Overzicht bekwaamheden maat/vrijwilliger
Naam:…………………………………
Dit is een overzicht van de bekwaamheden van een maat/vrijwilliger aan boord.
De Schipper kan de functies aftvinken als ze als voldoende beschouwd worden.
Nautisch / Technisch
Dit is de hoofdtaak aan boord. Op zeilschepen is het van belang om voor sommige taken de gasten te betrekken bij de werkzaamheden. De taak van
de maat/vrijwilliger is om hierbij het overzicht te houden en goed te letten op de veiligheid van de gasten.
De functies van de maat/vrijwilliger en de bekwaamheden zijn :
□ Hulp bij het aan- en ontmeren van het schip en bij ankermanoeuvres.
□ Uitleggen en toepassen van knopen.
□ Gasten helpen bij het zetten van de zeilen, bij het uitvoeren van zeilmanoeuvres als gijpen en overstag gaan en bij het reven.
□ Gasten helpen bij het uit- en inpakken van de zeilen.
□ Op- en uitrollen van een stroomdraad in de haven.
□ Tanken van drinkwater in de haven.
Veiligheid
Veiligheid aan boord is belangrijk. Niet alleen de, schipper maar ook de maat/vrijwilliger heeft een functie hierin. Vooral bij evt. evacuatie van het
schip speelt de maat/vrijwilliger een rol. Daarom is het van belang dat bij onderstaande noodgevallen dit goed van te voren wordt doorgesproken.
Weet waar de brandblussers hangen, waar de verbanddoos is en weet wat te doen bij brand, evacuatie en man overboord.
De mogelijke functies van de maat/vrijwilliger :
□ Gasten helpen bij aantrekken van de reddingsvesten.
□ Zorgen voor een veilige op en afstap van/aan boord.
□ In geval van man overboord in samenspraak met de schipper de persoon in veiligheid brengen.
□ In geval van nood in samenspraak met de schipper de gasten helpen bij een evacuatie van het schip.
□ In geval van brand in samenspraak met de schipper de brand bestrijden.
Gastheerschap
Vragen van gasten beantwoorden en uitleg geven is ook een functie aan boord.
De mogelijke functies van de maat/vrijwilliger :
□ Vragen beantwoorden van de gasten over mogelijkheden van douches en toiletten op de wal, de bakker, het restaurant, enz.
□ Samen met de schipper de gasten ontvangen aan boord en in een welkomsgesprek de huishoudelijke en veiligheidsregels aan boord en de
gedragsregels in de haven uitleggen.
□ Samen met de schipper en de gasten de route bepalen.
Onderhoud
Onderhoud van het schip is niet altijd leuk maar hoort er nu eenmaal bij. Soms is dit tijdens de reis, soms als men stilligt tussendoor.
De mogelijke functies van de maat/vrijwilliger :
□ Onderhoud van staand en lopend want.
□ Onderhoud en schilderen van het schip.
□ Kennis van het verfsysteem aan boord.
Machinekamer
□ Oliepeil en koelwaterniveau controleren van de hoofd motor en hulpmotor.
□ Olie verversen hoofd- en hulpmotor.
□ Accu's niveau peilen en evt. bijvullen met accuwater.
□ Kennis van electriciteitsschema aan boord voor oplossen evt. problemen.
□ Schroefasvetsmering bijhouden en aanvullen.
Schoonmaken
Ook schoonmaken van het schip hoort erbij.
□ Indien de gasten schoonmaken controle op eindschoonmaak door de gasten en nalopen hiervan.
□ Indien gasten niet schoonmaken: bedden opdekken, douches en toiletten reinigen, hutten schoonmaken, keuken en dagverblijf reinigen, enz.
□ Dek spoelen en schrobben.
Het varen
Veel matrozen willen graag doorleren voor schipper. Het is van belang dat de maat/vrijwilliger
nautische werkervaring opdoet die nodig is voor het behalen van een groot vaarbewijs of
zeilbewijs.
□ Uitleg bij manoeuvreren in havens en sluizen.
□ Koersen uitzetten op de kaart, uitlezen van de GPS en invoeren van waypoints.
□ Als je op getijde vaart, berekenen van de waterdieptes vanuit de kaart.
□ Kennen van de voorrangregels op het water.
□ Sturen van het schip en evt. uitvoeren van manoeuvres.
□ Kennis van waterkaarten en almanak aan boord.

