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TIELSE BRANDBLUSBOOT DREIGT TE WORDEN WEGBEZUINIGD

‘Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid op het vaarwater’

werkt en zorg dat je ook weet hoe het werkt. 
Bij een machinekamerbrand heb ik weleens 
meegemaakt dat het stationaire blussysteem 
niet bleek te werken. Daarnaast: neem geen 
onverantwoorde risico’s. Als je zelf gaat blus-
sen, doe dit dan verantwoord. Als dit niet 
meer kan, sluit dan deuren en luiken en wacht 
op de komst van de brandweer.” 

Heel veel water
De twee blusboten van de VRGZ zijn iden-
tiek. Aan boord zijn er twee bluskanonnen 
die tweeduizend liter water per minuut kun-
nen spuiten. Een derde bluskanon spuit 
maar liefst drieduizend water per minuut. De 
kanonnen overbruggen een afstand van zo’n 
74 meter. Het gebied van Nijmeegse blus-
boot reikt van de Duitse grens tot Druten; 
dat van de Tielse blusboot van Druten tot 
aan Gorinchem. 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Schipper Maickel van Os

Wil je blijven drijven? 
Kies dan een reddingsvest met voldoende drijfvermogen!

Het maakt niet uit op welk schip of op wel-
ke boot je zit; wie zich op het water bevindt, 
loopt het risico om in het water te belanden 
en vervolgens te verdrinken. De oplossing 
is simpel: de meeste verdrinkingen kunnen 
voorkomen worden door het dragen van een 
functionerend reddingsvest. Paul Kriesels, 
commercieel directeur van Hoenderop, en 
Jos Martens, manager Besto Redding, leg-
gen uit wat ‘een goed werkend reddingsvest’ 
inhoudt.

In de rol van maritieme groothandel focust 
Hoenderop in eerste instantie op de beroeps-
vaart. Kriesels: “Qua reddingsvesten maakt 
het niet uit welke activiteit je beoefent; het 
reddingsvest hee�  dezelfde functie: je leven 
redden! Maar dan moet je ‘m wel dragen...”

De cijfers liegen er niet om. Ondanks het feit 
dat het dragen van reddingsvesten de afgelo-
pen jaren in de beroepsvaart enorm is toege-
nomen, vallen er in Europa jaarlijks tientallen 
bemanningsleden overboord, waarvan tien 
tot twintig met dodelijke afloop. “Gelukkig is 
de regelgeving omtrent het dragen van een 
reddingsvest een aantal jaar geleden aange-
scherpt”, zegt Kriesels. De regelgeving is terug 
te vinden in onder andere het ES-TRIN en het 
BPR. “Ieder verdrinkingsgeval is er één teveel, 
dus de extra aandacht voor reddingsvesten is 
goed.”

De omstandigheden bepalen de keuze
Hoenderop biedt een ruim assortiment zelfop-
blaasbare reddingsvesten aan, waaronder de 
vesten van Besto. “Wij adviseren om vooral te 
kijken naar wie het reddingsvest gaat dragen, 
waar en in welke omstandigheden. Wettelijk 
gezien is 165N de norm voor de binnenvaart, 
maar wij raden altijd 275N aan. Als men zware 
gereedschappen bij zich draagt, of veel (wa-
terdichte) kleding of laarzen aan hee� , dan 
ben je zwaarder als je te water raakt en is er 
kans op luchtinsluiting in de kleding. De kans 

bestaat dan dat het reddingsvest je niet meer 
automatisch op de rug draait. Ben je bewus-
teloos en draai je niet om, dan blijf je wel 
drijven, maar je overlevingskans is dan veel 
lager!”

Om een reddingsvest ook daadwerkelijk goed 
werkend te houden, is het noodzakelijk dat 
de drager hier aandacht aan besteedt. 
“Een slecht onderhou-
den reddingsvest kan 
mogelijk weigeren 
te functioneren als 
het er echt op aan 
komt. Toch is dit ge-
makkelijk te voorko-
men”, zegt Kriesels. 
“Volgens de wet 
zijn de eisen van 
de fabrikant 
de leidraad 
voor het keu-
ren. Deze eisen 
worden meest-
al nogal vrij 
geïnterpreteerd, 
omdat de eisen 
dat vaak toelaten. 
Meestal wordt eens in 
de twee jaar laten keuren aanbe-
volen, maar nog beter is om dat 
één keer per jaar te doen, zeker 
als het reddingsvest dagelijks 
wordt gedragen. De fabrikant 
gee�  meestal een lijst met er-
kende keuringsstations aan.”

Zelf controleren
Jos Martens, manager van 
Besto Redding, vult aan dat het 
van groot belang is dat de ge-
bruiker naast de periodieke keu-
ring het vest ook regelmatig zelf controleert 
- op diverse punten. “Denk hierbij aan de gas-
cilinder. Is deze nog vol? Zit deze vast en is ie 

niet gecorrodeerd? Is het smelttablet nooit ge-
bruikt geweest en is de datum nog goed? Met 
deze eenvoudige controles kan de gebruiker 
de eigen veiligheid nog verder verhogen.” Dat 
dit de moeite waard is, toont onderzoek aan. 
Het dragen van een goedwerkend reddings-
vest verviervoudigt de overlevingskans, zelfs 
in koude wateren.

Draagcomfort
“Wel is een veelge-

hoorde klacht dat 
een reddingsvest 
niet lekker zit, in 

de weg zit en ook de 
beenbanden wor-

den niet altijd als 
prettig ervaren”, 

vertelt Paul 
Kriesels. “Toch 
hoe�  dat niet 
het geval te 
zijn, want fa-
brikanten 

zoals Besto - 
waar veiligheid 

voorop staat en 
die qua kwaliteit bij 

de top behoren - beste-
den veel aandacht aan 

draagcomfort. Een reddings-
vest moet net als je kleding 
lekker zitten. Sommige ves-
ten hangen meer aan de nek 
en andere rusten meer op 
de schouders. Heb je snel 
last van je nek? Zorg dan 
dat je een reddingsvest 
kiest dat goed op de schou-
ders rust.”

En die beenbanden? “De beenbanden zijn ei-
genlijk een doorontwikkeling die ontstaan is 
doordat de tailleband vaak niet werd afge-
steld,” legt Jos Martens verder uit. Op zich is 
het geen probleem om voor een reddingsvest 
zonder beenbanden te kiezen, mits de taille-
band echt goed wordt afgesteld. Een vuist tus-
sen de band en het lichaam is het advies. Stel 
je de banden niet goed af, dan loop je het ri-
sico om in het reddingsvest weg te zakken of 
zelfs uit het vest te schieten bij het te water 
raken. Met goed afgestelde beenbanden is de 
kans dat dit gebeurt veel lager. Het betekent 
echter niet dat als je de beenbanden gebruikt, 
de tailleband niet goed afgesteld hoe�  te zijn. 
En nog een tip: zorg ervoor dat losse banduit-
einden altijd veilig weggestopt worden!” 

Conclusie: voor iedere activiteit, onder elke 
omstandigheid, voor ieder mens is er een pas-
send reddingsvest. Kriesels: “Wat ik persoon-
lijk altijd plezierig vind, is het kijkvenster in de 
hoes van het reddingsvest. Middels een indi-
cator met groene en rode streepjes kun je te 
allen tijde zien of het patroon en dus het red-
dingsvest in topconditie is. Dat gee�  een extra 
veilig gevoel, maar uiteraard hoop ik het red-
dingsvest nooit echt nodig te hebben!”
Bronnen: KNRM, CBRB, Arbo-Binnenvaart
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Welk reddingsvest moet ik kiezen?
De keuze van een vest hangt af van de acti-
viteiten en de omstandigheden waarin het 
reddingsvest wordt gedragen. Nieuwe ves-
ten zijn gekeurd en dragen een CE-keurmerk 
volgens een bepaalde categorie. Dit zijn 
de ISO12402 normeringen. De categorie-
en zijn onderverdeeld in 50N, 100N, 150N 
en 275N. De grondslag voor deze categorie-
en is het aantal Newton, dat staat voor het 
drijfvermogen. 

50N drijfhulpmiddel
Dit is geen reddingvest, maar een zwemvest. 
Het vest helpt bij het drijven, maar draait niet 
op de rug zodat de luchtwegen vrij blijven van 
het water. Wordt veelal gebruikt als er veel be-
wegingsvrijheid nodig is en hulp altijd nabij is.

100N Reddingsvest (ISO 12402-4)
Voor gebruikers op het binnenwater en op be-
schutte wateren. Beperkt veilig bij bewuste-
loosheid, afhankelijk van de gedragen kleding.

150N Reddingsvest (ISO 12402-3)
Voldoet aan de ES-TRIN eisen (art.13.08, lid 
2). Voor gebruik op alle binnenwateren, open 
water of kustwateren. Veilig bij het dragen van 
zomerkleding. Beperkt veilig bij gebruik van 
zware en/of waterdichte kleding. Onder deze 
normering valt ook het 165N vest. Voor de be-
roepsvaart raadt Hoenderop echter een red-
dingsvest van 275N aan.

275N Reddingsvest (ISO 12402-2)
Voor gebruikers op volle zee met extreem zwa-
re omstandigheden. In nagenoeg alle gevallen 

veilig bij bewusteloosheid, ook met zware en/
of waterdichte kleding.

Reddingsvest zeevaart 
(SOLAS - MED 96/98/EC)
Volgens de (minimale) normen van SOLAS zijn 
er twee opties. Het schuimvest met perma-
nent drijfvermogen. Of een automatisch op-
blaasbaar reddingsvest met 150N - 275N aan 
drijfvermogen, uitgevoerd met een geheel 
dubbel systeem, één drijflichaam met twee 
kamers, twee CO2 patronen en twee mecha-
nismen. Deze vesten zijn geschikt voor gebrui-
kers op volle zee bij extreem zware omstan-
digheden. Voor het 275N vest geldt dat het 
gebruik bij bewusteloosheid in nagenoeg alle 
gevallen veilig is, ook met zware kleding.

Regelgeving reddingsvesten
Regels voor het dragen van reddingsvesten zijn on-
der meer terug te vinden in het ES-TRIN en het BPR. 
De belangrijkste bepalingen uit deze artikelen zijn:

• Aan boord van vaartuigen moet voor iedere per-
soon die zich regelmatig aan boord bevindt een 
voor hem/haar geschikt, automatisch opblaas-
baar zwemvest aanwezig zijn. Dit vest moet vol-
doen aan de Europese ISO12402 normen of aan het 
Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging 
van mensenlevens op zee (Solas 1974).

• Aan boord van een schip dat bedrijfsmatig wordt 
ingezet, moeten de bemanningsleden een red-
dingsvest dragen in de volgende situaties: bij 
het aan of van boord gaan, bij het verblijven in 
de bijboot, bij werkzaamheden buiten boord of 
bij verblijf en werkzaamheden aan dek en in het 
gangboord, als er geen (of niet doorlopende) ver-
schansing van minimaal 90 cm hoogte aanwezig is.

• Reddingvesten en de daarvoor gebruikte materia-
len worden uitvoerig getest en gekeurd volgens de 
ISO12402-normeringen, zowel in het water als in 
het laboratorium. Doorstaat het reddingsvest alle 
testen, dan pas mag het CE -of SOLAS-keurmerk 
worden aangebracht.

In het magazijn van Hoenderop in Ridderkerk ligt altijd een ruim assortiment aan reddingsvesten op voorraad, waaronder de reddingsvesten van Besto.  
                            

De Besto reddingsvesten blazen automatisch op 
zodra een persoon te water raakt, waarna hij/zij op 
de rug gedraaid wordt en de luchtwegen vrij van het 
water blijven.

Door het kijkvenster in de hoes van dit 
reddingsvest is een indicator zichtbaar. Zo kan de 
drager altijd zelf controleren of het reddingsvest 
in topconditie is.
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