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ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET – 16 november 2013 

 
Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. 

 

Vragen 1-4 
In de tabel staan verschillende verkeerssituaties afgebeeld. Geef telkens aan welk vaartuig voorrang 
heeft. 
 
A = vaartuig A heeft voorrang 
B = vaartuig B heeft voorrang 
C = beide moeten uitwijken 
 
Verklaring van de gebruikte symbolen: 

 
    

 

wind klein zeilschip groot zeilschip klein motorschip groot motorschip stroom 

 

1. 

 

 

2. 

 
 

geen enkel schip volgt stuurboordwal 

3. 

 

A volgt stuurboordwal A 

B 

 

A B 

B A 
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4. 

 

A is een groot zeilschip 
geen enkel schip volgt stuurboordwal 

Vragen 5-6 
Dit is een schematische voorstelling van enkele scheepsvaartwegen met een aantal sluizen en in H 
een hellend vlak. 
 

 

 

5. U vaart van punt X naar punt Y. De doorvaart door één sluis duurt 40 minuten; de doorvaart 
door het hellend vlak duurt 2 uur.  
Hoe vaart u het snelst van X naar Y? Uw vaarsnelheid is constant 5 km/h. 
 
A. via het hellend vlak 
B. via de andere scheepvaartwegen 
C. om het even 

6. 100m stroomopwaarts van X bevindt zich een brug. U vaart met staande mast. De top van de 
mast bevindt zich op 4.00m boven het wateroppervlak. Op welk peil moet de minimale brug-
hoogte liggen om te kunnen passeren? Hou rekening met de reglementaire veiligheidsafstand 
(cfr. ARSK) 
 
A. 8.00 
B. 8.30 
C. 9.00 

Vragen 7-10 
Wat betekent het volgende verkeersteken? Hou desgevallend rekening met de aangegeven 
scheepvaartweg. 
 

7. 

A. toestemming tot meren 
B. toestemming tot ankeren 
C. toestemming tot meren en tot ankeren 

 

X Y 

2 
3

 2  

10

 2  

5

 2  

5

 2  
15 

5

 2  
5

 2  
5

 2  
5

 2  

3

 2  

15

 2  

15

 2  

A B 

brug 
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8. 

Het bord (CEVNI) heeft dezelfde betekenis als de lichtencombinatie: 
 

 

   A B C 

9. A. moeilijke doorvaart 
B. verplicht te stoppen vóór dit bord 
C. verplichting om geluidssein te geven 
 
!!! GEMEENSCHAPPELIJKE MAAS !!! 

 

10. A. aanbeveling om de vaargeul over te steken 
B. verbod te meren 
C. einde van een verbod 
 
!!! ZEEKANAAL BRUSSEL-RUPEL !!! 

 

Vragen 11-12 
 

 
X, Y is hoofdvaargeul 
Z is nevenvaargeul 

De stroom gaat van X Y 
 

11. Welke ton staat op plaats 1? 

 
 

A 

 
 

B 

 
 

C 

 

Z 

Y 
2 

1 
X 
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12. Welke ton staat op plaats 2? 

 
 

 
 

A 

 

 
 

B 

 
 

C 

Vragen 13-14 
Wat betekenen de volgende geluidsseinen? ( = lang, = kort) 
 

13.  
 
A. ik sla achteruit 
B. ik verander koers naar bakboord 
C. ik verander koers naar stuurboord 

14.  
 
A. verzoek tot openen van brug of sluis 
B. verzoek tot medische hulp 
C. ik wil de haven binnenvaren 

Vragen 15-17 
Geef bij onderstaande figuren aan om welk schip het gaat.  
Hou rekening met het aanzicht en/of bijkomende specificaties.  
Kies steeds het meest volledige antwoord. 
 

15. 

 
 

A. klein zeilschip 
B. groot zeilschip 
C. veerpont 

16. 

 
rondomschijnend  
wit licht 

A. heklicht van een motorboot 
B. toplicht van een grote zeilboot 
C. zeilboot kleiner dan 7 m 

17. 

 

A. politievaartuig 
B. schip dat gevaarlijke stoffen vervoert 
C. stilliggend passagiersvaartuig 
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18. Ziehier twee tekeningen. Het gaat over kleine motorboten.  
 

  
 schets A  schets B 

 
A. enkel schets A is juist 
B. enkel schets B is juist 
C. beide schetsen A en B zijn juist 

19. Op welke plaats is het verboden ligplaats te nemen? 
 

A. op plaatsen waar snelvaart is toegestaan 
B. op plaatsen waar schepen kunnen keren 
C. op 50 meter van een schip dat één blauwe kegel voert 

20. In het APSB wordt een schip dat door middel van zeilen wordt voortbewogen en tegelijkertijd 
zijn motor gebruikt, beschouwd als: 
 
A. een zeilschip 
B. een motorschip 
C. een snel motorschip 
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BIJKOMENDE VRAGEN TOT HET BEKOMEN VAN HET ALGEMEEN STUURBREVET 

In navolgende vragen zijn de woorden “schip” en “vaartuig” synoniem. 
 
Vragen 21-25 
 
Geef bij onderstaande figuren aan over welk schip (of welke schepen) het gaat. Kies steeds het meest 
volledige antwoord. Hou ook rekening met het aanzicht of bijkomende specificaties en het toepassings-
gebied (2de kolom). 
 

21. 

 

volle zee 
A. schip aan de grond 
B. onmanoeuvreerbaar schip 
C. beperkt manoeuvreerbaar schip 

22. 

 
rondom zichtbaar 
bijkomende lichten 

Beneden-Zeeschelde 
A. varend bovenmaats schip 
B. ten anker liggend schip 
C. varend schip bezig met werkzaamheden 

23.  

 

Kanaal  
Gent-Terneuzen 

A. vooraanzicht sleepboot 
B. vaartuig dat aan de grond zit 
C. vaartuig bezig met duikwerkzaamheden 

24. 

 

volle zee 

A. schip met duiker onder water 
B. schip met loodsdienst 
C. schip dat werkzaamheden verricht en 

dat hinderlijke golfslag wil vermijden 

25. 

 

volle zee 

A. beperkt manoeuvreerbaar schip dat  
varende is 

B. beperkt manoeuvreerbaar schip dat 
geen vaart door het water loopt 

C. schip bezig met visvangst 
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INTERNATIONALE BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARINGEN OP ZEE 

26. Een varend motorschip dient bij beperkt zicht geluidsseinen te geven met tussenpozen van 
niet meer dan 2 minuten. Welke? 
 
A. één korte stoot 
B. één lange stoot 
C. twee lange stoten 

27. 

 
Hoeveel meter bedraagt de sleep? (De maten op de schets zijn in meter) 
 
A. 110 m 
B. 130 m 
C. 170 m 

28. Een zeilschip van meer dan 20 m lengte voert bij de top van de mast een rood en groen rond-
om zichtbaar licht, beide lichten loodrecht onder elkaar. 
Als dit zeilschip zijn motor aanzet 
 
A. moet bijkomend een wit toplicht worden gevoerd 
B. moet een wit toplicht worden gevoerd én moeten het groen en rood rondom zichtbaar 

licht worden gedoofd 
C. mag het schip met de oorspronkelijke lichtvoering ongewijzigd verder varen 

29. Twee motorschepen naderen elkaar op tegengestelde koersen zodat gevaar voor aanvaring 
dreigt. Wat moeten ze doen? 
 
A. beide schepen moeten vertragen 
B. beide schepen moeten naar stuurboord van koers veranderen (elkaar aan bakboord voor-

bijvaren) 
C. beide schepen moeten naar bakboord van koers veranderen (elkaar aan stuurboord voor-

bijvaren) 

30. Twee zeilvaartuigen naderen elkaar, zodanig dat er gevaar voor aanvaring bestaat. Welk van 
beide vaartuigen moet uitwijken, indien beide over dezelfde boeg liggen: 
 
A. het loefwaarts vaartuig wijkt voor het lijwaartse 
B. het lijwaartse vaartuig wijkt voor het loefwaartse 
C. beide vaartuigen moeten uitwijken 

31. Indien bij kruisende koersen gevaar voor aanvaring bestaat, dan moet het schip dat het  
andere schip aan stuurboord heeft, uitwijken. Dit voorschrift geldt: 
 
A. alleen voor werktuiglijk voortbewogen schepen 
B. alleen voor zeilschepen onderling 
C. voor alle schepen 
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SCHEEPVAARTREGLEMENT BENEDEN ZEESCHELDE 

32. Een schip belast met een politieopdracht voert een blauw flikkerlicht. Indien twee of meer 
dergelijke schepen dit flikkerlicht voeren, dan is in de zone gelegen tussen deze schepen: 
 
A. enkel vertraagd verkeer toegelaten 
B. enkel vervoer van goederen toegelaten en pleziervaart verboden 
C. alle scheepvaart verboden 

POLITIEREGLEMENT BENEDEN ZEESCHELDE 

33. Mogen gemeerde schepen een anker aan de zijde van het vaarwater uit hebben? 
 
A. ja 
B. nee 
C. ja, na toestemming van de overheid 

34. Indien door de autoriteit het internationale lettersein L (zwart-geel geblokte vlag) getoond 
wordt, betekent dit: 
 
A. onmiddellijk stoppen 
B. vertragen en aanmeren aan de dichtstbijzijnde oever 
C. onmiddellijk vertragen en wachten op het bevel dat met de luidspreker zal worden 

gegeven 

35. Is waterskiën toegestaan in de vaargeul van de Beneden-Zeeschelde? 
 
A. ja 
B. neen 
C. enkel tijdens het weekeinde 

REGLEMENT KANAAL GENT-TERNEUZEN 

36. Een schip vaart in het kanaal en volgt de richting ervan. De verplichting om stuurboordwal te 
houden 
 
A. is altijd verplicht, ook bij goed zicht 
B. is slechts verplicht bij slecht zicht en ‘s nachts 
C. is enkel verplicht bij verkeer in tegengestelde richting 

37. Een schip mag niet ankeren op minder dan 
 
A. 10 m 
B. 50 m 
C. 100 m 
 
van een schip dat één blauw licht of één blauwe kegel voert. 
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REGLEMENT TERRITORIALE ZEE, KUSTHAVENS EN STRANDEN 

38. Vanaf welke windkracht van uit land waaiende wind mogen pleziervaartuigen van minder dan 
6m (lengte over alles) geen zee kiezen? 
 
A. 3 Beaufort 
B. 4 Beaufort 
C. 5 Beaufort 

METEOROLOGIE 

39. U ziet een kaart van West-Europa.  
Welke luchtmassa wordt aangeduid door de 
pijl in de gegeven richting? 
 
A. polaire maritieme lucht 
B. arctische lucht 
C. tropische maritieme lucht 

 

40. Een cumulonimbuswolk kondigt aan: 
 
A. mooi weer 
B. onweer en regenbuien 
C. koude en vorst aan de grond 
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1  A  B  C   16  A  B  C   31  A  B  C 

                         

2  A  B  C   17  A  B  C   32  A  B  C 

                         

3  A  B  C   18  A  B  C   33  A  B  C 

                         

4  A  B  C   19  A  B  C   34  A  B  C 

                         

5  A  B  C   20  A  B  C   35  A  B  C 

                         

6  A  B  C   21  A  B  C   36  A  B  C 

                         

7  A  B  C   22  A  B  C   37  A  B  C 

                         

8  A  B  C   23  A  B  C   38  A  B  C 

                         

9  A  B  C   24  A  B  C   39  A  B  C 

                         

10  A  B  C   25  A  B  C   40  A  B  C 

                         

11  A  B  C   26  A  B  C          

                         

12  A  B  C   27  A  B  C          

                         

13  A  B  C   28  A  B  C          

                         

14  A  B  C   29  A  B  C          

                         

15  A  B  C   30  A  B  C          

 


