
DEZE KRANT WORDT JE AANGEBODEN DOOR: 

Wat ben ik voor het BPR ?
Watersport zonder schip

Waar is dit geregeld in BPR ? 
BPR 8.08

Wat ben ik voor het BPR ?
Klein schip

Waar is dit geregeld in BPR ? 
BPR 9.04

BEWAARKRANT BELLYBOAT VEILIGHEID

VERKEERSTEKENS OP HET WATER
STANDAARD BELLYBOAT BELLYBOAT MET ELEKTROMOTOR

Monteeer een rond- 
schijnend toplicht op 
1 meter hoogte

Liefst ook  
reflecterende strepen

‘S NACHTS  
IS VERLICHTING 
VERPLICHT

VISSEN? ALTIJD DE VISPAS MEE !

Ken de verkeerstekens op het water:
https://www.scheepvaartbord.nl/officieel/scheepvaartborden-overzicht/

VERBODSTEKENS

In-, uit- of 
doorvaartverbod

Vaarverbod, niet 
geldend voor klein 
schip zonder motor

Verboden voor  
kleine schepen

Verboden voor door 
spierkracht voort-
bewogen schepen

GEBODSTEKENSBEPERKINGSTEKENS

Verplicht stuurboord-
wal te houden

Verplicht bakboord 
wal te houden

Gebod het scheep-
vaartverkeer op het 
hoofdwater niet te 
hinderen

Verplichting 
uitvarende schepen 
niet te hinderen

Hoogspanningslijn

Vrijvarende pont

Niet-vrijvarende pont

Door spierkracht 
voortbewogen  
schepen toegestaan

Einde van een verbod, 
gebod of beperking

Waarschuwing voor 
uitvarende schepen

Viswaterlijst nu op je telefoon! 
VISpas + VISplanner = wettelijke toestemming 
om te mogen vissen

HET WATER & DE WET*

Een groot deel van het water in Nederland valt onder het Binnenvaart Politie 
Reglement (BPR).  Voor de grote rivieren en een aantal grote kanalen geldt het 
Rijnvaartpolitie reglement (RPR).  Helaas sluiten het BPR en het RPR niet naadloos 
aan en kunnen er lokaal aanvullende regels zijn.
Het advies van Sportvisserij Nederland in deze bewaarkrant is een combinatie van 
de grootste gemene deler van de Reglementen en gezond verstand.

DE BELLYBOAT & HET BPR
Voor het water dat onder het BPR valt beschouwt de politie, RWS en het OM:

* Een uitgebreide uitleg over Het water & De wet, staat op de website van Sportvisserij Nederland



SAMEN OP HET WATER

Houd rekening met an-
dere watergebruikers en 
blijf uit de buurt van de 
beroepsvaart. 

IN HET DONKER

“Spreek elkaar 
aan op onveilig 

gedrag”Vis je in het donker, doe 
dit dan met een rondom 
schijnend toplicht. 

Extra verlichting (hoofd-
lamp) en fluorescerende 
vlaggetjes zijn in het don-
ker zeker niet overbodig

UITRUSTING

Laad voor vertrek de accu 
van je telefoon helemaal 
op. 

Controleer regelmatig je 
materiaal zodat je op het 
water niet voor verrassin-
gen komt te staan. 

Een reddingvest is geen 
overbodige luxe, maar 
puur eigenbelang. 

1 Altijd apparatuur /  
accu’s met CE keur ! 

2 Correcte installatie en 
elektrische verbindingen

VEILIGHEID

Vis nooit alleen, maar ga 
met een vismaat op pad

Laat het thuisfront weten 
waar je gaat vissen, met 
wie je op pad bent en hoe 
laat je denkt te stoppen. 

Check voordat je van huis 
gaat het weerbericht en 
andere relevante info 
(bijv. waterbericht). 

Niet vissen met de Bellyboat in de Vaargeul !
Blijf uit de buurt van de Beroepsvaart 

BIJZONDERE LOCATIES
Blijf uit de buurt van haveningangen,  
sluizen, stuwen en beweegbare bruggen

DE DODE HOEK

ADVIES & TIPS

BEWAARKRANT BELLYBOAT VEILIGHEID


