
Examen 

Onderdeel 
Datum 

Tijd 
Plaats 

Exameninstelling 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 
en I<limaar 

: Basiscertificaat Marifonie 
: Voorschrifien, procedures en techniek 
: 06-02-2022 
: 13:45 - 14:45 uur 
: Huizen 

: VaarBewijs Opleidingen (VBO) B.V. 

Paraaf 1e controle: 

Paraaf 2e controle: 

Punten: D 
Max.le behalen punten : 50 

aantal min-punten : _ 
aantal behaa/de punten : 

Min,benodigd aantaf punten: 35 

Gelieve onderstaande gegevens te verstrekken 

Achternaam 
1 e voornaam + letters 
Adres 
Postcode + woonplaats 
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Telefoon 
Examennummer 
Handtekening 

Informatie betreffende het examen 
• Vul uw persoonlijke gegevens in op dit blad. VERGEET UW HANDTEKENING NIET! 

De beschikbare tijd voor het examen Basiscertificaat marifonie bedraagt 60 minuten. 
Het examen bestaat uit 30 vragen, U kunt maximaal 50 punten behalen. U moet minimaal 35 punten behalen om geslaagd te zijn. 

De vragen zijn van het meerkeuze type (multiple choice). U moet een keuze maken ult de drie gegeven antwoorden, 
waarvan er slechts een goed is. U dient de keuze a, b of cop de puntjes aan de rechterkant van de bladzijde bij 
de betrokken vraag te noteren. 

• Wilt u een antwoord bij een vraagstuk veranderen, zet een kruis door het antwoord en zet het nieuwe antwoord ernaast. 
Het tussen haakjes aangegeven cijfer geeft het te behalen aantal punten weer. 

Succes! 
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Opgave 
nummer 

Aantal 
punten 

De netheid van het werl<. ken invloed hebben op de beoordeling 

Examen: Basiscertificaat marlfonle 

Voorschriften, procedures en techniek 

1. Bij een te lage voedingsspanning van de marifoon kan: 
a. de marifoon automatisch overschakelen op de ingebouwde 

noodvoeding. 
b. de zekering in de voeding doorbranden. 
c. het zendvermogen verminderen. 

2. Het recu op een noodbericht dient als volgt te worden uitgesproken: 
a. MAYDAY (1x); this is; eigen scheepsnaam met roepnaam (3x); 

received MAYDAY. 
b. MAYDAY (1x); scheepsnaam met roepnaam van het schip in nood 

(1 x); this is; eigen scheepsnaam met roepnaam (1 x); received 
MAYDAY. 

c. MAYDAY (3x); this is; eigen scheepsnaam met roepnaam (1x); 
received MAYDAY; roepnaam van het schip in nood (1x). 

3. De noodoproep ten behoeve van een ander station moet beginnen met: 
a. TRANSFER MAYDAY. 
b. MAYDAY TRANSFER. 
c. MAYDAY RELAY. 

4. Bij het naderen van een met een marifoon uitgeruste sluis: 
a. is men niet verplicht op het marifoonkanaal van de sluis uit te 

luisteren. 
b. is men verplicht uit te luisteren op het marifoonkanaal van de sluis. 
c. moet men zich op het marifoonkanaal van de sluis melden. 

( 1 ) 

(3) 

(2) 

(2) 
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5. 1\/len controleert de zuurdichtheid van een loodaccubaUerij me behulp van 
een zuurweger. Het niveau van de vloeistof staat middenln de chaal van het 
drijvertje (zie afbeelding). 
Dit betekent dat de accu: 

zuurmveau 

t 

Zurnspfa --J 

a. volledig ontladen is. 
b. gedeeltelijk ontladen is. 
c. volledig geladen is. 

6. In het maritieme radioverkeer heeft: 
a. spoedverkeer voorrang boven noodverkeer. 
b. veiligheidsverkeer voorrang boven spoedverkeer. 
c. noodverkeer voorranq boven veiligheidsverkeer. 

7. Voor intership radioJerkeer op de binnenwateren zijn de volg nde VHF 
kanalen aangewezen: 
a. 15en17. 
b. 10en13. 
c. 06 en 08. 

8. De MMSI bestaat uit: 
a. 
b. 
C. 

vijf cijfers. I 
negen cijfers. 
de roepnaam, gevolgd door vier cijfers. 

Aantal 
punten 

( 1) 

(2) 

( 1) 

( 1) 
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9. Voor het afwikkelen van nood- en spoedverkeer via de Kustwacht, dient men 
op het IJsselmeer gebruik te maken van VHF-kanaal: 

a. 06. 
b. 10. 
C. 16. 

10. Men ontvangt op VHF-kanaal 16 de volgende noodoproep: 

MAYDAY (3x) 
hier de 
Res Nova (3x) 
PD20O1 

Wanneer geeft men recu op bovenstaande ontvangen noodoproep? 

a. Slechts na toestemming van de kapitein. 
b. Onmiddellijk. 
c. Nooit. 

11. Berichten die niet voor het schip bestemd zijn dient men: 
a. niet te ontvangen. 
b. niet aan derden mee te delen. 
c. in het radiodagboek te noteren. 

12. Varende op de Rijn buiten een blokgebied wil men hulp inroepen van andere 
schepen. 
De oproep dient plaats te vinden op marifoonkanaal: 

a. 16. 
b. 31. 
C. 10. 

13. Afgemeerd in een haven is zenden met de marifoon: 
a. niet toegestaan. 
b. toegestaan na overleg met de havenmeester. 
c. altijd toegestaan. 

(2) 

(3) 

( 1) 

(2) 

( 1) 
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14. De juiste volgorde van de inhoud van het noodbericht is: 
a. noodsein, naam schip, roepnaam, positie, eventueel aanvullende 

informatie, aard ongeval, aard verlangde hulp. 
b. noodsein, naam schip, roepnaam, positie, aard ongeval, aard 

verlangde hulp, eventueel aanvullende informatie. 
c. noodsein, naam schip, roepnaam, aard ongeval, aard verlangde 

hulp, eventueel aanvullende informatie, positie. 

15. Men hoort via VHF-kanaal 16: 

MAYDAY MAYDAY MAYDAY 
THIS IS 
AVANT! AVANTI AVANTI 
SIERRA VICTOR ZULU FOXTROT 

Dit betekent: 
a. het schip met de roepnaam SVZF geeft recu ten behoeve van een 

ander mobiel station. 
b. het schip met de roepnaam SVZF zendt een noodoproep ten 

behoeve van een ander mobiel station uit. 
c. het schip met de roepnaam SVZF verkeert in nood. 

16. Om de ontvangst van eventueel noodverkeer te bevorderen mag een 
uitzending op VHF-kanaal 16 nooit !anger duren dan: 
a. 30 seconden. 
b. 1 minuut. 
c. 10 seconden. 

17. Als een loodaccubatteri] niet tijdig of onvoldoende wordt opgeladen: 
a. ontstaat knalgas, hetgeen zeer explosief is. 
b. trekken de platen krom. 
c. gaan de platen sulfateren. 

18. De loodaccubatterijen dienen in een goed geventileerde ruimte te staan, 
opdat: 
a. er voldoende zuurstof aanwezig is voor een optimale werking van 

de accubatterijen. 
b. het knalgas kan warden afgevoerd. 
c. het ontstaan van knalgas wordt voorkomen. 

(3) 

(3) 

(2) 

(1) 

( 1) 
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19. De volurneknop van een marifoon regelt: 
a. de geluidssterkte. 
b. de squelch. 
c. hetzendvermogen. 

( 1 ) 

20. Tijdens duplex-werken kan men elkaar: 
a. niet in de rede vallen. 
b. in de rede vallen. 
c. onderbreken nadat de PTT-schakelaar is losgelaten. 

21. Volgens de Regionale Regeling mag het hoogste punt van de 
marifoonantenne boven de waterlijn niet hoger zijn dan: 
a. 10 m. 
b. 12 m. 
C. 8 m. 

22. Als men een zeer dringend bericht heeft over te brengen betreffende de 
veiligheid van een schip, luchtvaartuig of enig ander middel van vervoer of 
van een persoon dient men gebruik te maken van het sein: 
a. SECURITE. 
b. MAYDAY. 
c. PAN PAN. 

23. Een schlp, varende op de binnenwateren binnen een blokgebied, dreigt door 
brand verloren te gaan. De noodoproep wordt bij voorkeur uitgezonden op: 
a. VHF-kanaal 10. 
b. het VHF blokkanaal. 
c. VHF-kanaal 16. 

24. De oplaadbare batterij van een portofoon: 
a. is van zodanige kwaliteit dat geen zelfontlading optreedt. 
b. hoeft slechts eenmalig geladen te warden. 
c. moet ongeacht het gebruik regelmatig warden geladen. 

( 1) 

( 1) 

(2) 

(2) 

( 1) 
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25. Voor het per marifoon oproepen van een kuststation dient men bij voorkeur 
gebruik te maken van: 
a. een speciaal oproepkanaal van dat kuststation. 
b. een werkkanaal van het dichtstbijzijnde walstation van dat 

kuststation. 
c. VHF-kanaal 16. 

26. Men vaart op zee en kan ondanks herhaaldelijk aanroepen op VHF~kanaal 
16 geen verbinding maken met schepen die zich op ongeveer een atstand van 
12 mijl bevinden. 
Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat: 
a. de squelch niet goed staat ingesteld. 
b. het hier een duplex kanaal betreft waarop geen scnip-schip 

verkeer mogelijk is. 
c. op dit kanaal normaal gesproken niet hoeft te word en geluisterd. 

27. Onder gereduceerd zendvermogen in de marifonie wordt verstaan een 
vermogen tussen: 
a. 6 - 25 watt. 
b. 5 - 10 watt. 
c. 0,5 - 1 watt. 

28. Men vaart bij slecht zicht met behulp van radar op binnenwateren in een 
blokkanaalgebied. 
Er rnoet continu warden uitgeluisterd op: 

a. marifoonkanaal 10. 
b. marifoonkanaal 16. 
c. het voor het blokgebied aangewezen marifoonkanaal. 

29. Men vaart bi] slecht zicht op het IJsselrneer. lndien niet anders bepaald rnoet 
men continu uitluisteren op rnarifoonkanaal: 
a. 16. 
b. 10. 
C. 13. 

( 1) 

( 1) 

( 1 ) 

(2) 

(2) 
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30. De noodoproep van een RCC of kuststation begint met: 
a. MAYDAY (3x) 
b. MAYDAY RELAY (3x) 
c. PAN PAN (3x) 

(3) 

Heeft u a/le vragen op het voorblad ingevuld? Totaal aantal min-punten 
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