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VOORWOORD M3-20                                                                                                   11 juli 1994 
 
 
 
VEILIGHEID is binnen onze vereniging een groot begrip. Per slot van rekening willen we na een dagje 
varen allemaal gezond weer naar huis. Met z'n allen hebben we hiervoor de spelregels opgesteld via de 
vertegenwoordiging van de leiders in de regionale admiraliteit en deze weer via de vlootraad. Hier over 
later meer. 
Met dit dubbeldikke nummer proberen we ideeën aan te dragen om actief met veiligheid aan de gang te 
gaan om zodoende het verantwoordelijkheidsgevoel verder te ontwikkelen. 
 
Waar is nummer 19? 
Nummer 19 is in oktober 1993 naar alle geregistreerd staande adressen verstuurd in de vorm van het 
boekje 'Veiligheid op en rond het water'. Oorspronkelijk waren de tekst en de tekeningen gelayout voor 
het nummer 19. Het lag zelfs al op het landelijk bureau om verstuurd te worden. De Landelijke 
Admiraliteit vond dat het meer aandacht verdiende en zo is het uitgegeven in de vorm van een boekje. 
 
Grote tijdsspanne 
Zoals u allen wel gemerkt zult hebben is er op het landelijk bureau nog al het een en ander gebeurd. Zo 
waren er afspraken over auteursrechten en kopieerlicenties die door het vertrek van Jan Willem 
Tempelaar uit het zicht zijn verdwenen. Het heeft maanden (te lang) geduurd voor dat er op hoog niveau 
met behulp van de auteurswet 1912 een voor beide partijen bevredigende overeenkomst is ondertekend. 
 
Reorganisatie 
Organiseren is een kunst. Als je het 'Medewerkers overzicht landelijk bureau' bekijkt blijkt dat niet 
iedereen de werking van het waterwerk heeft begrepen. Over de organisatie van het waterwerk wordt 
hard gewerkt om tot een werkbaar geheel te komen. Wij als LNTC gaan er van uit dat we door de 
vlootraad aangesteld zijn in onze functie en dus alleen door ons zelf of door de vlootraad uit onze functie 
kunnen worden ontheven. Daarom kunnen we ook geen vrijwilligers overeenkomst sluiten met het 
Landelijk Bureau en zullen gewoon op de oude manier blijven functioneren. 
 
De kosten 
Zoals we allemaal weten worden overal de subsidies terug gedraaid of afgeknepen. De financiering 
vormt voor de Landelijke Admiraliteit een steeds groter probleem.  Het ziet er dan ook naar uit dat er een 
nauwkeuriger administratie gevoerd gaat worden wie er voor betaald en wie niet. Hoe het uitpakt weten 
we nog niet, maar de dreiging is er. 
 
De plannen 
De negentien M3 bladen hebben nu een totale omvang van bijna 4 centimeter! Een omvangrijk 
naslagwerk op technisch gebied toegespitst op de grotere schepen. De index met 800 items en ca. 1000 
trefwoorden zou een M3 blad kunnen vullen. Daarom is het te kostbaar geworden om het te publiceren. 
Alle inhoudsopgaven zijn daarom bewerkt en in de kaartenbak UNI-2 ondergebracht. Mocht u iets willen 
weten over een onderwerp dan is het via de kaartenbak eenvoudig te vinden.  
(Uni-2 wordt ook gebruikt bij de ruim 3200 MBL/CWO examenvragen). 
Gedeelten van het M3-blad zijn ook op een diskette verkrijgbaar om te gebruiken in een eigen publicatie 
(met bronvermelding). Prijs is f 10.- per diskette. 
 
Uitvoering nummer 20 
Door de eerdere vermelde vertraging en om de kosten van de verzending te drukken is dit een dubbeldik 
nummer geworden. Ook in het verleden hebben we meerdere dikke en zelfs zeer dikke nummers 
uitgebracht. Oorspronkelijk was de opzet ca. 20 kantjes tekst te produceren en schommelde de omvang 
rond de 60 KB. De grootste tot nu toe had een omvang van 285 KB! 
Misschien is het een goed idee om een voorjaars en een najaarsnummer uit te brengen. Het scheelt in elk 
geval de helft in porto. 
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Komende publicaties 
Er wordt intussen gewerkt aan de volgende onderwerpen:  
- De nieuwe Arbo wetgeving en de gevolgen hiervan zullen ons denkpatroon veranderen. De wet gaat er 

van uit dat iedereen moet bijdragen aan een zo veilig mogelijk functioneren. Het volgende nummer is 
hier geheel aan gewijd. 

- Slepen; alle facetten van het slepen met grote en kleine vaartuigen. Gelijktijdig de vervanger van het 
kleine blauwe boekje 'Slepen'. 

- Perslucht aan boord. Hoe er mee om te gaan; voordelen; nadelen; het opzetten van een 
persluchtsysteem. 

- Manoeuvreren met grotere schepen; een complete cursus. 
- Tips in Sche(r)ts. Een compilatie van deel 1 en 2 aangevuld met de onderwerpen die bedoeld waren 

voor een deel 3. 
 
 
7e wijzigingsbesluit van het BPR 
Er wordt op het ogenblik op het ministerie gewerkt aan het 7e wijzigingsbesluit van het BPR. Gelijktijdig 
zal de nummering van de artikelen worden herzien. Dit houdt in dat er voor de LNTC veel werk loskomt. 
Van een bevriende relatie kregen we inzage in de komende wijzigingen. Elders in dit nummer meer 
daarover. 
 
 
NTR 
Het 7e wijzigingsbesluit heeft ook tot gevolg dat onze Nautisch Technische Richtlijnen aangepast 
moeten worden. Dit is gelijk een mooie gelegenheid om de ingeslopen foutjes te verwijderen. Mocht u er 
een weten geef het door! 
 
 
VR-THEO 
SNEXAMEN is niet meer. De kwaliteit van de vragen-database is sterk verbeterd en sinds maart 1994 
doet de KNWV ook mee. Daarom is de naam veranderd in: VR-THEO, of te wel VaaR-THEOrie. Een 
extra veld is aangebracht voor de CWO kielboot diploma's niveau 1 t/m 4, de kleine vaarbewijzen, het 
theoretische kustnavigatiediploma (TKN) en het marifoonbasiscertificaat. Voor alle Machtigingen Boot 
Leiding is gekeken welke vragen erbij horen. Bij bijna alle BPR vragen is het artikelnummer en 
lidnummer vermeld. Dit is gedaan omdat per 1 januari 1995 een nieuw BPR van kracht wordt, waarbij 
alle artikelnummers hernummerd worden. Ook komen er een aantal belangrijke artikelen bij. Hierdoor 
wordt een herziening van de Nautisch Technische Richtlijnen noodzakelijk. Sinds oktober 1993 zijn er 
ongeveer 1000 nieuwe tekeningen bij de vragen gemaakt. Het oefen-programma is uitgebreid met een 
score-recorder. Deze houdt bij, welke vragen geoefend zijn. Een volgende keer begin je waar je gebleven 
bent, en krijg je eerst de vragen die je de vorige keer fout beantwoord hebt. Bijna alle vragen zijn nu van 
een goed antwoord voorzien. Kortom: alle reden om een de nieuwe versie aan te schaffen!!! 
 
Er zijn 2 versies: nl.  
 
Een OEFEN-VERSIE met de data, het kaartenbak- en een oefenprogramma. Hierbij krijg je een pakket 
tekeningen op papier. Deze versie is geschikt voor groepen en kost ƒ 17,50 (6.5 MB).  
 
De COMPLETE-VERSIE bevat ook de tekeningen in CGM formaat op schijf. Deze versie is bedoeld 
voor instructeurs en examinatoren en kost ƒ 30,- (10 MB). 
 
Ons bureau in de Hasebroekstraat draait gewoon door, zonder reorganisatie! 
Met vriendelijke groeten en een stevige linker, 
 
 
Henk Bos 










































































