Geluidsseinen
korte stoot ongeveer één seconde, lange stoot ongeveer 4 tot 6 seconden
klok 5 sec. = gedurende 5 seconden snel luiden van de klok
Manoeuvreer en waarschuwing

.
..
...
....

Ik verander koers naar SB

.....

Ik twijfel aan uw bedoelingen

_
__
__.
__..
_._.

aandachtssein

Ik verander koers naar BB
Ik sla achteruit

loodsvaartuig op station beperkt zicht
BPR, ik kan niet manoeuvreren
.... .... .... .... .... ....
enz.
BPR, stootjes van 1/4 sec., er dreigt gevaar voor aanvaring

w.v. schip geen vaart door water bij beperkt zicht
Ik ben van plan op te lopen aan SB
Ik ben van plan op te lopen aan BB
ik ga akkoord met uw oploopmanoeuvre

Bij beperkt zicht, tussenpozen niet meer dan 2 minuten

_
__
_..

w.v. schip welke vaart maakt door het water
w.v. schip welke geen vaart maakt door het water
zeilschip , vissersschip , sleep- of duwschip , onmanoeuvreerbaar schip , beperkt
manoeuvreerbaar schip , beperkt door diepgang

._.

aanvullend geluidssein ten anker liggende schepen

schepen ten anker of aan de grond (beperkt zicht)
klok 5 sec.
klok 5 sec. + gong 5 sec.
3 klokslagen + klok 5 sec. + 3 klokslagen
3 klokslagen + klok 5 sec. + 3 klokslagen + gong 5 sec.

ten anker >= 12 m. en < 100 m.
ten anker > 100 m.
aan grond < 100 m.
aan grond > 100 m.

Aanhoudend geluid = noodsein bv. met misthoorn
_ _ _ enz.

BPR. Noodsein, herhaalde lange stoten met 1 sec. tussenpoos

reeks klok

BPR. mistsein, tussenpozen ten hoogste één minuut

_._
...._

BPR. verzoek tot openen brug of sluis

. _ enz.

BPR. medische hulp gewenst
BPR. blijf-weg-sein. vensters sluiten, open vuur doven, rechtsomkeert

BPR. grote schepen (> 20 m.) tonen gelijktijdig met het geluidssein een fluitlicht (geel rondom)

Morsecodes

._
_...
.._.
__.
....
___
__._
.._
..._

A

duiker onder water, houdt ruim afstand en matig snelheid

B

Ik vervoer gevaarlijke stoffen. Ik laad of los

F

Ik ben ontredderd, neem kontakt met mij op

G

Ik wil een loods hebben

H

Ik heb een loods aan boord

O

Man overboord

Q

Schip is vrij van besmettelijke ziekten, ik wil ingeklaard worden

U

U stuurt een gevaarlijke koers

V

Ik heb hulp nodig

