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Jumpteam schippers reglement 

 
Dit schippers reglement dient te worden gezien als een onderlinge afspraak tussen de 
schippers en opstappers over de wijze van omgang met de reddingsboot binnen 
Jumpteam Scheveningen. Dit schippers reglement is laatstelijk gewijzigd en 
vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 14 / 06 / 2022. 
 
Ten geleide: 
Jumpteam beschikt over een reddingsboot, een zogenaamde Rigid Inflatable 
Boat (RIB), die primair bedoeld is om leden in nood op het water te redden en om 
evenementen te ondersteunen vanuit een veiligheidsoogpunt. De reddingsboot-
bemanning bestaat uit vrijwilligers (leden) die na een interne selectie en 
opleiding, bevoegdheden en verplichtingen krijgen van de boot commissie - in 
samenspraak met het bestuur - de reddingsboot te bemannen. 
 
Bij Jumpteam kennen we de volgende categorieën bemanningsleden: 
1. Opleiding schipper 
2. Schipper 
3. Aspirant schipper 
4. Opstapper 
 
De selectie en indeling van de bemanning in de verschillende categorieën wordt 
door de boot commissie bepaald aan de hand van de volgende criteria: 
• Ervaring 
• Bekwaamheid 
• Aantal gevaren/trainingsuren per maand 
 
De categorie-indeling van de bemanning kan ten alle tijden door de boot 
commissie aangepast worden. Elke categorie heeft specifieke bevoegdheden 
en verplichtingen. 
 
In het kort: 

Functie / bevoegdheden Reddingen Opleidingen Evenementen 

Opleiding schipper ✓ ✓ ✓ 

Schipper ✓ x ✓ 

Aspirant schipper x * x ✓ 

Opstapper ✓ x ✓ 

*Aspirant schipper mag alleen uitvaren na toestemming van opleiding schipper. 



 

 
2 

Inhoudsopgave 

Opleiding schipper _________________________________________________________ 3 

Bevoegdheden opleiding schipper _______________________________________________ 3 

Verplichtingen opleiding schipper ________________________________________________ 3 

Schipper __________________________________________________________________ 4 

Bevoegdheden schipper _________________________________________________________ 4 

Verplichtingen schipper _________________________________________________________ 4 

Aspirant schipper __________________________________________________________ 5 

Bevoegdheden aspirant schipper _________________________________________________ 5 

Verplichtingen aspirant schipper _________________________________________________ 5 

Opstapper _________________________________________________________________ 6 

Bevoegdheden opstapper ________________________________________________________ 6 

Verplichtingen opstapper ________________________________________________________ 6 

 
  



 

 
3 

Opleiding schipper 
De opleiding schipper heeft een aantal jaren RIB-ervaring in de branding en 
beschikt over een marifoon certificaat. Hij/zij heeft aantoonbaar werk of 
vrijwilligerservaring bij een reddingsdienst zoals de Vrijwilligers Reddingsbrigade, 
KNRM, Brandweer of Politie. De opleiding schipper wordt benoemd door de boot 
commissie, in samenspraak met het bestuur. De opleiding schipper verzorgt ook de 
interne schippers- en opstappers opleiding. De opleiding schipper bepaalt of er wel 
of niet uitgevaren wordt door de reddingsboot. De opleiding schipper is 18 jaar of 
ouder. 
 
Bevoegdheden opleiding schipper 
● Boot besturen 
● Opstappen als bootbemanning 
● Tractor rijden (mits rijbewijs of goedgekeurd door commissie) 
● Intern opleidingen verzorgen voor schippers en opstappers 
● Kandidaten (hoofd)schippers en opstappers aandragen voor benoeming 
door boot commissie. 
● Instructie geven over het gebruik van de tractor 
● Toestemming geven onder eigen toezicht aan een opstapper van 16 jaar 
of ouder voor het gebruik van de tractor 
 
Verplichtingen opleiding schipper 
De opleiding schipper moet elk jaar - in de periode van 1 april tm 31 september - 
minimaal 1 keer per maand met de reddingsboot uitvaren om de titel opleiding 
schipper te kunnen behouden. De opleiding schipper is zelf verantwoordelijk, na 
goedkeuring door een mede opleiding schipper, zijn trainingsuren bij de boot 
commissie te registreren om zijn functie als opleiding schipper te behouden. Bij 
geschillen beslist de boot commissie. 

De opleiding schippers, in samenspraak met de boot commissie, zorgen dat alle 
(opleiding)schippers en opstappers een minimaal aantal trainingsuren met de 
reddingsboot hebben gehad om hun functie te kunnen behouden. De opleiding 
schippers overleggen voor 1 april van elk jaar een trainingsschema met tijdlijn per 
functie aan de boot commissie. De boot commissie publiceert voor 1 juni van elk 
jaar een lijst van opleiding schippers. 
 
De opleiding schipper zorgt, in samenwerking met de boot commissie, dat 
materialen zoals de boot en tractor te allen tijde inzetbaar zijn. De opleiding 
schipper adviseert en assisteert de boot commissie bij het onderhoudsplan van de 
boot en tractor. De opleiding schipper houdt het logboek van de boot bij door bij elk 
gebruik minimaal de datum, duur en reden van het gebruik van de boot in het 
logboek te noteren
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Schipper 
De schipper heeft een aantal jaren RIB-ervaring in de branding. De schipper 
wordt benoemd door de boot commissie, na te zijn aangedragen door 
minimaal twee opleiding schippers. De schipper bepaalt of er wel of niet 
uitgevaren wordt door de reddingsboot. De schipper is 18 jaar of ouder. 
 
Bevoegdheden schipper 
● Boot besturen 
● Opstappen als bootbemanning 
● Tractor rijden (mits rijbewijs of goedgekeurd door commissie) 
● Instructie geven van het gebruik van de tractor 
● Toestemming geven onder eigen toezicht aan een opstapper van 16 jaar 
of ouder voor het gebruik van de tractor 
 
Verplichtingen schipper 
De schipper moet elk jaar - in de periode van 1 april tm 31 september - minimaal 
1 keer per maand met de reddingsboot uitvaren om de titel schipper te behouden. 
De schipper is zelf verantwoordelijk, na goedkeuring door een opleiding schipper, 
om zijn trainingsuren bij de boot commissie te registreren om zijn functie als 
schipper te behouden. Bij geschillen beslist de boot commissie. De boot 
commissie publiceert voor 1 juni van elk jaar een lijst van schippers. 
De schipper informeert de opleiding schipper of boot commissie bij defecte 
materialen zoals boot of tractor. 
De schipper houdt het logboek van de boot bij door bij elk gebruik minimaal de 
datum, duur en reden van het gebruik van de boot in het logboek te noteren
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Aspirant schipper 
De aspirant schipper of evenement schipper heeft minimaal 1 jaar opstapper 
ervaring en wordt benoemd door de boot commissie, na te zijn aangedragen door 
één opleiding schipper. De aspirant schipper moet te allen tijde voor het uitvaren 
met de reddingsboot toestemming vragen aan een opleiding schipper. De opleiding 
schipper bepaalt, afhankelijk van de weer- en zee-omstandigheden of de aspirant 
schipper mag uitvaren. De aspirant schipper is 16 jaar of ouder. 
 
Bevoegdheden aspirant schipper 
● Boot besturen na toestemming opleiding schipper niet aan boord 
● Opstappen als bootbemanning 
● Tractor rijden (mits rijbewijs of goedgekeurd door commissie) 
 
Verplichtingen aspirant schipper 
De aspirant schipper moet elk jaar, in de periode van 1 april tm 31 september 
minimaal 1 keer onder het toezicht van een opleiding schipper met de 
reddingsboot uitvaren om aspirant schipper te blijven. 
De aspirant schipper is zelf verantwoordelijk, na goedkeuring door een opleiding 
schipper, om zijn trainingsuren bij de boot commissie te registreren om zijn functie als 
aspirant schipper te behouden. Bij geschillen beslist de boot commissie. De boot 
commissie publiceert voor 1 juni van elk jaar een lijst van aspirant schippers. 
De aspirant schipper informeert een opleiding schipper of de boot commissie 
bij defecte materialen zoals de boot of tractor. 
De aspirant schipper houdt het logboek van de boot bij door bij elk gebruik 
minimaal de datum, duur en reden van het gebruik van de boot in het logboek te 
noteren
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Opstapper 
De opstapper is een vrijwilliger die aan boord van de reddingsboot onder de 
verantwoordelijkheid van de schipper valt. De opstapper dient te allen tijde aan 
boord de instructies van de schipper te volgen. De opstapper is 16 jaar of 
ouder. 

Bevoegdheden opstapper 
● Boot besturen na toestemming en onder toezicht van de schipper aan boord. 
● Opstappen als bootbemanning 
● Tractor rijden (mits rijbewijs of goedgekeurd door boot commissie) 
 
Verplichtingen opstapper 
De opstapper moet elk jaar, in de periode van 1 april tm 31 september minimaal 1 
keer onder het toezicht van een opleiding schipper of schipper met de reddingsboot 
opstappen om opstapper te blijven. 
De opstapper is zelf verantwoordelijk, na goedkeuring door een opleiding 
schipper, om zijn trainingsuren bij de boot commissie te registreren om zijn 
functie als opstapper te behouden. Bij geschillen beslist de boot commissie. 
De boot commissie publiceert voor 1 juni van elk jaar een lijst van opstappers. 


