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MOTORBOOTNWS.
Motorbootnieuws in de ruimste zin van het woord 

Nieuws? Meld het ons op
waterkampioen@anwb.nl

n augustus 2013 werd het jacht 

Carnat in het Kanaal door Zuid- 

Beveland overvaren door een tankschip. 

De bemanning van de Carnat, een echt-

paar van 61 en 63 jaar, kwam daarbij om. 

Op het tankschip was enkele minuten 

vóór de aanvaring het roer door de 

schipper overgegeven aan de stuurman. 

Op dat moment voer de Carnat waar-

schijnlijk al in de dode hoek die tot 307 

meter voor de boeg reikt. De beman-

ning van de tanker werd in eerste 

I
instantie vrijgesproken van schuld. 

Hierop ging het OM in hoger beroep. Zij 

verweet de toen 50-jarige schipper en 

44-jarige stuurman “hoogst onoplet-

tend” te hebben gevaren en eiste een 

taakstraf. Mede omdat de Carnat zich 

via de marifoon gemeld zou hebben net 

voordat het roer werd overgegeven. 

Eind december is het hoger beroep 

echter afgewezen. De ernst van de 

gevolgen is volgens het hof, niet “reden-

gevend voor de mate van schuld”.

NIET SCHULDIG

OOGJE TOE Lichtkogels a fschie- 

ten zonder dat er sprake is van 

nood aan boord mag nergens, 

behalve in Urk tijdens de jaar-

wisseling. Voor die traditie 

knijpt de Kustwacht ‘n oogje toe.

fgelopen jaar 

gebeurden maar 

liefst 14 ongelukken met 

pleziervaartuigen op de 

Nieuwe Maas. Rijkelijk 

veel voor die relatief 

kleine groep vaarwegge-

bruikers. Zo kwam een 

sloep in aanvaring met 

een watertaxi en zonk er 

zelfs een jacht. Het 

Havenbedrijf Rotterdam 

gaat daarom strenger 

handhaven om de veilig-

heid te verhogen. Er zal 

dus meer toezicht komen 

op zowel de beroeps- als 

de recreatievaart op de 

Nieuwe Maas.

en Kamermeerder-

heid steunt het 

plan om de Lorentzsluis 

bij Kornwerderzand te 

verbreden. Bedrijven en 

overheden willen miljoe-

nen gaan investeren in 

havens en nautische 

bedrijvigheid rond het 

IJsselmeer en er daarom 

ook voor zorgen dat gro-

tere schepen toegang 

krijgen tot dit gebied. De 

Waddenzee blijkt boven-

dien steeds meer motor-

bootvaarders te trekken.
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REDACTIE: ERIK VAN DEN BERG

VIDEO Crash Bij Capbreton in ZW-Frankrijk kreeg een motorjacht het voor  elkaar 

om ‘surfend’ aan de buitenkant van de haveningang tegen de vuurtoren aan te  

varen. De video van het incident heeft een hoog  Buurman en Buurman-gehalte. 


