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Tot waar is het Binnenvaartpolitereelement (BPR) op de Waddenzee eeldie?

Tot het Zeegat van Terschelling.

Tot de lijn die loopt van de vuurtoren op Vlieland naar de vuurtoren op Terschelline.

Het BPR is niet eeldie op de Waddenzee.

Een herrie makende waterscooter moet een kwarter wachten voor een sluis.

Wat moet de bestuurder doen voleens het Binnenvaartpolitereelement (BPR)?

De motor laten lopen, omdat de waterscooter anders onbestuurbaar 
wordt.
De motor niet onnodig lang in werking houden.

Dit is niet eereeeld in het BPR.

Een snelle motorboot liet op een wachtplaats voor een sluis en maakt fink herrie.
Er moet noe zeker een kwarter eewacht worden.
De motor blijf in werkine zonder redelijk doel.

Is er wetelijk iets eereeeld voor deze herriemaker?

Ja in BPR Artkel 8.05 lid 2 en 3. De bestuurder moet zorgen dat er geen onnodige 
geluidshinder wordt veroorzaakt en dat de motor niet onnodig lang of zonder doel in 
werking wordt gehouden.
Nee, er is niets eereeeld.
Voor een sluis mae de motor blijven lopen, omdat de boot anders onbestuurbaar 
wordt.



U sleept een bootje laneszij en heef die aan stuurboordzijde vasteemaakt.
De achterzijde van uw eieen boot steekt iets verder naar achteren uit.

Wat is juist?

Vooruit varende kunt u eemakkelijker over bakboord 
draaien.
Als u achteruit slaat, dan eaat de achterzijde naar bakboord.

Langszij slepen is niet handig op woelig water.

Boot 1 voert twee boordlichten, 1 toplicht op de boee op eelijke hooete als de boordlichten 
en een heklicht.
Boot 2 voert een rondom schijnend wit licht en twee boordlichten. Geen heklicht.

Welke verlichtne is juist voleens het Binnenvaartpolitereelement BPR)?

Alleen de verlichtne op boot 1 is juist.

Alleen de verlichtne op boot 2 is juist.

De verlichtng is op beide boten juist.

De verlichtne is op beide boten onjuist.



Een eroot schip wil stuurboord op stuurboord varen en toont een blauw bord met wit 
fikkerlicht.

Een klein schip moet:

reaeeren met een toeter.

reageren door bakboord uit te gaan.

reaeeren met een blauw bord.

niet reaeeren.

Wat betekent dit bord?

De breedte van het kanaal is 1 meter.

De hooete is beperkt tot 1 meter.

Het vaarwater is 1 meter uit de stuurboordwal.

De diepte is beperkt tot 1 meter.



U wilt aan bakboordzijde aankomen en meren aan een kade met weinie bolders.
De verwachte wind is dwars uit de kant.
Op de afeeldine zijn drie manieren om de voortros vast te maken.

Welke manier kiest u?

Een lanee voortros op de middenbolder (1).

Een voortros op de voorbolder aan bakboord (2).

Een voortros op de voorbolder aan stuurboord (3)

Op het examen was er vreemd eenoee eeen achtertros eetekend. Waarschijnlijk omdat er te weinie 
bolders aan de kade zijn.

U vaart vanuit Arnhem over het Pannerdens Kanaal de Waal op naar Tiel.

Welke reelementen zijn dan achtereenvoleens van toepassine?

Het Rijnvaartpolitereelement (RPR) en het Binnenvaartpolitereelement (BPR).

Het Binnenvaartpolitereelement (BPR) en het Rijnvaartpolitereelement (RPR).

Alleen het Rijnvaartpolitereglement (RPR).

Alleen het Binnenvaartpolitereelement (BPR).


