
 

  Update: 11-02-2022 

HWSV Keuringslijst Motorboten Datum: 

 

Keurmeesters: H.v.H. nummer: 

Koos van Noort (06 53515655) 

Dennis Kessenich (06 21151967) Naam eigenaar/schipper: 

 

 Adres: 

 

Hoekse Watersportvereniging Tel.: 

Rechtestraat 30  

3151HN Hoek van Holland E-mail: 

tel.: 0174 383914 

 Gekeurd door: d.d.: 

 

 

Merk en type boot: Anker, 2 stuks aanbevolen: 

Gewicht: Ankerketting, 2 meter aanbevolen: 

Lengte > 4 meter < 6 meter: Ankerlijn 60 meter of meer: 

Breedte: Ankerrol geleider op punt van boot: 

Voldoende drijfvermogen, schuim of luchtkasten: Ankerbal 350 mm, of groter: 

Kleur romp: Radarreflector, keuze uit 3 types, of een AIS systeem 

Kleur opbouw: Type 1 De Trilens 264x264x132 mm, of groter: 

Merk + type + PK motor: Type 2 De Echomax EM230 450x245x245 mm, of groter: 

Motor serienummer: Type 3 Het achtvlakkig model 340x340x470 mm, of groter: 

Motor start en werkt voor-en achteruit: (type 3 monteren in de stand zoals het op de grond zou liggen) 

Dodemansknop + koord: Een AIS systeem: 

Reserve bougies + starter trekkoord aanbevolen: Vuurpijlen of handsignalen, 3 stuks: 

Gereedschap waaronder bougiesleutel: Zeekaart van het visgebied: 

Grijplijnen aan de zijkant van de boot: Zwemvest + fluit voor elke opvarende: 

Opstap om zwemmend in de boot te klimmen: Hoosvat of puts of emmer: 

Veiligheidslijn met karabijnhaak: Zaklamp werkend: 

Mes in schede gemonteerd bij stuur: Scheepstoeter of hoorn werkend: 

Kompas gemonteerd aan, op, of in dashboard: EHBO kit met een aluminium deken: 

Sticker kompaskoersen, geplakt bij kompas: Brandblusser aanbevolen: 

Toplicht wit rond schijnend: Zendbak 27 mc, Marifoon en GPS, alle 3 aanbevolen: 

H.v.H. nummer op boot links en rechts: Mobiele telefoon: 

H.v.H. nummer op trailer links en rechts: Verzekeringsbewijs met Noordzee dekking: 

Vaarbewijs of navigatiecursus HWSV:  

Een goedgekeurde koppeling gemonteerd op de trailer met een veiligheidskabel/ketting, zoals verplicht op elke aanhanger 
die op de openbare weg rijdt: 
 

De eigenaar/schipper verklaart hiermede de bepalingen zoals gesteld in het veiligheidsreglement te hebben gelezen en 

te zullen nakomen. 

 

Hoek van Holland d.d. Handtekening eigenaar/schipper voor akkoord: 


