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Programma 

1. Het zien bij nacht (van Maarten van Herk) 

2. Zeebetonning: lichtkarakters herkennen met lichtboei 

       Pauze 

3. Scheepslichten bij nacht (simulatie/demonstratie) 

4. Praktijkbeelden bij nacht 



PZV Zeezeilvereniging 

• Presentatie gemaakt voor PZV Zeezeilvereniging 

• PZV brengt booteigenaren en opstappers bij elkaar, de ervaring van beide varieert van 

beginnend opstapper tot ervaren schipper 

– Opstappers  

• willen kunnen zeilen 

• brengen kennis en ervaring in 

– Eigenaren   

• kennis en ervaring opdoen, bijv. van tochten of opstappende ervaren schipper 

• zoeken bemanning voor bijvoorbeeld aanbrengtochten in de vakantie 

• De basis van de vereniging: met plezier leren en uitwisselen van kennis en ervaring 

• Geen zeilopleiding: daarvoor zijn voldoende zeilscholen en navigatie-instituten 

• Praktijk o.a. trim- en oefenweekends; winteravonden met lezingen en praktijk 

• Elk jaar Hemelvaarttocht 9 dagen naar Engeland met 20-25 boten 

• 250 à 300 leden uit heel Nederland; ligplaatsen idem 

• Bijeenkomsten rond Eindhoven, activiteiten in Zeeland en op IJsselmeer 

 

Website: pzv-zeezeilen.nl 



Duur van dag en nacht op 55º NB 

(Nederland) 

schemering 

‘s Zomers is de nacht op onze breedte en stuk korter dan ‘s 

winters; er is dan dus minder noodzaak om in donker te varen. 



Duur van dag en nacht op 65° NB   

(N-Zweden) 

Midden in de zomer wordt het helemaal niet donker. 



Dag en nacht op 15º N  

(Kaap Verdië, passaatroute) 

In de tropen varieert de lengte van de dag en de nacht nauwelijks 

met de seizoenen. 



Schemering 

• Civiel         Er zijn nog geen heldere sterren te zien: 
                   van zonsondergang totdat het middelpunt van de zon 
                   6 graden onder de ware horizon is 
 

• Nautisch    De horizon en heldere sterren zijn tegelijk te zien: 
                   van het einde van de civiele schemering  totdat het   
                   middelpunt van de zon 12 graden onder de ware horizon is 
 

                      Alleen in de nautische schemering kun je astronomische 
                      navigatie gebruiken, ‘sterren schieten’ 

 

 



Het bereik van een licht 

1. Het geografische bereik 
beperking door de lichthoogte en de kromming van de aarde 

 

2. Het nominaal bereik voor een bepaalde lichtsterkte (helderheid / wattage)  
bepaald door het zwakker worden met de afstand en de ooggevoeligheid 

 

3. Het meteorologisch bereik  
Mist en nevel verminderen het nominaal bereik tot het meteorologisch bereik. 
 

4. Het feitelijk zichtbereik is de kleinste van het geografisch en het 
meteorologisch bereik 

 



Geografisch bereik: de aardkromming 

Geografisch bereik =  2,1 x  (  ooghoogte  +  lichthoogte ) 

 

   H =   2 m:  bereik tot horizon  ~   3 zeemijl (zm) 

   H = 36 m:  bereik tot horizon  ~ 12 zm 

Zittend in de kuip zie je een vuurtoren van 36 m dus op 15 zm 
 

Dit bereik kan worden beperkt door te kleine helderheid van het licht en door 

meteorologische condities 



Vereist nominaal bereik navigatielichten 

     toplicht   boordlicht  heklicht 

 

Schip meer dan 50 m:        6       3    3 

Tussen 20 en 50 m        5      2    2 

Tussen 12 en 20 m        3      2    2 

 

Minder dan 12 m        2      1    2 

       25W    10W  25W  

 
In de praktijk zijn zeeschepen vaak op grotere afstand te zien. 



Meteorologisch bereik 

Conclusie: 

1. Bij matige nevel (3,5 M) is het bereik ‘s nachts nog ca. ¾ van het nominale 

2. Bij lichte mist (0,5M) is het bereik ¼ van nominaal 

3. Bij lichte mist heb je niets aan 1 zm verlichting! 



Het Zien 

De waarneming door de mens is afhankelijk van allerlei factoren: 

– Het normale gezichtsvermogen overdag, zie je het een beetje scherp? 

– Effecten van nachtzien 

– Nachtblindheid 

– Effect van fel licht 

– Kleurenblindheid 

– Afstand tot de lichtbron 



Nachtzien 

Het oog heeft tijd nodig om op verandering te reageren: 

• Lichtadaptatie duurt enkele minuten 

• Duisternisadaptatie gaat in fasen: 

– 1ste fase 5 – 10 minuten 

– 2de  fase tot 45 minuten 

• Optimaal nachtzicht na 0,5 tot 1 uur! 

• Zwakke verlichting is belangrijker dan rode of groene verlichting! 

     (helderheid bepaalt nachtzicht; bij rood licht zie je ook nog minder scherp) 

 

Kleurenblindheid: test jezelf (testen op internet)! 

Nachtblindheid:  

– Gebrek aan vitamine A 

– Erfelijk 

– Oefening is mogelijk 



Een lichtboei met een sterk 

licht wordt bij goed zicht op 

ongeveer 5 zeemijl afstand 

zichtbaar 

Afstand tot lichtboeien 

Zie je de boei duidelijk 

boven de horizon, dan is 

de afstand minder dan 

500 m 

Bij matige wind zie je  

op enkele honderden 

meters reflectie op het 

water 



Stoomlichten staan hoog boven de horizon, 

boordlichten op  >5 mijl afstand nauwelijks 

zichtbaar 

. . 

Schip op 12 mijl in kijker  
(stoomlichten toegevoegd) 

Op 3 mijl afstand zie je de boordlichten duidelijk 



Maximale helderheid navigatielichten binnen +/- 5º, 

 op +/- 25º mag de helderheid tot 50% zijn afgenomen. 

Helling en zichtbaarheid 



Bij 15º helling zichtbaarheid tussen 50 en 100%,  

boven 25º helling minder dan 50% 

 

Boven 5º helling minder fel licht 



  Conclusies 

Aandachtspunten bij het voorbereiden van nachtzeilen: 

 

1. Controleer navigatieverlichting al bij daglicht  (accu’s vol ?) 

2. Weet wanneer het volledige donker is 

3. Houd rekening met meteorologisch zichtbereik 

4. Welke bakens worden wanneer zichtbaar (kaart)? 

5. In zeegang en onder helling is een jacht slecht zichtbaar 

6. Let bij  het indelen van de wacht op verwacht individueel 

 prestatievermogen bemanning 

7.   Ga voorzichtig om met de lichtgevoeligheid van uw ogen 

8. Verduister de kajuit maximaal en dim instrumentenverlichting 

9. Eigen zichtbaarheid: zijn alle lampen 25 Watt? 

  



Programma 

1. Het zien bij nacht (van Maarten van Herk) 

2. Zeebetonning: lichtkarakters herkennen met lichtboei 

       Pauze 

3. Scheepslichten bij nacht (simulatie/demonstratie) 

4. Praktijkbeelden bij nacht 



Lichtkenmerken 

• Fixed = vast = brandt continu 

• Flashing: langer uit dan aan 

• Q = quick flashing: 50-60 flitsen/min 

• VQ = very quick: 100-120 flitsen/min 

 



Flashing = Schitter 

• Fixed F is vast licht (brandt continu) 

• Een Fl duurt 0,5 seconde of korter  

• Long flash LFl duurt altijd 2 sec of meer 

• ‘Periode’ is de duur van het volledige patroon 

• Begin de periode te tellen bij de eerste lichtflits 



Quick flash en very quick 

 



Lichtkarakters cardinaal 

9 3 

6 
Denk aan de 

cijfers van de klok 

Alleen de aangegeven 

periodes komen voor! 



Occulting = Verduisterend 

• De verduistering is korter dan het licht:  

Het patroon bestaat uit de verduisteringen;  

• De periode begint met een verduistering!  

• Tel de donkere periodes; ze zijn meestal 1 à 2 seconden 



Speciale karakters 

Schrijf de meestgebruikte Morse-codes evt. ergens op: 

A                         U 

K                         N 



Bijzondere boeien (zie presentatie betonning) 

• Veilig vaarwater: 

– Vaak bolle boei, verticaal rood-wit gestreept  

– Rustig, langzaam lichtkarakter (LFl, Iso), wit. 
 

• Losliggend gevaar: 

– Zwart-rood-zwarte boei, twee bollen als topteken 

– Fl(2)  wit. 
 

• Bijzondere boeien (special buoy): 

– Gele boeien, evt met liggend kruis (x) als topteken  

– Geel licht, karakter niet als cardinale betonning 
(geel is vaak moeilijk te onderscheiden van wit) 

 

• Wrakboei 

– Nieuw sinds 2006: wordt gelegd als onmiddellijke beveiliging 
totdat definitieve betonning is gelegd 

– Lichtkarakter: afwisselend blauw en geel, periode 3 s:  
Alt.BuY.3s. Als er twee boeien liggen, moeten ze synchroon 
flitsen 



Boeien en lichten in de kaart (internationaal) 

 ‘lichtvlam’ geeft verlichting aan 

Fl(3) karakter 
WRG: de kleuren (hier een sectorlicht) 
15s de periode 
21m hoogte boven kaartreferentievlak 
15-11M bereik in zeemijlen  

Vaste lichten: 

Lichtboeien etc: 

De kleur staat met letters onder de boei 

 



• Alle symbolen staan op de 

binnenkant van de voorflap van 

elke 1800 kaart 

• Bij lichtboeien geen magenta 

lichtvlam, maar een ‘lampje’ 

• De boeien hebben zelf kleur 

 

 

 

 

• Andere kaartenmakers kunnen 

iets afwijkende symbolen 

gebruiken 

Boeien en lichten in de kaart (Ned. 1800) 



Herkennen van lichtkarakters 

• Kijk eerst of je minstens drie keer zeker hetzelfde lichtkarakter hebt gezien, bijv. 

Fl(3). Er kunnen flitsen verdwijnen achter golftoppen of door schommelen van de 

boei. 

• Ga dan pas(!) tellen om de periode vast te stellen, eenentwintig, tweeëntwintig, … 

– Begin te tellen bij het begin van het lichtkarakter 

– Tel niet mee met het knipperritme van het licht! 

• Kijk op de kaart of het klopt met waar je denkt dat je bent. 

 

• Oefen dit zo vaak, bijvoorbeeld ‘s avond bij de haven of op de boulevard, totdat 

het ritme als vanzelf gaat. Tel bij een licht met een bekende periode net zolang tot 

je op de goede tel het licht weer ziet omen. 

 



Oefening met lichtboei 

De demonstratieboei wordt op een van de 32 karakters ingesteld: 

 

1. Bepaal het karakter (hoeveel flitsen of verduisteringen) 

2. Tel de periode uit  

(eenentwintig, tweeëntwintig, ..) 

3. Boei met bijzondere betekenis? 

(cardinaal, wrakboei of losliggend gevaar?) 

 

Veel boeien zijn ook opgenomen in het simulatieprogramma 

Scheepslichten 



Pauze 



Programma 

1. Het zien bij nacht (van Maarten van Herk) 

2. Zeebetonning: lichtkarakters herkennen met lichtboei 

       Pauze 

3. Scheepslichten bij nacht (simulatie/demonstratie) 

4. Praktijkbeelden bij nacht 



Alles op twee A4’tjes aan boord 

Download van pzv-

zeezeilen.nl, onder 

Weten en kunnen 

 



Kenmerken 

• Kleur:        

•   wit,    rood,    groen,     geel,    blauw 
 

• Helderheid  

op welke afstand is welk licht zichtbaar? 
 

• Patroon  

hoe zijn de lichten op een schip geplaatst 
 

• Zichtbaarheid  

vanuit welke hoek zijn de lichten zichtbaar? 
(voor, achter, stuur- of bakboord) 



w 

w 

w 

g 

Basisopstelling: Kleur en patroon 

toplichten 

boordlichten 

heklicht 

r 

wit 

rood 

112.5 º (+2x5º overgang)  

112.5 º (+2x5º)  

wit 
wit 

groen 

heklicht 

dwars niet 

zichtbaar 



Onthouden 

• Achterste toplicht hoger dan voorste 

• Rood aan bakboord  
(normaal passeer je een tegenligger ‘rood op rood’) 

• Toplichten veraf zichtbaar (tien mijl of meer) 

• Boordlichten (rood en groen) worden pas op korte afstand zichtbaar (minder 
dan vijf mijl) 

• Bereik heklicht vijf à tien mijl 

• Op de overgangen kleine overlap 

• Bereik jachtlichten een mijl (10 Watt), twee mijl (25 Watt), maximaal vier 
mijl 

• Schepen mogen allerlei andere verlichting voeren als deze de 
navigatielichten niet onzichtbaar maakt 



Een heldere nacht 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 



Een donkere nacht 



Herkennen 

Eerst ‘kennen’ dan her-kennen 
 

• Welke koers ligt het voor?  
          Is het een ramkoers?  

• Wat voor schip is het? 

• Kan het iets anders zijn? 

• Verandert de koers? 

 

Je leert het niet in één avond; er is werk aan de winkel: 

• Zoek het op in een boekje (Reed’s Almanac, Ik navigeer, ..) 

• Leer de patronen 

• Oefen veel met het programma (downloaden van PZV website) 

• Print de handout 



Herkennen in de praktijk 

• Kijk vaak om je heen 

• Weet globaal hoe het kaartbeeld en verkeersbeeld is 

 

• Scan de horizon bewust in kleine stapjes: 
je oog maakt anders te grote sprongen 

• Kijk uit je ooghoeken 

 

• Houd in de gaten wat je gezien hebt:  
verandert de koers of de snelheid? 

• De toplichten vertellen je de koers 

 

• Gebruik het peilkompas:  
geen verandering in peiling = ramkoers! 

• Je hebt bij goed zicht vrij veel tijd 

• Bij twijfel nooit er voor langs! 

 



Weet waar je bent; wat gaat ie doen? 

• Maakt het vaarwater bochten?  
(Dat zijn navigatiepunten, ook voor ons buiten dat vaarwater!) 

• Is er een voorkeursroute voor de grote vaart? 

• Is er een loodsstation? 

• Is er een ankergebied? 

 

Voorbeelden: 

• De routes door de Zeeuwse banken van de Westerschelde naar Rotterdam 
(Ned. Zeemansgids!) 

• De veerboot Oostende-Ramsgate tussen de Vlaamse banken 

• De routes in de Theemsmonding  

 

(Kaart en Zeemansgids) 



Oefenen 

• Programma voor PC: PZV-website bij Weten en Kunnen > Navigatie 
(met dank aan Philip Beekman voor het naar Visual Basic programmeren en de 
oefenopties) 

• We oefenen hier een selectie 

• Thuis lezen en oefenen 
- test jezelf 

• Ook de International Port Traffic Signals (IPTS) uit de Reeds! 

• Een Quick reference voor scheepsverlichting, dagmerken en IPTS staat op 
de PZV-website pzv-zeezeilen.nl bij Navigatie.  



Informatie 

• Nadere informatie: 

• Zeekaart nummer 1 van de Nederlandse Hydrografie of Publication 5011 van de 

Britse Admiralty 

• Boeken over Theoretische Kustnavigatie 

• Verlichting op binnenwateren: ANWB-Almanak  

• Oude zeekaarten: kijk hoe de betonning ligt, stel je voor hoe dit er in 

werkelijkheid uit zou kunnen zien. 

 

Websites 

Amerikaanse Hydrografie, kaart nr 1: 

http://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/chartno1.htm  

 

Andere websites: 

http://sailtrain.co.uk/Buoyage/introduction.htm 

http://www.sailingissues.com/navcourse10.html 

 

 

http://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/chartno1.htm
http://sailtrain.co.uk/Buoyage/introduction.htm
http://sailtrain.co.uk/Buoyage/introduction.htm


 

 

 

Einde 


