
 

  

 
Boordreglement Zeezeilschool Scheveningen 

(Lees dit zorgvuldig) 

 
Zeeziekte 

1. Het is niet toegestaan over zeeziekte of over 
zeezieke bemanningsleden grappen te maken.  
2. Het is verplicht aan de schipper/instructeur aan te 
geven wanneer je je niet lekker voelt.  
3. De cursist is verplicht te allen tijde het toilet of de 
boot schoon te houden dan wel te maken indien de 
omstandigheden dat vereisen of de 
schipper/instructeur dat opdraagt.  
 
Toilet en afval 

4. Het is niet toegestaan in de haven het toilet aan 
boord te gebruiken. 
5. Bij gebruik van het toilet wordt de instructie 
nauwkeurig opgevolgd. 
6. Het is niet toegestaan tampons e.d. in het toilet te 
deponeren. 
7. Het is niet toegestaan afval overboord te gooien. 
 
Reddingsvest en lifelines 

8. Het is te allen tijde verplicht een reddingsvest te 
dragen, tenzij de schipper anders toestaat. Voor het 
afdoen van een reddingsvest of lifeline moet 
toestemming worden gevraagd aan de schipper.  
9. De gordel van het reddingsvest dient altijd strak te 
zitten, tenzij een zgn. kruisgordel wordt gebruikt! 
10. Het is ten strengste verboden om het reddingsvest 
af te dekken met een ander kledingstuk (bijv. jas). 
11. Voor afvaart is de cursist verplicht zijn eigen 
reddingsvest te controleren.  
12. Het is verplicht vanaf 1 uur vóór zonsondergang 
tot zonsopkomst aan dek een lifeline te gebruiken, 
tenzij de schipper anders toestaat.   
 
Drank, Drugs en Roken 

13. Het is niet toegestaan tijdens het varen 
alcoholische drank te nuttigen.  
14. Het is in het geheel niet toegestaan om drugs te 
gebruiken dan wel bij zich te dragen. Overtreding van 
deze regel levert uitsluiting op zoals omschreven in de 
Algemene Voorwaarden. 
15. Het is niet toegestaan te roken in de kajuit of kajuit 
opening. Roken kan eventueel aan dek slechts na 
overleg met de schipper/instructeur. 
 
Deelname en Risico’s 
16. Elke deelnemer doet mee voor eigen risico en 
op een vrijwillige basis. D.w.z. de deelnemer mag 

aan boord mee helpen met het zeilen en is op geen 
enkele wijze verplicht handelingen te verrichten ten 
behoeve van het zeilen. 

17. De schipper/instructeur is het bevoegd gezag aan 
boord. Een risicovolle handeling door een cursist in 
kritieke situaties kan slechts worden uitgevoerd na 
toestemming van de schipper/instructeur. Onder een 
risicovolle handeling wordt o.a. verstaan: zich binnen 
de draairichting van de giek te begeven, gebruik van 
de lieren niet conform de gegeven instructie, het doen 
van handelingen op het voordek of aan de lijzijde van 
het schip, het geheel of gedeeltelijk buitenboord 
hangen. 
18. Bij het verliezen van lierhandels putsen of andere 
zaken die kapot of zoek gemaakt worden zijn de 
kosten voor rekening van de cursist of voor alle 
cursisten via de boordkas indien niet duidelijk is wie de 
schade heeft veroorzaakt.  
19. Ieder bemanninglid is verplicht deel te nemen aan 
het schoon opleveren van het schip. 
20. pm 
 
21. De cursist is verplicht de benodigde inspanning te 
leveren voor een goede sfeer aan boord. De schipper 
is in dit kader gemachtigd een deelnemer voor verdere 
deelname uit te sluiten zonder recht op restitutie van 
gehele of gedeeltelijke betaling noch vergoeding van 
de door de deelnemer te maken reiskosten. 
  
Paspoort/Identiteitskaart 

22. In verband met het verlaten van een (open 
Nederlandse) zeehaven is elke opvarende verplicht 
een paspoort of identiteitskaart bij zich te dragen 
waaruit zijn of haar nationaliteit blijkt (rijbewijs voldoet 
niet). 
 
Bescherming handen 

23. Het is verplicht aan boord (zeil)handschoenen te 
dragen. Ook dient de cursist de handen tijdens het 
zeilen te ontdoen van ringen en andere sieraden. 
 
Aanvulling voor zeiltochten 

24. Tijdens de tochten wordt de waterpomp uit gezet 
om te voorkomen dat de kraan ongewenst gaat lopen. 
25. De cursist is verplicht deel te nemen aan de 
ingedeelde wachten of taken, dan wel gericht op de 
boot schoon te houden, de boot te varen of mede 
bemanningsleden te ondersteunen.  
26. Elk heel uur wordt de positie per marifoon 
doorgeven aan andere (deelnemende) schepen als die 
er zijn en wordt het logboek door de actieve wacht 
bijgewerkt.  

 
Voor akkoord,  
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