Het is weer Snert, met een toetje.
Leren door doen…

De jaarlijkse snerttocht van Peddelpraat is iedere keer weer een verrassing. Zo ook deze
keer in november 2015. Op het verzamelpunt in Huisduinen heerst wat onrust. Gaan we
wel of gaan we niet varen. De verkeersleiders van de Brandaris geven aan dat het zicht
inderdaad wisselend is vandaag. De kans dat de damp overgaat naar mist is groot. In
overleg met de groep besluiten we om wel te gaan varen. De oversteek melden we aan
bij de verkeerscentrale Den Helder. Daarna kunnen we bij de Noorderhaaks de oever
volgen en is het in feite simpel om te varen. Alleen die oversteek, daar is de kans op
scheepvaart het grootst en het meest onvoorspelbaar.
Na aankomst bij de Noorderhaaks meld ik me bij de VC en varen we rustig langs het
zand. Het is een prachtige dag. De zon komt door, afwisselend van fel licht tot een mooie
ronde bol in de vorm van een gloeilamp. We varen met de groep tot de Noordwestpunt
en landen daar aan voor het hoogtepunt van de dag, de snert. Niet wetende dat het
grootste hoogtepunt nog moet komen, is de pan snert in no-time leeg. De zeehonden
zwemmen langs de hele rand tot in de verte. Het weer is rustig en er staan geen
branding.
Na de pauze stappen we weer in en peddelen
we al kletsend door langs de plaat. Bij de
rode boei T2 melden we ons weer bij de VC
om het Marsdiep over te steken. “Gaat u gang,
er is geen gemelde scheepvaart’: meldt de VC
via de marifoon. We kunnen de overkant zien
maar zo af en toe trekt het ook iets dicht. Dan
plots halverwege de oversteek doemt er een
blauw schip op.
Langzaam worden de letters op de boeg
zichtbaar…P49 staat er op. ‘ Oei, politie’, roep
ik naar de anderen. De agenten zijn uiterst
vriendelijk en vragen ons naar het zicht en wat het Binnenvaart Politie Regelement daar
over zegt. In het gesprek wordt wel helder dat we op de rand zitten van een Proces
Verbaal maar in het gesprek gaan we met elkaar opzoek naar een oplossing. Hoe kunnen
we onze zichtbaarheid verbeteren, zodat we ook zichtbaar zijn op de radar. (artikel 9.04,
lid 6 van het BPR)
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Al pratende komen er verschillende oplossingen naar voren. Welke middelen hebben we
bij ons die kunnen helpen. Spontaan ontstaat tussen de politie en ons een
samenwerking. De ideeën leiden tot een test met de radar van het schip.
We testen onze nood foliedekens. De een propt een deken in een zak en bindt deze aan
zijn zwemvest, de ander heeft een deken in de vorm van een cape en trekt ‘m aan en nog
een ander bindt de deken om als een sjaal.
Slecht zicht
•
Varen met een zicht van minder dan 1.000 meter op zee en minder dan 400 meter op andere vaarwegen
Binnenvaart Politie Regelement (Bron: overheid.nl)
Hoofdstuk 9. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart op de in beheer bij het Rijk zijnde vaarwegen en op
andere met name genoemde vaarwegen.
Artikel 9.04. Kleine schepen, fragment
lid 6.Op de in bijlage 15, onder b, genoemde vaarwegen moeten een varend en een geankerd klein schip bij
slecht zicht een goed functionerende radarreflector voeren.
Bijlage 15, onder b, fragment
Een van de vaarwegen, bedoeld in artikel 9.04, eerste lid, zijn:
5.

de vaarwegen tussen de zee en de havens aan de Waddenzee, alsmede deze havens, niet zijnde
voorhavens van sluizen;

Daarnaast geldt natuurlijk altijd nog: BPR artikel 1.04 dat spreekt van 'goede zeemanschap'. Wat had je kunnen doen
voor vertrek en hoe heb je iets onderweg op kunnen lossen/ improviseren.
Het BPR kent ook nog een artikel 6.29 over inrichtingseisen voor radar en varen met slecht zicht, dat lukt op een
kajak niet.

Vanaf het schip varen we in drie groepjes naar de dijk van Huisduinen en we verzamelen
bij de groene boei T3. Dan komt het politieschip weer aanvaren en brengen de agenten
verslag uit. Het blijft een noodoplossing, een radarreflector is speciaal ontworpen voor
zichtbaarheid op de radar. Een reddingsdeken opproppen is geen reden om toch te gaan
varen met slecht zicht. Maar van de improvisatie geeft de deken opgepropt in een zak
bovenop het zwemvest wel de beste reflectie. Daarna de cape en als laatste de sjaal
versie.
Afgezien van de uitslag van de test kijk ik
met veel bewondering terug op de dag.
Het zicht wisselde ongeveer van 3.000 tot
momenten van 1.000 meter. De beide
oversteken waren inderdaad het meest
riskant. Met de VC als ogen en oren op de
achtergrond hebben we de afweging
gemaakt en heb ik het besluit genomen
om te gaan varen. Mede door de
informatie en het weerbeeld van de dagen
ervoor en de verwachting op de dag zelf.
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Heel klein stipje

De bewondering heb ik vooral over de
aanpak van de politie. Wat een boete had
kunnen worden samen met een negatief
gevoel werd door de mannen omgebogen
tot een leerproces. Het enthousiasme van
beide partijen om ter plekke een oplossing
te bedenken en met een positief gevoel de
dag af te sluiten. Daar hebben we de politie
ook voor bedankt. Dit moment vergeten
we namelijk nooit meer. Het onderwerp
‘varen in slecht zicht en zichtbaarheid’
neem ik mee als leerpunt bij het opleiden
van andere kajakkers.

Deze dag brengt eigenlijk nog meer. Het leermoment met de politie is een uitgangspunt,
ook in mijn werk. Als ik bij de start van deze kajaktocht iets had bedacht dan was dat
mogelijk een ingewikkelde oplossing geweest. Iets elektronisch of een andere technische
oplossing met masten en constructies. De kracht zat nu in de eenvoud van de oplossing,
een foliedeken in een zak. Samen met elkaar een eenvoudige en simpele oplossing
vinden en met de bestaande middelen. Mooi!
Albert-Jan Zijlstra 24 april 2016

Bronnen:
http://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/varen-bij-slecht-zicht
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003628/2016-01-01
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