Eisen gesteld aan het examenschip en verplichte uitrusting
CWO Groot Motorschip
Eisen aan examenschip:
1.
2.
3.
4.

Lengte minimaal 25 meter en maximaal 39,99 meter.
Binnenboord motor waarmee tenminste 13 km per uur kan worden gevaren.
Voortgestuwd door één schroef of twee schroeven, bestuurd met één roer of meer roeren.
Goed toegankelijk voor- en achterdek, gangboorden vrij van obstakels. Gemakkelijk en veilig aan boord kunnen
lopen.
5. Het schip dient schoon en goed onderhouden te zijn.
6. Het schip moet zijn voorzien van een geldig 'Certificaat van Onderzoek' bedoeld in de Binnenvaartwet en het
Binnenvaartbesluit. Dat impliceert een 'Communautair binnenvaartcertificaat voor binnenschepen' volgens Richtlijn
2006/87/EG. Ook wordt geaccepteerd een 'Certificaat van Onderzoek' afgegeven conform de Herziene
Rijnvaartakte (in casu ROSR).
7. Indien zich een gasinstallatie aan boord bevindt, dient deze goed gekeurd (keuringscertificaat) te zijn.
Voor de goede gang van het examen zijn daarvan de volgende onderdelen van direct belang en daarom
verplicht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Minimaal 4 trossen van voldoende lengte en van voldoende breeksterkte.
Voldoende wrijfhouten c.q. stootkussens met voldoende lijn.
Lenspomp.
Vaarboom of bootshaak.
Een voor het schip en vaarwater geschikt anker (voor gebruik gereed).
Kleine, eenvoudige verbandtrommel, type A.
Per opvarende een CE-gemarkeerd reddingvest en, in geval van een self-inflating exemplaar, tijdig gekeurd door
een officiële keuringsinstantie (examinatoren en gecommitteerden nemen hun eigen reddingvest mee).
Reddingboei (bij voorkeur met lijn).
Recente boekwerken en waterkaarten van het betreffende vaargebied.
Voldoende brandblusmiddelen aan boord en juist geplaatst, deze moeten aantoonbaar goed gekeurd zijn.
Twee marifoons.
Geldige scheeps- en persoonlijke papieren.
Lichten en seinmiddelen om aan de wettelijke voorschriften te kunnen voldoen (zoals vaar- en ankerlichten,
ankerbal, hoorn voor het geven van manoeuvreer- en aandachtsein, blauw bord).
Kompas, GPS of soortgelijk apparaat.
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