar is. Er is geen onmiddellijk levensgevaar maar hulp is nodig.
Wordt alleen verstuurd onder verantwoordelijk- heid van de gezagvoerder of kapitein.
Voorbeelden zijn:
• Stranden zonder verlies van lading
• Gewonden of zieken aan boord
• Schip is onbestuurbaar door schade en moet gesleept worden
• Motor en aandrijving doen het niet meer
• Mast gebroken en ….
• Er is medisch advies nodig
• Een zieke of gekwetste moet van boord worden gehaald

HET SPOEDBERICHT
• PANPAN 3x
• Hier of DE of this is - De identificatie van het station (3X)
• Positie – datum -tijd
• Aard van het euvel of ongeval, van gevraagde hulp
• Alle informatie die voor de hulpverleners nut kan hebben
• OVER
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Voorbeeld:
Een zeilboot in de buurt van de WK4 boei is zijn mast verloren. Er is hulp nodig om de mast en
het tuig te ruimen. De motor kan niet worden gestart.
PANPAN PANPAN PANPAN
this is ORLENT ORLENT ORLENT
Call sign OR2549
in positie 1 mijl ter noorden van de WK4 boei. Mast is gebroken, motor kan niet gestart worden.
Dringende hulp gewenst met de berging van het tuig en sleep naar Nieuwpoort
situatie nog onder controle
OVER

Voorbeeld:
Een motorschip heeft een gewonde aan boord. Een bemanningslid is gevallen en hij brak hier bij zijn been.
PANPAN PANPAN PANPAN
Sluis Evergem Sluis Evergem Sluis Evergem
hier motorschip Victor Victor Victor
Call sign OR1452
bevind mij zowat 2 km voor het sluizen-complex Evergem.
Vraag medische hulp, bemanningslid met gebroken been
OVER
Sluis Evergem antwoordt:
PANPAN PANPAN PANPAN
hier de sluis Evergem sluis Evergem sluis Evergem
oproep begrepen
ziekenwagen en werd geroepen, zal binnen 10 minuten aan het sluizencomplex zijn. U mag in
de sluis zelf aanleggen
OVER
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6. VEILIGHEIDSVERKEER (SECURITE)
Veiligheidsberichten worden verstuurd onder verantwoordelijkheid van de gezagvoerder of
kapitein. Deze berichten hebben te maken met de veiligheid van de scheepvaart.
• de navigatie: boeien die beschadigd of verdwenen zijn
• de scheepvaart: drijvende voorwerpen die schade kunnen veroorzaken (bomen, containers ..)
• de meteo: opeens opkomende natuurfenomenen (storm, windhoos……)

Deze berichten, zo ze kort zijn, mogen op het internationaal oproep- en noodkanaal verzonden
worden. Het wordt echter aangeraden gebruik te maken om een werkfrequentie te gebruiken.
Bij het verzenden van een veiligheidsbericht wordt geen onmiddellijk antwoord verwacht.
HET VEILIGHEIDSBERICHT
• SECURITE SECURITE SECURITE
• hier de of DE of this is - de identificatie van het oproepende schip
• bericht
• OUT
Voorbeeld:
Sluis Oudenaarde heeft vernomen dat stroomopwaarts een vrachtwagen met een grote lading
hout in het water is terechtgekomen.
SECURITE SECURITE SECURITE
Alle schepen alle schepen alle schepen
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Hier de sluis Oudenaarde sluis Oudenaarde sluis Oudenaarde
Ongeveer 5 km stroomopwaarts is een vrachtwagen met een lading hout in het water terecht
gekomen.
Tot nader order is alle scheepvaart tussen de sluis van Oudenaarde en de sluis Kerkhove verboden
UIT

Motorschip Maria stelt vast dat er voor de sluis van Pollare een tiental kinderen met vlotten
spelen en zwemmen. Er zijn ook nogal wat kijklustigen. De vaarweg is fel gehinderd.
Voorbeeld:
SECURITE SECURITE SECURITE
Alle schepen alle schepen alle schepen
Hier motorschip Maria Maria Maria Call sign OR8564
Ongeveer 1 km stroomopwaarts van de sluis te Pollare. Er bevindt zich een groot aantal
kinderen met vlotten in het water. De scheepvaart wordt gehinderd.
UIT

Het zeilschip Yvanne stuit op een grote grijze slechts deels bovenwater uitstekende container.
Voorbeeld:
SECURITE SECURITE SECURITE
All stations, all stations, all stations
This is sailing vessel Yvanna Yvanna Yvanna CALL SIGN OP7316
In position 51°32’N 002°55’E
Sighted a large grey container, partially submerged
Danger to navigation
OUT
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Een binnenschip heeft een brug geramd en zit knel. De brug kan tijdelijk niet geopend worden.

Voorbeeld:
SECURITE SECURITE SECURITE
Alle schepen, alle schepen, alle schepen,
Dit is sluis Aan de loo, Aan de loo, Aan de loo
Door een incident is de kantelbrug momenteel onbruikbaar.
De scheepvaart is tot nader bericht gestremd in beide richtingen
UIT
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7. ROUTINEVERKEER
Het gaat hier over een gesprek zonder enige prioriteit. Het betreft dus een oproep die geen nood
of spoed genereert. Met dit bericht wordt info uitgewisseld met andere schepen, kunnen
afspraken worden gemaakt, kan overlegd worden over uit te voeren manoeuvres.
Een routinebericht
•

Ten hoogste driemaal de identificatie van het opgeroepen station

•

De woorden hier de, this is, of DE

•

Ten hoogste driemaal de identificatie van het oproepende station

Voorbeeld:
We varen met 3 schepen naar Ramsgate. We zijn één van de deelnemers (Brigand) uit het oog
verloren. We roepen hem op om zijn positie te kennen. We varen op de Keppe.
We doen de oproep op kanaal 16
Brigand, Brigand, Brigand
Hier de Keppe, Keppe, Keppe
OVER

Antwoord van op Brigand (nog steeds kanaal 16)
Keppe, Keppe, Keppe
Hier de Brigand, Brigand, Brigand
Zend uw bericht
OVER

Reactie op de Keppe
Brigand, Brigand, Brigand
Hier de Keppe
Ga over op kanaal 77
OVER

44

Reactie op de Brigand (op kanaal 77)
Keppe
Hier de Brigand
Ik luister
OVER

Het schip “Lammen” vaart uit om ter hoogte van de WK3 boei voor anker te gaan startschip voor
een zeilrace. Hij meldt dit aan de wedstrijdboot “Allatsea”.
Voorbeeld:
Allatsea, Allatsea, Allatsea
This is Lammen, Lammen, Lammen
Vaar nu voorbij de havenhoofden Nieuwpoort
Zal om 1145 uur ankeren aan de WK3 boei
OVER

Het motorschip Laandert vaart op de ringvaart te Gent Het vaart richting sluis Evergem en komt
van het kanaal Oostende Gent. Het zou graag versluizen. Het roept op met kanaal 28. (voorzien
kanaal voor de sluis Evergem)
Sluis Evergem, Sluis Evergem, Sluis Evergem
Hier het motorschip Laandert, Laandert, Laandert
OVER

Sluis Evergem zal antwoorden op kanaal 28
Laandert, Laandert, Laander
Hier de Sluis Evergem
zend uw bericht
OVER
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Waarop
Sluis Evergem, sluis Evergem, sluis Evergem
Hier de Laandert
Zou graag nog versluizen, ben aan de sluis om XX:XX uur
OVER
Waarop
Laandert, Laandert, Laander
Hier de Sluis Evergem
Sluis is vrij, u mag aanvaren
OVER
Oproepen kunnen ook gericht worden naar groepen schepen. Bijvoorbeeld “alle schepen op de
Dender tussen sluis Teralfene en Denderleeuw”. “ Alle schepen ten noorden van de sluizen te
Evergem”. Eens de verbinding tot stand gekomen volstaat het de naam van het oproepende of
ontvangende station slechts éénmaal te vermelden.
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8. TESTUITZENDINGEN
Testuitzendingen zijn niet voorzien in het gewone radioverkeer. Om die reden kunnen ze alleen
plaatsvinden als ze geen andere communicaties storen. Een dergelijke procedure moet snel gebeuren. Ze mag maar een tien seconden in beslag nemen.
Voorbeeld: op kanaal 16
Oostende radio, Oostende radio, Oostende radio
Hier de Zeilboot Orlent OS5189
Voor radiotest
OVER
Orlent OS5189
Hier Oostende radio ga over naar kanaal 27
Ik ontvang u luid en duidelijk
OVER
Op kanaal 27
Oostende radio
Hier de Orlent OS5189
Ik hoor u eveneens luid en duidelijk
Dank u
OVER

Terug naar kanaal 16
Door een dergelijk oproep te maken met een schip dat je kent, en hier bovendien een digital select
call van te maken, kan zowel de klassieke werking van de VHF als je DSC functie testen.
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9. COMMUNICATIE-PROCEDURES
OP DE ZEEWATEREN
1. ONDERWORPEN EN NIET-ONDERWERPEN SCHEPEN
Een onderworpen schip is een schip dat verplicht is om radiocommunicatiemiddelen aan boord
te hebben. Sommige schepen zullen bovendien GMDSS aan boord hebben en andere niet.

2. KANAAL 16
Onderworpen schepen houden luisterwacht op kanaal 16. Voor de andere schepen is dit niet
verplicht. Er wordt echter aangeraden om dat zo veel mogelijk te doen en als het kan te werken
met het dual-watch systeem. (Deze toepassing is in de binnenvaart verboden)
Met deze applicatie zal ongeacht de afstelling van het toestel, om de 2,5 seconden gedurende
enkele honderdsten van een seconde naar kanaal 16 geluisterd worden. Indien er uitzending is
op kanaal 16 blijft de radio op dit kanaal staan.

3. REDDINGSCOÖRDINATIECENTRA
Deze centra houden permanent de wacht op kanaal 16
België: MRCC Oostende / Oostende radio
Nederland: Kustwacht Ijmuiden, Netherlands Coastguard
Frankrijk: CROSS Gris-Nez
Verenigd Koninkrijk: MRCC Falmouth, Dover Coastguard …
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10. COMMUNICATIE-PROCEDURES
OP DE BINNENWATEREN
Volgende landen hebben een akkoord getekend met betrekking tot radiotelefoondienst op de binnenwateren: België,
Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Kriatië, Luxemburg, Moldavië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, de
Slovaakse Republiek, de Tsjechische Republiek, de Servische republiek, Zwitserland en Montenegro.
1. INSTALLATIE
De radioantennes moeten verticaal en bovendien vrij staan
• Ze moeten opgesteld zijn op 4 meter afstand van belangrijke ijzeren massa’s.
• Het hoogste punt van de antenne mag niet hoger dan 12 boven het uitwateringsmerk
komen. (onderworpen schepen)

2. VHF-COMMUNICATIE OP DE BINNENWATEREN
De binnenvaartdienst kent 5 soorten communicaties. De oproep van een mobiel station
of walstation gebeurt op het eerste kanaal van het net waarop de communicatie wordt
aangevraagd. De radiotelefoondienst kan zowel op zee als op de binnenwateren worden
aangevraagd volgens een gebruikersmethode die afgesproken wordt.
• Schip – schip (intership)

Binnenschepen

Zeeschepen

Inzinkingsmerk

Plimsoll markering, uitwateringsmerk

• Scheepvaartinformatie
• Schip – havenautoriteiten
• Boordradioverkeer (intraship)
• Openbaar radioverkeer (niet-verplichte dienst)

3. INTERSHIP COMMUNICATIES
Doel
communicaties tussen scheepstations, bijvoorbeeld het bepalen van een koers
Bijzonderheid
Informatie van sociale aard alleen toegelaten op kanaal 77 en 72
Toepassing:
Simplex met een automatische vermogensreductie tot maximaal 1 watt
Onderwerp
Berichtgeving over of m.b.t. de bescherming van mensenlevens, de navigatie of de veiligheid
van de scheepvaart.
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4. SCHEEPVAARTINFORMATIE COMMUNICATIES
Doel
communicaties tussen scheepsstations en walstations van de op deze waterwegen
toezichthoudende overheid
Bijzonderheid
In België en Nederland mag op de daartoe voorziene kanalen maximaal op 1 watt worden
gewerkt
Toepassing		
Duplex, semi-duplex, of simplex
Onderwerp
alleen berichtgeving m.b.t. bescherming van mensenlevens, veiligheid van de navigatie en de
scheepvaart

5. SCHIP – HAVENAUTORITEITEN
Doel
Communicaties tussen scheepsstations en walstations van de havenautoriteiten (aanwijzing
van ligplaatsen, voorrangsregeling binnen de haven
Toepassing
Simplex met automatische vermogensreductie tot 1 watt
Onderwerp
Alleen bescherming van mensenlevens de navigatie en de veiligheid van schepen

6. INTRASHIP
Doel
Communicaties aan boord van schepen en konvooien
Bijzonderheid
Vaste en draagbare toestellen op de kanalen 15 en 17
Toepassing 		
Simplex en bovendien beperkt tot 1 watt
Onderwerp		
Alleen bescherming van mensenlevens de navigatie en de veiligheid van schepen

50

11. OPENBAAR RADIOVERKEER
Door de opkomst van GSM en INMARSAT telefonie wordt deze mogelijkheid minder en minder
aangeboden. In België verzorgt Oostende Radio deze dienst nog steeds. Om van die dienst te
kunnen gebruik maken moet je een abonnement hebben bij een verrekeningsautoriteit
(Traffic Accounting Authorities, soort provider) die over een specifieke code beschikt.
Die instantie wordt geïdentificeerd door een AAIC code (Accounting Authority Identification Code
die bestaat uit 2 letters en 2 cijfers).
Er zijn:
BE01 : Astron (ex Belgacom)
BE02 : Telenor
GB14 : British Telecom

De afrekening gebeurt in een speciaal gecreëerde munteenheid, de SDR (Special Drawing
Right). De code wordt meegedeeld aan de operator die de radioverbinding tot stand zal brengen.
Voorbeeld
Orlent wil een telefonische communicatie, roept Oostende Radio op over kanaal 27
Oostende Radio, Oostende Radio, Oostende Radio
Hier de Orlent Orlent Orlent OS OS5189
Voor telefonische communicatie
OVER

Orlent Orlent Orlent
Hier Oostende Radio
Wat is uw positie
OVER

Oostende Radio
Hier de Orlent
Ik bevind mij 5 mijl ten Noorden van Middelkerke
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OVER
Orlent
Hier Oostende radio
Gaat u over op kanaal 85
kunnen wij de identificatiecode krijgen
OVER

Op kanaal 85
Oostende radio
Hier de Orlent
De identificatiecode is BE21 (Bravo Echo Two One)
Ik zoek een verbinding met het nummer 00322458975
OVER
Orlent OS5189
Hier Oostende radio
U kan nu spreken
OVER

Oppassen dat we bij de verderzetting van het gesprek de termen OVER en UIT gebruiken om
aan onze gesprekspartner te laten weten wanneer hij of zij aan het woord komt.
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12. ATIS EN MMSI
Het gebruik van ATIS (automatic Transmitter Identification System) is verplicht op de binnenwateren van de landen die de Regionale Overeenkomst betreffende de radiodienst op de binnenwateren hebben getekend.
In België is ATIS dus verplicht op de binnenwateren.
Op die binnenwateren moeten alle gebruikte radio’s (scheepsradio of portofoon) moeten voorzien zijn van een ATIS codering. Het ATIS signaal (de identificatie van het radiotoestel) wordt
automatisch uitgezonden op alle gebruikte kanalen zodra de zendknop (PTT) wordt losgelaten.
Bij lange gesprekken wordt het ATIS signaal om de 5 minuten verzonden.
Indien de radioapparatuur van DSC is voorzien, wordt het MMSI nummer gebruikt in plaats van
het ATIS nummer. GMDSS is op de binnenwateren niet van toepassing.
De ATIS werking heeft geen invloed op de communicatie of navigatiesystemen. Indien de ATIS
inrichting gescheiden is van de radio installatie moet in de aansluiting een zekering zijn opgenomen.
De operator kan de ATIS inrichting niet afkoppelen.

ATIS MMSI nummering
samenstelling:
Call sign O R 4344
R is de 18de letter van het alfabet,
205 is de MID voor België
ATIS nummer wordt 9 205 18 4344
MMSI 			

205 4344 10

10 wordt door het BIPT toegekend. Is in België meestal 10 maar dit is geen regel
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13.AUTOMATISCHE REDUCTIE
Wanneer één van de kanalen schip – schip, schip – havenautoriteiten, en intraship worden gebruikt
moet het vermogen automatisch gereduceerd worden tot een waarde tussen 0,5 watt en 1 watt.

14. REGISTRATIE VAN GESPREKKEN

Door de walstations kunnen gesprekken worden geregistreerd.

15. CERTIFICAAT V/D OPERATOR
De opvolging of het gebruik van een scheepstations mag alleen gebeuren door iemand die
houder is van een certificaat van radiotelefonist, of van een certificaat van radio–operator voor
de radiotelefoondienst op de binnenwateren.

16. DEELNAME AAN MARITIEME
RADIO- TELEFOONDIENSTEN

Maritieme radiotelefoondienst gebeurt op ultrakorte golven. Scheepsstations die op de
binnenvaart werken, kunnen door de automatische vermogensreductie op sommige kanalen
problemen ondervinden in het radioverkeer.
Er bestaan andere voorschriften voor binnenvaartschepen die voorzien zijn van een GMDSS
applicatie. In sommige gevallen moeten die schepen met GMDSS zijn uitgerust. Dit kan door
een VHF toestel aan te schaffen waarin de GMDSS DSC module is aangebracht (Kanaal 70) of
de omvorming van het VHF toestel te voorzien met kanaal 70. Weet wel dat GMDSS een ander
certificaat van de gebruikers vereist (SRC, ROC of GOC)
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17. GLOSSARIUM
ACCOUNTING AUTHORITY IDENTIFICATION CODE (AAIC)
Identificatiecode voor verrekeningsinstanties. De code identificeert de erkende openbare of
privé-instanties die belast zijn met de boekhouding voor de regeling van maritieme internationale
rekeningen. Die code wordt meegedeeld aan de operator die een radioverbinding tot stand
brengt.
AIS (AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM)
Radioplaatsbepalingssysteem waarmee de positie van een schip (GPS opneming) kan worden
overgezonden naar een radarsysteem aan boord van een schip of aan wal
ATIS (AUTOMATIC TRANSMITTER IDENTIFICATION SYSTEM)
Systeem voor automatische identificatie van radiozenders op schepen
BINNENVAART
Geldig op de binnenwateren
BOORDRADIOVERKEER (INTRASHIP)
Radioveerkeer aan boord van een schip of radioverkeer tussen een groep van gesleepte of
voortgeduwde schepen; alsook radioveerkeer voor het geven van instructies bij de behandeling
van trossen bij afvaart of aanmeren.
GMDSS
Global Maritime Distress and Safety System. Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem.
MARITIEME DIENST VOOR RADIOTELEFONIE
Mobiele dienst voor radiotelefonie tussen kuststations en scheepsstations of tussen scheepsstations onderling.
OPENBAAR RADIOVERKEER
Radioverbinding tussen de scheepsstations en de nationale openbare telecommunicatie-netwerken.
OPROEPPROCEDURES
Procedure voor het tot stand brengen van radiocommunicatieverbindingen
RADIO-INSTALLATIE
Een radiotelefoonstation aan boord van een schip dat uit verschillende zendtoestellen kan bestaan.
RADIOTELEFONIE VOOR DE BINNENVAART
Internationale dienst voor mobiele VHF radiotelefoons op de binnenwateren.
RADIOVERKEER SCHEEPVAARTINFORMATIE
Radioverbinding tussen scheepsstations en stations van autoriteiten die bevoegd zijn voor de
diensten op de binnenwateren. Die stations kunnen walstations of mobiele stations zijn.
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RADIOVERKEER SCHIP - HAVENAUTORITEIT
Radioverbinding tussen scheepsstations en stations van autoriteiten die bevoegd zijn voor de
diensten van de binnenhavens. Die stations zouden indien mogelijk walstations moeten zijn.
ROEPNAAM (CALL SIGN)
Elk schip dat deelneemt aan de radiotelefoondienst op zee of op de binnenwateren beschikt
over een roepnaam. Die roepnaam is enig in de wereld.
SCHEEPSSTATION
Mobiel radiotelefoniestation voor de binnenvaart of zeevaart dat geïnstalleerd is aan boord van
een schip dat niet permanent aangemeerd is.
SCHIJNBAAR UITGESTRAALT VERMOGEN
Door de antenne uitgestraald vermogen.
SCHIP-SCHIP RADIOVERKEER (INTERSHIP)
Radioverbindingen uitgewisseld tussen scheepsstations.
VERKEERSCENTRUM
Centrum dat met name de oproepen van de maritieme navigatie ontvangt.
VERKEERSPOST
Centrale in Nederland en Zwitserland die meer bepaald de oproepen ontvangt die van de
schepen afkomstig zijn (bijvoorbeeld noodoproepen) en die de schepen informeert over
de toestand van de waterweg. Het verkeer kan ook door de verkeerspost geleid worden.
ZEEVAART
Geldig in de gebieden waar het zeevaartreglement van toepassing is.
ZENDERUITGANGSVERMOGEN
Vermogen van de zender gemeten aan de antenneaansluiting
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18. BIJLAGEN
GEBIEDEN WAAR ATIS VERPLICHT IS
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1.

INLEIDING & HISTORIEK

De Morse-code werd sinds het begin van de 20ste eeuw (na het zinken van de Titanic)
gebruikt door de schepen en kuststations voor het uitzenden van noodberichten.
Eén van de eerste kuststations dat werd opgericht aan de Belgische kust is De Panne.
Het oude maritieme nood- en veiligheidssysteem (steunend op de SOLAS conventies van 1960
en 1974) voorzag een luisterplicht op 500 kHz (met stilteperiodes van 3 min 2 maal / uur, 15 min
vóór en na het uur) in telegrafie voor vracht- en passagiersschepen..
Er werd eveneens een luisterplicht ingevoerd op 2182 kHz in telefonie (idem, op het uur en half
uur) en VHF kanaal 16 (156,8 MHz - zonder stilteperiodes) voor vracht- en passagiersschepen.
Daar de draagwijdte van de zend- en ontvangstapparatuur beperkt bleef tot een afstand van
200 – 300 M, was dit systeem vooral beperkt tot een ‘ship-to-ship operation’.
Bovendien had men opgeleide radio-operatoren nodig voor het bedienen van de zend- en ontvangapparatuur (in Morse), die in een latere fase eveneens verantwoordelijk werden voor het
onderhoud van de elektronische apparatuur aan boord van de SOLAS schepen
(Radio-Officieren ter zee). De GMDSS conferentie van 1988 bracht hier echter verandering in.
Oostende radio: Op 8 januari 1901 wordt het eerste Belgische kuststation opgericht in villa ‘Les
Pavots’ te De Panne.De opdracht is het verzorgen van de radioverbindingen met de mailboot
Princesse Clémentine.
In 1914 wordt in Londen en naar aanleiding van de ramp met de Titanic de eerste SOLAS conferentie (safety of life at sea) ingericht.
In 1918 wordt er een nieuw kuststation (een houten barak) met de naam Oostenderadio/ost gebouwd, in de Mercatorlaan te Oostende, naast de oude watertoren. De zenders staan opgesteld
in een rond paviljoen, bijgenaamd ‘het circus’. Start van een permanente luisterwacht op
500 kHz (morse).
In de loop van 1938 komt er een zenderpark in
Middelkerke. Op 18 december 2015 wordt, na
76 jaar, het zendstation in Middelkerke buiten
dienst gesteld.
Het kuststation verhuist in 1964 naar Oudenburg (“het pomptje”), naast het kanaal Oostende-Brugge. Ook dit gebouw (in typische
RTT-stijl) kan je nog zien vanop de autosnelweg Oostende-Brussel of vanop de trein. Het
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gebouw doet momenteel dienst als ontvangststation voor Oostenderadio en de radio-ontvangers
worden van op afstand bediend.
In 1977 verhuist Oostenderadio naar Oostende, naar een nieuw, modern gebouw in de Perronstraat. Een ultramodern kuststation met radiotelex, radioverbindingen op VHF, MF(middengolf)
en wereldwijde verbindingen op HF(kortegolf), en radio/telegrafie (morse) op MFen HF.
In 1987 wordt een volledig automatische navtex opgestart. Nadat in 1995 de HF radio/telegrafie
wordt stopgezet wordt in 1999 de DSC operationeel. Sinds 2004 wordt niet meer in radiotelex
gewerkt.
Nadat Oostende radio in 2006 werd verhuisd naar de marinebasis in Zeebrugge, ze maakt immers deel uit van de Belgische marine, wordt ze in 2015 ondergebracht bij het MRCC Oostende
De organisaties IMO en ITU (met INMARSAT & COSPAS-SARSAT partners) brachten wijzigingen aan de 1974 SOLAS Conventie en GMDSS werd ingevoerd vanaf 1/02/92 en volledig operationeel op 1/02/99 (enkel de beroepsvaart).
De pleziervaart heeft nog steeds niet de verplichting om dit systeem toe te passen.
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2.

BASISCONCEPT VAN GMDSS

SAR overheden en schepen in de onmiddellijke nabijheid van een ‘schip in nood’ worden snel
gealarmeerd van een noodgeval (NOOD) en kunnen op een gecoördineerde wijze, met een
minimum vertraging, deel uitmaken van een SAR operatie.

Het systeem voorziet eveneens SPOED en VEILIGHEID boodschappen zoals MSI informatie
(navigatie- en meteorologische waarschuwingen en voorspellingen en andere veiligheidsinformatie voor schepen), m.a.w. elk schip is in staat, waar het zich ook moge bevinden, om die
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communicatiefuncties uit te oefenen die essentieel zijn voor zijn veiligheid en dat van de andere
schepen die varen in hetzelfde zeegebied. 							
Vermits de verschillende radio subsystemen (HF /MF-radio, EPIRB, SART, marifoon VHF-DSC,
INMARSAT, NAVTEX enz.) die deel uitmaken van GMDSS, elk hun eigen beperkingen hebben
wat de geografische draagwijdte en de geleverde diensten betreffen, zal de verplichte apparatuur
of uitrusting afhankelijk zijn van het zeegebied waarin het schip operationeel is.

3. DE VIER ZEEGEBIEDEN VAN GMDSS
A1: het gebied waarbinnen zich tenminste één VHF-DSC kuststation bevindt dat een permanente
(7/7, 24/24) DSC/VHF luisterwacht en alarmering verzekert op kanaal 70 (bereik +- 40 M).
A2: het gebied, buiten A1, waarbinnen zich tenminste één MF-DSC kuststation bevindt
dat een permanente (7/7, 24/24) DSC/MF luisterwacht en alarmering verzekert op 2187.5
kHz en (bereik +- 200 M).				
A3: het gebied, buiten A1 & A2, binnen het verzekerde gebied van een Inmarsat satelliet
waarin een continue alarmering mogelijk is; deze zone bestrijkt in principe de oceanen
tussen 70° (in praktijk 76°) noorderbreedte en 70° (in praktijk 76°) zuiderbreedte.
A4: alle gebieden buiten A1, A2 en A3.						
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4. OVERZICHT VAN DE RADIO-UITRUSTING (ALGEMEEN)
VHF-DSC marifoon:
• ‘line-in-sight communication’ (horizon)
• bereik +- 40 M
• alarmering van scheeps- en kuststations door middel van DSC noodoproep op kanaal 70
• afhandeling van het noodverkeer in telefonie op kanaal 16
• algemene communicatie in telefonie, schip naar schip, schip naar wal en omgekeerd op de
specifieke werkkanalen (simplex of duplex)

MF-DSC zender – ontvanger:
• ‘ground wave propagation’
• bereik +- 200 M
• alarmering van scheeps- en kuststations door middel van DSC noodoproep op de DSC
distress calling frequency 2187,5 kHz
• afhandeling van het noodverkeer in telefonie op frequentie 2182,0 kHz
• algemene communicatie in telefonie, schip naar schip, schip naar wal en omgekeerd op de
specifieke roep- en werkfrequenties in de MF maritieme band (1.6 MHz - 4MHz)
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INMARSAT (International Maritime Satellite Organisation) :
• bereik Inmarsat satelliet (geostationair) wereldwijd tussen 76° N en 76° S
• alarmering van een RCC (‘rescue co-ordination center’) via een CES (‘coast earth station’)
• afhandeling van het noodverkeer rechtstreeks met het RCC in telefonie of telex
• algemene communicatie in telefonie, telex, fax of data transfer, via een CES naar wal of
naar een schip; ship to ship alleen via CES

HF-DSC zender – ontvanger:
• ‘sky wave propagation’
• bereik wereldwijd (afhankelijk van de gekozen band en frequentie)
• alarmering van scheeps- en kuststations door middel van DSC noodoproep op de HF DSC
distress calling frequenties in de verschillende banden (4 - 6 – 8 – 12 – 16 MHz)
• afhandeling van het noodverkeer in telefonie op de HF distress frequenties in de verschillende banden (4 - 6 – 8 – 12 – 16 MHz)
• algemene communicatie in telefonie “ship to ship” en schip naar wal en wal naar schip op
specifieke roep- en werkfrequenties in de HF maritieme banden (4 - 6 – 8 – 12 – 16 tot 30 MHz)

MSI (Maritime Safety Information) ontvangers:
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NAVTEX-ontvanger (navigational telex):
ontvangst van nood-, spoed- en veiligheidsberichten, uitgezonden door een kuststation in telex
(algemene uitzending aan alle schepen binnen het zendbereik : tot 500 M op 518 kHz)
• EGC-ontvanger (‘enhanced group call’): ontvangst van nood-, spoed- en
veiligheidsberichten, uitgezonden door het Inmarsat-satelliet systeem C (SafetyNet),
in telex (algemene uitzending naar specifieke ‘navigational areas’ op 1.6 GHz)
• Narrow Band Direct Printing – ontvanger: idem NAVTEX maar in HF-band

EPIRB
(Emergency Position Indicating Radio Beacon)
Cospas-Sarsat EPIRB
(406 MHz): alarmering van RCC via het Cospas-Sarsat satelliet systeem
• Identificatie door middel van de uitgezonden data (MMSI)
• Plaatsbepaling door middel van dopplereffect berekeningen
• PLB’s (‘personal locator beacon’) & ELT’s (‘emergency locator transmitter’) maken geen
deel uit van GMDSS !

SART (Search & Rescue Radar Transponder of - Transmitter)
‘homing’ systeem
• Transponder zendt, na activering door ontvangen X-band (3 cm) radar
signalen, informatie op het radarscherm van de omliggende schepen
• Transmitter werkt met AIS (VHF technologie)

2-WAY RADIOTELEPHONES (Wa Ta – GMDSS VHF portofoon)
• Voor ‘on-scene’ communicaties
De verplichte apparatuur hangt af van het zeegebied waarin het schip
(beroepsvaart / SOLAS schepen) operationeel is (zie tabel)
Dit type apparatuur moet aan boord zijn van schepen die in de respectievelijke GMDSS gebieden varen. Vier
gebieden werden gedefinieerd al naar gelang van het dekkingsgebied van VHF, MF, HF en satellietapparatuur.
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Gebied
A1
binnen het bereik van een
VHF DSC kuststation
A2

Bereik
Tot 40 zeemijlen afhankelijk van
de antennehoogte

Radio
VHF

Tot 200 zeemijlen

MF

binnen het bereik van MF
DSC kuststation
A3

VHF
76°N tot 76°S

HF

binnen het bereik van een
geostationaire Inmarsat
satelliet

of Inmarsat
MF
VHF

A4

HF

buiten de gebieden A1 A2
en A3

MF
VHF

5. DE RADIO CERTIFICATEN
• First Class Radio-Electronic Certificate (‘full on-board maintenance’, niet georganiseerd in België)
• Second Class Radio-Electronic Certificate (‘limited on-board maintenance’, niet georganiseerd in
België)
• General Operator’s Certificate (GOC – wereldwijd, zonder onderhoud)
• Long Range Certificate (LRC : voor pleziervaart, wereldwijd, niet georganiseerd in België, zonder
onderhoud)
• Restricted Operator’s Certificate (ROC – beperkt tot A1 zeegebied, zonder onderhoud)
• Short Range Certificate (SRC) : voor pleziervaart alleen, beperkt tot A1 zeegebied (omvat
automatisch het VHF certificaat)
• Beperkt Certificaat van radiotelefonist van scheepsstations (VHF – binnenvaart bestaande
uit handels- en pleziervaart + zeevaart bestaande uit pleziervaart) Alleen de SRC – en
beperkt certificaten zijn onbeperkt in geldigheidsduur
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6. BESCHIKBAARHEID

1) Ontdubbeling van de toestellen
2) Onderhoudscontract met firma aan wal
3) Op zee onderhoud door persoon met ‘Radio-Electronic Certificate’ (Radio-Electronic Officer)
In A1 & A2 zeegebieden: 1 van bovenstaande voorwaarden
In A3 & A4 zeegebieden: 2 van bovenstaande voorwaarden

7.

DSC (DIGITAL SELECTIVE CALLING)

DSC wordt gebruikt op een specifiek kanaal (VHF) of op specifieke frequenties (MF & HF)
om wal of scheepsstations op te roepen en dit volgens een vaststaande protocol.
De gebruiker zal de DSC oproep samenstellen door de verschillende menu’s te volgen in
het DSC toestel. Wanneer de oproep is samengesteld zal deze digitaal verzonden worden.
De verzending gebeurt vlug en efficiënt. De stations die de DSC oproep ontvangen kunnen
deze automatisch uitlezen op het scherm van het DSC toestel.
De DSC oproep wordt gevolgd door een effectieve radio communicatie zoals noodverkeer of
schip–schip verkeer of schip–wal verkeer.

De DSC oproep wordt samengesteld met de volgende informatie :
• Format specifier (type of DSC call)
• DISTRESS
• All ships
• Group
• Selective
• Geographical area 			
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• Address: identification number (MMSI) of station called (not for DISTRESS, all ships & area calls)
• Self-identification : the calling station MMSI number (automatically inserted)
• Category: priority
• DISTRESS (voor noodoproep in relay)
• URGENCY
• SAFETY
• Routine (ship’s business)		
• 5a-message: for normal type of calls (can consist of 2 msg)
• Telecommand 1
• Ship position (ask for ship position)
• 5b-DISTRESS message
• MOB				
• FIRE-EXPLOSION
• FLOODING
• COLLISION
• UNDESIGNATED
• ABANDONING
• GROUNDING
• CAPSIZING / LISTING
• SINKING
• DISABLED-ADRIFT
• PIRACY
• Followed by the station’s position, its time ….
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8.

MMSI (MARITIME MOBILE SERVICE IDENTITY)

Een MMSI (Maritime Mobile Service Identity) is een uniek nummer steeds bestaande
uit 9 cijfers en werkt op dezelfde manier als een telefoonnummer.
Een DSC oproep zendt automatisch de identiteit (MMSI) uit.
Deze MMSI nummers worden uitgegeven door de bevoegde autoriteiten in het land van registratie van het schip(BIPT) en kunnen teruggevonden worden in een gegevensbestand met informatie over het schip en de eigenaren enz.
Zo behoort een MMSI bij het schip.
Ook hebben CRS’s (kuststations) hun eigen MMSI omdat zij hun eigen VHF DSC radio hebben.
Zij kunnen eveneens door alle scheep’s VHF DSC stations worden opgeroepen. Het MMSI nummer dat aan het schip wordt toegewezen (zie vergunning) moet door de eigenaar worden ingebracht in de VHF DSC, dit is een éénmalige handeling, voor wijziging moet men naar
de leverancier.
Voor scheepsstations worden de eerste drie cijfers MID genoemd (Maritime Identification Digit)
en deze duiden op de nationaliteit.
Het MID dat aan België werd toegewezen is 205.
De laatste zes cijfers identificeren eenduidig het individuele schip.
MIDxxxxxx
Voorbeeld : 205217000 Zenobe Gramme

Voor een kuststation zijn de eerste twee cijfers van het MMSI altijd 00 gevolgd door het
MID, gevolgd door het nummer van het betreffende station.
00MIDxxxx
Voorbeeld : 002050480 ->> kuststation Oostende Radio

Er bestaat eveneens een MMSI voor een groep van scheepsstations :

0MIDxxxxx ->> b.v. voor alle schepen (vloot) van een rederij enz.
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ENKELE NUTTIGE MMSI NUMMERS
Dover MRCC
MRCC Corsen
MRCC Gris Nez
Oostende radio
Nederlandse Kustwacht

002320010
002275300
002275100
002050480
002442000

OPZOEKEN van een
• MMSI nummer kan op de site van de Internationale Telecommunication Union
• schepen
http://www.itu.int/online/mms/mars/ship_search.sh
• kuststations
http://www.itu.int/online/mms/mars/coast/coast_search.sh

9.

VHF-DSC RADIO INSTALLATIE

Een VHF radio installatie bestaat uit:
(1) VHF Watch keeping receiver
(with separate antenna) : houdt
permanent wacht op kanaal 70
(2) VHF DSCcoder/decoder : vertaalt de DSC
oproep in een digitaal bericht en zet een DSC oproep om in een leesbaar bericht
(3) VHF radio (with separate antenna)
(4) GPS: positie, koers, snelheid, datum, uur in UTC
(5) Printer
(6) Alarms
(1) + (2) + (3) maken tegenwoordig deel uit van 1 enkel toestel - (4) verplichte verbinding met (2) voor ‘onderworpen’
(SOLAS) schepen - (5) & (6) (& ‘separate antenna’) alleen voor DSC klasse A (niet voor klasse D -> pleziervaart)
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DE BELANGRIJKSTE KANALEN ‘OP ZEE’ ZIJN :
6-8:

13

23
27
15 - 17

internationaal ship-ship (intership) – In België kanaal 6 voor loodsdiensten

veiligheid van de navigatie (bridge-bridge), in drukke vaargebieden wordt de
wacht op dit kanaal aanbevolen (b.v. verkeerscheidingsstelsels)

marina kanaal voor verkeer met de jachthavens

werkkanaal Oostende Radio

Intraship (dit zijn verbindingen op het schip zelf)

16

NOOD, SPOED, VEILIGHEID verkeer & veilige navigatie
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search & rescue (SAR)

70

DSC voor nood, spoed, veiligheid en ‘routine’ oproepen
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antipollutie kanaal

77
82

sociaal kanaal

bevoorrading of bunkering
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VHF BEREIK (enkele typische voorbeelden) :
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SIMPLEX & DUPLEX :
Simplex is de communicatie methode waar zowel de zender als de ontvanger op één
enkele ( dezelfde) frequentie werken, hier zijn het gebruik van de zendtoets en het woordje
‘over’ op het einde van de zin noodzakelijk.
Men kan immers niet tegelijk zenden en ontvangen.
Simplex is, in de maritieme radiocommunicatie (vooral met VHF), de meest voorkomende
manier van werken.

Duplex is de communicatie methode waar de zender en de ontvanger op verschillende frequenties werken, de zendfrequentie van het ene station is de ontvangst frequentie van het
andere station en omgekeerd. Praten en luisteren kan dus gelijktijdig. Maar dit vereist twee
antennes en een speciale duplexfilter die slechts op grotere schepen wordt geplaatst.

Semi Duplex is het simplex werken op een duplexkanaal (b.v. radio-communicatie tussen
een scheepsstation en een kuststation).

Wij verwijzen naar de “HANDLEIDING TER VOORBEREIDING OP HET EXAMEN OM BEPERKT CERTIFICAAT VAN RADIOTELEFONIST VOOR SCHEEPSSTATIONS TE BEHALEN”
van het BIPT en naar de BIPT infobrief 2012.
Deze handleiding dient als leidraad voor de radiocommunicatieprocedures bij het gebruik van zendontvangtoestellen op zee en op de binnenwateren, die in de VHF-band
werken. Zie bijlage!

10.

MF / HF-DSC RADIO INSTALLATIE

Maakt geen deel uit van de SRC opleiding.
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11.

INMARSAT INSTALLATIE

Maakt geen deel uit van de SRC opleiding.
INMARSAT: International Maritime
Satellite Organisation
Er zijn 4 groepen van geostationaire satellieten :
• AORW: Atlantic Ocean Region West
• AORE: Altantic Ocean Region East
• IOR: Indian Ocean Region
• POR: Pacific Ocean Region

IMN (Inmarsat Mobile Number): 9 digits
Verschillende types :
• Inmarsat B (tot december 2016)
• Inmarsat C ‘store & forward system’ voor telex, geen ‘telefonie (omni directionele antenne)
• Inmarsat Fleet (Fleet 77)
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12.

MSI ONTVANGERS

MSI (maritime safety information) zijn navigatie, meteo waarschuwingen en voorspellingen,
en SAR gegevens.
De IMO bronnen voor deze berichten zijn hydrografische diensten, meteo-instituten,
MRCC’s, loodsdiensten enz.
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NAVTEX ONTVANGER

NAVTEX (navigational telex) is een systeem dat wordt gebruikt door kuststations (CRS) voor
het uitzenden van MSI (Maritime Safety Information) en automatische ontvangst van MSI
door schepen. Het bereik is tot 500 M.
NAVTEX uitzendingen worden door de kuststations uitgezonden op:
• 518 kHz (MF) - MSI uitzendingen op deze frequentie worden gedaan in de Engelse taal
(staat bekend als internationale NAVTEX frequentie)
• 490 kHz (MF) - MSI en/of andere lokale informatie wordt uitgezonden in de lokale taal
(beter bekend als de nationale NAVTEX frequentie)
• 4209,5 kHz – voor tropische zones
De uitzendende NAVTEX kuststations worden gegroepeerd in ‘Navareas’ aangeduid met een
Romeins karakter (I, II etc.).					
In een ‘Navarea’ worden de kuststations aangeduid met een hoofdletter (A ->Z).
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NAVTEX berichten worden afgebeeld op een scherm (of geprint) in een nauwkeurig vastgelegd formaat.
ZCZC B1B2B3B4
Time of origin
Series identity + consecutive number
MESSAGE TEXT
NNNN

Het NAVTEX bericht wordt als volgt opgebouwd:
• ZCZC geeft het begin van een bericht aan.
• B1 karakter is de letter (A-Z) van het uitzendende station (T of B voor Oostende Radio)
• B2 karakter is de letter (A-Z) voor aanduiding van het type bericht (A voor navigational
warning – zie tabel hieronder).
• B3 + B4 volgnummer van het bericht (01 tot 99). Het nummer 00 is voorbehouden voor
berichten met de hoogste prioriteit, dit zijn SAR berichten zoals bijvoorbeeld een uitzending
van een distress alert relay enz.
• Time of origin (optioneel) : xx (day) xxxx(hhmm) UTC xxx (month) xx (year)
• MESSAGE TEXT begint met de naam van het kuststation gevolgd het bericht.
• NNNN geeft het einde van het bericht aan.
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B2
Subject
indicator

Subject

A

Navigational warnings (cannot be rejected by the receiver)

B

Meteorological warnings (cannot be rejected by the receiver)

C

Ice reports

D

SAR (Search And Rescue) information and pirate attack warnings (cannot be
rejected by the receiver)

E

Meteorological forecasts

F

Pilot service messages

G

AIS (Automatic Identification System)

H

LORAN (LOng RAnge Navigation system) messages

I

Spare

J

SATNAV Satellite Navigation Systems, for example United States Global Positioning System (GPS); USSR GLONASS system; Future (2008) EU GALILEO
system) messages

K

Other electronic Navaid messages (messages concerning radio navigation
services)

L

Navigational warnings – additional to letter Subject indicator A (cannot not be
rejected by the receiver)

V

Special Services – allocation by the NAVTEX panel

W

Special Services – allocation by the NAVTEX panel

X

Special Services – allocation by the NAVTEX panel

Y

Special Services – allocation by the NAVTEX panel

Z

No messages on hand

De NAVTEX ontvanger kan geprogrammeerd worden zodanig dat hij enkel de gewenste stations alsook de gewenste berichten ontvangt (behalve ABDL,zie hierboven!).
De NAVTEX uitzendingen worden in ‘forward error correction mode’ uitgevoerd, de karakters
die niet juist ontvangen worden verschijnen op het scherm met een asterix (*).
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Dit bepaalt de CER (‘character error rate’), zie voorbeeld hieronder.
Voorbeeld van NAVTEX berichten :

ZCZC OA20 (ERROR RATE = 1 %)
WZ 1593
SCOTLAND, WEST COAST. SUMMER ISLES.
The NORTH CARDINAL LIGHTBUOY AND
THE WEST CARDINAL LIGHT*UOY WITH
RACON DELTA MARKING DANGEROUS
WRECK
58-01.2 NORTH 005-27.1 WEST HAVE BEEN
PERMANENTLY WITHDRAWN
CANCEL WZ 1562
(OA07).
NNN

Het NAVTEX bericht hierboven werd uitgezonden door Portpatrick CRS (O) als navigatie
waarschuwing (A) met bericht volgnummer 20 .
Het bericht had een error rate van 1%, omdat het woord LIGHTBUOY in het bericht was geprint met ‘*’ in plaats van de letter B.
Ander voorbeeld van NAVTEX bericht :

ZCZC TE53
270530 UTC JUN 07
OOSTENDERADIO WEATHERFORECAST 53/02 = OVER THAMES,
DOVER AND BELGIAN COAST :
WESTERLY TO NORTHWESTERLY MODERATE OR FRESH BREEZE (4 OR 5).
GOOD VISIBILITY.
AT FIRST FAIR, LATER ON INCREASING CLOUDINESS, BUT MAINLY DRY +
NNNN
--- End of Message
CER = 0.0%
------------
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EGC ONTVANGER (Enhanced Group Call)
Bereik : idem Inmarsat satelliet (tussen 76° N en 76° S)
SafetyNET : voor staats en maritieme autoriteiten die MSI berichten willen doorsturen via Inmarsat C
FleetNET : commerciële dienst voor berichten naar schepen of groep van schepen
(staat buiten GMDSS).
De Inmarsat C toestellen zijn eveneens uitgerust met een EGC ontvanger.
EGC ontvanger verplicht voor SOLAS schepen die buiten het bereik van NAVTEX varen.

HF NARROW BAND DIRECT PRINTING ONTVANGER
HF telex ontvanger

13.

EPIRB

EMERGENCY POSITION INDICATING RADIO BEACON

Dit apparaat wordt binnen het GMDSS gebruikt om, als tweede onafhankelijke bron, de SAR autoriteiten aan de wal op de hoogte te stellen dat
er een persoon of een schip in onmiddellijk gevaar verkeert en dringend
hulp nodig heeft.
Tegenwoordig bestaat alleen nog de COSPAS-SARSAT EPIRB (de INMARSAT en VHF EPIRB’s werden nooit geïmplementeerd.
Het is een internationaal satelliet systeem ontworpen door Canada,
France, USA & USSR en heeft geen enkele relatie met het INMARSAT
satelliet systeem.
COSPAS : Russische afkorting voor ‘Space System for the Search of
Vessels in Distress’.
SARSAT : Engelse afkorting voor ‘Search and Rescue by SatelliteAided Tracking’.
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De EPIRB is een nood
radiobaken gebruikt
voor het vaststellen van de positie en
identiteit.

Origineel bestond het uit 4 satellieten die rond de aarde cirkelen in een polaire baan (LEOSAR).
Later werden stationaire satellieten (GEOSAR) toegevoegd (ze maken geen deel uit van INMARSAT).
Recent werden Meosar satellieten in gebruik genomen. Ze bevinden zich tussen 19 en 24.000 kilometer hoogte. Ze zullen de gebreken van het huidige Cospas-Sarsat systeem verhelpen. Informatie kan
worden uitgewisseld tussen satelliet en Epirb (resterende zendcapaciteit van de Epirb, bevestiging van
ontvangst…) Met Meosar satelliet zal sneller kunnen gereageerd worden en bovendien wordt een
betere lokalisatie verzekerd. Galileo en Glonass (nieuwe Europese en Russische radio-navigatiesystemen) zullen deel uitmaken van de werking.
De satellieten kunnen de uitgezonden
signalen van de EPIRB ontvangen en doorzenden naar grondstations die LUT (Local User Terminal) worden genoemd.
De LUT’s sturen de informatie door naar een
MCC (‘Mission Control Center’) dat, na controle,
deze informatie op zijn beurt doorstuurt naar
RCC (‘Rescue Coördination Center’).

De ontvangst van de EPIRB uitzendingen hangt af van de ‘satelliet pass’ (LEOSAR) en de
positie van de dichtstbijzijnde LUT. De maximum vertraging in de ontvangst kan tot 100 minuten oplopen.
De LUT decodeert de EPIRB uitzending met als resultaat het uitlezen van de MMSI.
Door middel van het DOPPLER effect van de uitzendingen kan de positie van het baken berekend worden. Het Dopplereffect is die waargenomen verandering van frequentie van geluid,
licht of andere golfverschijnselen, door een snelheidsverschil tussen de zender en de ontvanger. In dit geval heeft de
EPIRB de functie van zender en de LEOSAR satelliet de functie van ontvanger, die aan hoge
snelheid rond de aarde cirkelt.
Tegenwoordig vervolledigen geostationaire satellieten het systeem, zij detecteren een EPIRB
uitzending onmiddellijk en sturen de informatie door naar een LUT, echter zonder DOPPLER
effect metingen. Het is dus noodzakelijk dat dit type EPIRB’s uitgerust zijn met een plaatsbepaling toestel (GPS).
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De nauwkeurigheid van een EPIRB die met GPS is uitgerust bedraagt 5 tot 12 meter terwijl die
bij het type zonder GPS 5 tot 6 M kan bedragen.
Elke EPIRB is voorgeprogrammeerd met een unieke identiteit code voordat hij de klant bereikt.
Het inbrengen van deze code wordt uitgevoerd door de fabrikant of de leverancier. De identiteit
bevat o.a. een 3 cijfers voor de country code (MID).
Dit land draagt zorg voor de registratie en opslag van gegevens en details met betrekking tot de
EPIRB. In de meeste gevallen is dit het land waarin het schip is geregi-streerd.
Het in de EPIRB geprogrammeerde land kan worden gevonden op de identiteit label met daarop
alle benodigde gegevens uitgezonderd de scheepsnaam. Het aanbrengen van de scheepsnaam is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De eigenaar dient er voor zorg te dragen dat
de EPIRB wordt geregistreerd bij de juiste autoriteiten van het land. Het MMSI nummer wordt
aangebracht door de fabrikant of verkoper. Alleen die kan het nummer zo nodig wijzigen.
EPIRBs mogen niet worden verplaatst van het ene naar het andere schip zonder hiervan de
autoriteiten, waarbij deze is geregistreerd, op de hoogte te stellen.

De EPIRB zendt noodsignalen uit op de volgende frequenties :
• 406 MHz: (vermogen 5 W) werkfrequentie (voor ‘locating’) van het COSPAS-SARSAT systeem (verzenden MMSI en de positiemetingen door middel van DOPPLER effect).
• 121,5 MHz: (vermogen 0,1 W) voor ‘homing’.

De belangrijke onderdelen van een EPIRB zijn:
• antenne: zal tijdens gebruik verticaal geplaatst moeten zijn (uitzenden).
• zee schakelaar: activeert de EPIRB automatisch als deze wordt ondergedompeld in water
(werking tussen 2 & 5 m diepte).
• activeer schakelaar: om de EPIRB handmatig aan te zetten.
• test schakelaar: om de EPIRB te testen ter controle van de goede werking.
• lijntje (houwtouw of “lanyard”): om de EPIRB te kunnen verbinden aan een reddingsmiddel
(vlot, reddingsboot) of persoon, nooit aan het schip.
• strobe light (flitslicht) : als de EPIRB is geactiveerd zal deze flitssignalen afgeven als
optisch hulpmiddel voor SAR eenheden.
• lampje en/of buzzer : om aan te duiden in welke mode de EPIRB is geschakeld en om het
resultaat van de EPIRB test aan te duiden.
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• interne batterij met een capaciteit voor ten minste 48 uur (zenden).
• GPS (position fixing system) niet aanwezig in alle modellen (zie hoger); voorziet de SAR
operatie van een nauwkeurige positie.
EPIRBs dienen draagbaar te zijn, en moeten zowel handmatig als automatisch zonder tussenkomst van een persoon aan te schakelen zijn.
Handmatig te activeren EPIRBs zijn bruikbaar voor plaatsing en gebruik op kleine of pleziervaartuigen.
De automatische EPIRBs moeten ‘float free’ worden gemonteerd zodanig dat, als het schip zinkt,
het baken automatisch vrij (met ‘hydrostatic release’) komt, drijft en de uitzending automatisch
start.
De batterij van een EPIRB moet om de 4 jaar vervangen worden. De hydrostatic release moet
tweejaarlijks vervangen worden.

14.

SART

(SEARCH AND RESCUE RADAR TRANSPONDER)

Dit is een ‘homing’ systeem complementair aan de EPIRB.
Een radartransponder stuurt positie informatie naar de X-band (9 GHz - 3 cm) radar van assisterende schepen.
De SART is een draagbaar apparaat dat gebruikt wordt als aanvulling op het ‘GMDSS distress
alerting’ systeem en dient als lokalisatie bij een reddingsoperatie.
De SART stelt een schip, een vliegtuig of een helikopter, in de buurt van het schip in nood, in de
gelegenheid om met behulp van zijn eigen radar systeem de personen in nood op te sporen.
De bemanning van het schip in nood moet de SART meenemen in de reddingseenheden (b.v.
een vlot) en bij voorkeur op een hoogte plaatsen van minimum 1 meter.
Vervolgens moet de SART in ‘stand-by’ geplaatst worden (de ‘ON’ positie) wat eigenlijk betekent
dat hij in ‘ontvangst’ mode staat. Van zodra de SART een signaal ontvangt van de X-band radar
van een ship in de buurt gaat hij automatisch in ‘zend’ mode en zendt een signaal dat bestaat uit
12 zaagtanden in de X-band.
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Dit resulteert, bij de assisterende schepen op hun radarscherm, in een lijn van 12 ‘dots’, vertrekkend vanuit de positie van de SART (binnenste dot is de SART).

Naarmate men dichter bij de transponder komt gaan de ‘dots’ over in concentrische uitlopende
strepen die, wanneer de ontvanger op ongeveer 0,2M van de transponder verwijderd is overgaan
in volledig concentrische cirkels.
De SART is uitgerust met een batterij die om de 4 jaar moet vervangen worden.
Hij moet gedurende 96 uren standby kunnen staan en 8 uren lang continu kunnen zenden.
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De SART is gelokaliseerd op meer dan 2M van de radar. Radar
bereik is 10M. De afstandsringen staan op 2M.

De SART is gelokaliseerd op ongeveer 1M van de radar. Het
radarbereik is 10M.
De afstandsringen
staan op 2M.

De SART is gelokaliseerd op minder dan 0.2 M.
Het radarbereik is 10M. De afstandsringen staan af.
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AIS SART

AIS is gebaseerd op VHF technologie. Alle SOLAS gebonden schepen hebben AIS aan boord. Ook in de pleziervaart kent dit systeem meer en meer
opgang. Alle schepen die AIS gebruiken hebben een AIS ontvanger en
display aan boord. Hierop verschijnen alle schepen, kuststations en navigatieobjecten. Ook andere tools zoals MOB en SART kunnen in dit systeem
gebruikt worden.

Bij het verschijnen van de AIS SART op de display krijgt men ook informatie over de geografische positie van de SART, de te sturen koers (bearing) en de afstand.
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15.

DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN

WATA

Zij worden gebruikt voor ‘on-scene’ communicaties tussen reddingsboten, assisterende schepen
of andere reddingseenheden.
Kanalen : minimum kanaal 16 plus 1 extra simplex kanaal.

16.

KRACHTBRONNEN GMDSS

Vervanging van de batterijen in SART, EPIRB’s om de 4 jaar.
Het vermogen van een batterij wordt
uitgedrukt in amph
De laadtoestand van een batterij kan gemeten worden met een zuurweger (beaumé meter) :
meting tussen 1.24 & 1.28 beaumé is OK
Voltmeter (spanning) & Amperemeter
op de lader (stroom)
Laden van batterijen moet met de nodige omzichtigheid gebeuren. Bij vloeistofbatterijen kan bij
het laden een explosief gas vrijkomen.
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17.

STROOMBRONNEN

Het vermogen van een batterij wordt uitgedrukt in Ah. Het gaat over ampères per uur.

voltmeter

Een batterij wordt nagekeken met:

zuurweger

• Voltmeter
• Ampèremeter
Bij een natte batterij kan bovendien een zuurweger worden
gebruikt.
Een loodaccu is gevuld met zwavelzuur. Het
soortelijk gewicht van zwavelzuur is 1280 gram
per liter. Met een zuurweger verifiëren we net
dat soortelijk gewicht.
Opgepast zwavelzuur is een bijtend goedje. Het tast
vele materialen aan en kan op de huid brandwonden veroorzaken. Accuzuur in de ogen betekent
overvloedig spoelen en een arts raadplegen. Bij aanraking met de huid spoelen met veel water.

Knalgas
Bij het laden van een batterij (afhankelijk van het batterij type) kan een explosief gas (waterstofgas) ontstaan. De batterij heeft daarom een overdrukbeveiliging.
Om die reden moet een batterij bij het laden op een geventileerde plaats staan. Vuur in de buurt
van een ladende batterij moet vermeden worden.

Capaciteit
De capaciteit die vermeld staat op de ‘Europese’ accu, is bij een ontlading gedurende 20 uur.
Bij de gegevens op de meeste semi-tractie, tractie & recreatie accu’s wordt de capaciteit Ah ook
weergegeven bij een ontladingstijd van 5 en/of 10 uur. Hierdoor lijkt de accu een andere
capaciteit te hebben maar het is feitelijk dezelfde accu.
Bij het meten van een batterij met een Voltmeter moet minstens een de spanning gemeten worden
die door de fabrikant opgegeven worden + 10 procent. Een batterij van 12V duidt dan 13.2V aan.
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18.

RADIO VERKEER

NOOD OPROEP (DISTRESS alert)
Een noodoproep mag enkel verzonden worden als, in de opinie van de Kapitein, het schip of een
of meerdere personen aan boord in nood zijn EN onmiddellijk hulp van buitenaf noodzakelijk is.

Een noodoproep (Distress Alert) zendt de volgende informatie uit op DSC kanaal 70

• MMSI van het schip
• Positie van het schip (van een verbonden GPS of handmatig ingevoerd door de gebruiker)
• De UTC tijd welke de tijd aangeeft waarop de positie voor de laatste maal is geactualiseerd
• De aard van het alarm (het blijft onbepaald in geval van een onbepaalde nood oproep)
De positie van het schip en de UTC (laatste update) in een noodoproep zijn zeer belangrijke
informaties voor de reddingsoperatie. Dus indien de VHF niet verbonden is met een GPS of als
een automatisch ingevoerde GPS positie niet correct is dan moeten positie en tijd handmatig
worden bijgewerkt.
Er wordt uitgezonden aan ALL STATIONS en dus ontvangen door alle stations binnen VHF bereik.
De DSC-unit zal, indien geen DSC bericht van ontvangst van een kuststation is ontvangen,
automatisch de noodoproep herhalen iedere +- 4 min.
Enkel (!) een kuststation (CRS) zal antwoorden met een DSC ‘distress alert
acknowledgement’(bevestiging) en dan als coördinator optreden voor de redding- en opsporingsoperatie welke waarschijnlijk mede door andere schepen in de omgeving zal worden uitgevoerd.
Indien de DSC noodoproep herhaaldelijk wordt verzonden en dus klaarblijkelijk niet werd ontvangen en bevestigd door een kuststation kan een schip door middel van telefonie op CH 16 een
bericht van bevestiging sturen en zo de DSC noodoproep procedure beëindigen.
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Het schip in nood zal het noodverkeer starten op kanaal 16.

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
THIS IS Tony, Tony, Tony, Oscar Sierra 4216, MMSI 205421610
MAYDAY
Tony, Oscar Sierra 4216, 205421610
POSITION 520 36’ North 0130 32’ East
The mast has broken and the engine is not strong enough to prevent us from
grounding on a rocky shore
IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED
5 persons on board and due to strong winds we can only remain on board for approximately two zero minutes
OVER

Noodoproep ‘in relay’
Een schip (of een station) wetend dat een ander schip in nood verkeert, mag een noodoproep in
relay oproep versturen als:
als het schip in nood zelf niet bij machte is om een boodschap te ver-sturen
als de Kapitein van het schip (station) van oordeel is dat verdere hulp noodzakelijk is.
als de noodoproep niet bevestigd wordt. (acknowledgement)
Een noodoproep in relay wordt, in telefonie, uitgezonden als een ‘all-stations’ oproep. Deze
oproep zal naast het MMSI van het uitzendende station ook het MMSI nr van het schip in nood
bevatten, alsook (indien gekend) de laatste positie v/h schip in nood en de aard v/h noodgeval.

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY
THIS IS - Name of the vessel spoken 3 times, Call sign of the vessel, MMSI
RECEIVED THE FOLLOWING MAYDAY FROM - Name of the vessel in distress,
Call sign of the vessel in distress, MMSI of the vessel in distress
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MESSAGE BEGINS
(message received from vessel in distress or details of the distress)
MESSAGE ENDS
OVER
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MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY
THIS IS Tony , Tony, Tony, Oscar Sierra 4216, MMSI 205421610
Observed non-identified capsized vessel in position 51° 21.3’ N 002° 25.5’E
3 persons standing on the hull. 1 person in the water.
Immediate assistance required.
We will assist if possible and stay near the ship in distress till help has arrived
OVER
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SPOED OPROEP (Urgency call)
Een spoedsituatie is een situatie waarin berichten moeten worden overgezonden die gaan over
de veiligheid van de bemanning of van het schip, b.v. :

Drijvende container

Grote hoeveelheid hout

• personen waarvoor medische bijstand noodzakelijk is en of die dringend moeten
geëvacueerd worden
• schade aan de boten zonder dat er dreigend gevaar is
• stranden van het schip
• gewonde of zieke aan boord,
• verzoek om sleepdienst naar aanleiding van averij (stuurwiel, machine, schroef enz.),
• medische consultatie,
• ...
Een spoedbericht mag hetzij aan alle stations, hetzij aan een bepaald station worden gericht.

Spoedberichten worden aangekondigd door een DSC oproep (all ships – area – selective call)
op kanaal 70.
De uitzending van het spoedbericht zelf zal door middel van telefonie op kanaal 16 gebeuren.
Er wordt geen bericht van bevestiging gestuurd maar hun ontvangers worden automatisch afgestemd op kanaal 16 om het spoedbericht te ontvangen.
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PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN
ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS or (Name of individual station spoken 3 times)
THIS IS (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel) (MMSI of the vessel),
POSITION (Vessel’s position)
(Reason for call, Assistance required, Number of people onboard, Information that could help
evacuation)
OVER

PAN PAN PAN PAN PAN PAN
ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS
THIS IS Tony, Tony, Tony, Oscar Sierra 4216 MMSI 205421610,
POSITION 520 36’ North 0020 32’ East
Injured crewman requires medical evacuation
Steaming towards Nieuwpoort speed 6 knots
OVER

VEILIGHEID OPROEP (Safety)
Veiligheidsverkeer mag slechts worden uitgezonden als het betrekking heeft op de veiligheid van de
navigatie of op belangrijke meteorologische waarschuwingen en voorspellingen, zoals bijvoorbeeld
wijziging van de betonning, het opmerken van een drijvend gevaar of waarschuwing voor storm.
Dezelfde procedure als de spoed oproep

SECURITE, SECURITE, SECURITE
ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS or (Name of individual station spoken 3 times)
THIS IS (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel) (MMSI of the vessel),
(Safety message)
OUT
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SECURITE, SECURITE, SECURITE
ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS
THIS IS Tony, Tony, Tony, Oscar Sierra 4216 MMSI 205421610,
Navigation warning 0845 UTC
Position 520 36’ North 0020 32’ East
Sighted 3 20 foot cargo containers partially submerged. Danger to navigation
OUT

STANDAARD OPROEP (Routine call)
Dit type oproep heeft de laagste prioriteit.
Het is de gebruikelijke oproep om andere schepen op te roepen of om een telefoongesprek met
een walabonnee aan te vragen bij een kuststation dat openbaar verkeer diensten aanbiedt.
Na het uitzenden van een DSC Routine Call op kanaal 70 en de ontvangst van een acknowledgment (bevestiging) op kanaal 70, zal er via telefonie communicatie op het afgesproken VHF
werkkanaal verder worden gecommuniceerd met een individueel schip of kuststation (CRS).

(Name of the called station spoken 1 to 3 times) and/or
(Call sign of the called station spoken 1 to 3 times)
THIS IS (Name of the calling station spoken 1 to 3 times) and/or
(Call sign of the calling station spoken 1 to 3 times)
(Message)
OVER

Oostende Radio Oostende Radio Oostende Radio
THIS IS Tony,Tony,Tony, OS 4216
Request link call to subscriber +32 53 779123
OVER
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Ontvangst van een Routine Call
Na de ontvangst van een Routine Call op kanaal 70 een acknowledgement op kanaal 70 versturen.
Na het verzenden van een acknowledgement (bevestiging)zal de radio automatisch worden overgeschakeld naar het werk kanaal.
Dan kan er vervolgens in spraak (telefonie) verder worden gecommuniceerd op dit werk kanaal.

GROEPS OPROEP (Group call)
Dit is een type DSC bericht. Deze wordt vaak aangetroffen als een speciaal type Routine Call.
Een Group Call is een Routine Call verzonden naar een groep schepen (MMSI Group, MMSI
begins with “0”).
Bijvoorbeeld, een rederij wil met één enkele oproep in contact komen met alle schepen van zijn
vloot (polling procedure).

VALSE NOOD OPROEP
De richtlijnen voor kapiteins / schippers en eigenaars om valse alarmen te vermijden :

• erop toezien dat de bemanning die verantwoordelijk is voor het bedienen van de GMDSS
apparatuur en/of het uitzenden van een noodoproep, bevoegd is om deze apparatuur te
bedienen, erop toezien dat de persoon die verantwoordelijk is aan boord, steeds
de nodige instructies geeft aan de personen, zodat zij weten hoe de GMDSS werkt
• erop toezien dat gedurende een oefening ‘ontruim schip’ de nodige instructies worden
gegeven over hoe de GMDSS apparatuur moet worden gebruikt en bediend		
• er verzekerd van zijn dat wanneer de GMDSS apparatuur wordt getest dit enkel gebeurt
in het bijzijn en onder de supervisie van een persoon die volledig op de hoogte is van de
werking van GMDSS apparatuur, er verzekerd van zijn dat de gecodeerde identiteit van
de EPIRB/DSC die aan boord is geïnstalleerd, wel degelijk geregistreerd is in het land
waar het schip is uitgevlagd, zodat deze registratie kan geraadpleegd worden 24/24u 7/7d
door de SAR autoriteiten
• het MMSI nummer van de EPIRB, INMARSAT en DSC apparatuur moet aangepast worden van zodra de eigenaar en/of de vlag van het schip veranderen of enige verandering
aan de radiocommunicatie apparatuur van het schip gebeurt
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• de EPIRB zorgvuldig wordt geïnstalleerd aan boord, door gekwalificeerd personeel,
volgens de instructies van de leverancier
• de EPIRB niet geactiveerd wordt wanneer reeds directe hulp in de nabijheid aanwezig is

VERKEERD OF VALS VHF DISTRESSBERICHT

VERKEERDE OF VALSE EPIRB ACTIVATIE

*

* Zet het toestel stop en meldt het kuststation dat de activatie vals of foutief was.

TEST OPROEPEN
Er is geen testprotocol voorzien voor noodoproep (distress) voor VHF/DSC. Voor klassiek DSC
gebruik (selectieve oproep) bestaat die mogelijkheid wel.
Wel voorzien voor MF / HF DSC (speciale protocol).
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19.

RADIO LOGBOEK

Een radio logboek is verplicht aan boord.
Alle NOOD verkeer en belangrijke incidenten moeten genoteerd worden.
Het is aangeraden tests van EPIRB, SART en VHF apparatuur te vermelden, net als de vervanging van de batterijen.

20.VERREKENING VAN HET VERKEER
Commercieel radio verkeer dat behandeld wordt door kuststations zal aan het schip aangerekend worden.
De internationaal gebruikte muntéénheid is SDR (Special Drawing Right).
De afhandeling en betaling van de verkeerskosten gebeurt via Traffic Accounting Authorities (kan
een openbaar bestuur of privé onderneming zijn).
Zij hebben een AAIC (Accounting Authority Identification Code) : 2 letters gevolgd door 2 cijfers.
BE01 : Astron (ex Belgacom)
BE02 : Telenor
GB14 : British Telecom

21.

DOCUMENTEN

De originele vergunning v/h scheepsradiostation
Certificaat : SRC, ROC of GOC
Radio logboek
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22.

STANDAARD MARITIEME COMMUNICATIE

De communicatie op zee verloopt dikwijls in het Engels. Niet iedereen spreekt vlot die taal. Het boek Standard Marine Communications Phrases (SMCP) uitgegeven door de IMO bevat een aantal regelmatig
gebruikte zinnen. Het volledige boekwerk SMCP kan op het internet gevonden worden.
Dit is geen limitatieve opsomming maar een hulp bij communicatie

Radioverkeer en uitzending
I read you …
bad / one (barely perceptible) / with signal strenght one
ik ontvang u één op vijf
poor /two (weak)				
with signal strength two
ik ontvang u twee op vijf
fair / three (fairly good)			
with signal strength three
ik ontvang u drie op vijf
excellent / five (very good)			
with signal strength five
ik ontvang u vijf op vijf

Correcties
Zo in het bericht een fout is geslopen
My present position is 51°12’N and 002° 28’W mistaken – correction 002° 32’ W
Mijn huidige posititie is 51°12’N en 002° 28’W
correctie 002° 32’ W

Cijfers
Cijfers worden als volgt weergegeven
‘150’
‘2.5’

wordt one-five-zero
wordt two decimal five of two point five
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Noodcommunicatie
Brand/ Fire
Mijn schip staat in brand
My ship is on fire
De brand is in de machinekamer
The fire is in het engine-room
Er is explosiegevaar
There is danger of explosion

Water maken / flooding
Het schip maakt water onder de waterlijn
The ship is flooding below
the water line
Ik maak water en kan het niet stoppen
I can not control the flooding
Het water maken is gestopt
The flooding is under control

Zinken
Wij zijn zinkende na aanvaring /
aan de grond lopen / ingevolge een lek
We are sinking after collision /grounding / flooding

Schip verlaten
De bemanning moet het schip verlaten na explosie / aanvaring / aan de grond lopen…
The crew must abandon the vessel after explosion/collision / grounding

Man overboord
We hebben een persoon overboord in positie…..
We have a lost person overboard in position...

Assistentie
Zeilschip … komt ter assistentie. ETA te ...
Sailing ship ... is proceeding for assistance. ETA at ...

104

GMDSS noodsituaties

MOB

man overboord

FIRE EXPLOSION

brand – explosie

FLOODING

het schip maakt water / is lek

COLLISIONv

aanvaring

GROUDING

aan de grond gelopen

CAPSIZING / LISTING

kapsijzen / zwaar hellen

SINKING

zinkende

DISABLED-ADRIFT

niet onder controle – op drift

UNDESIGNATED

niet nader bepaald

ABANDONING

verlaten van het schip

PIRACY

piraterij
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