
 “Al die willen te kaap’ren varen… (V)  

...voeren hun  vlag zonder rafels, kreukels en van 

smetten vrij” . Met deze krachtige uitspraak gaf het 

onvolprezen bestuur van de Noordkapervereniging in 

de afgelopen ALV vorm aan het marketingbeleid  voor 

het komende seizoen. De leden beantwoordden dit 

voornemen direct met instemmend gejuich en 

overstemden daarmee een vage opmerking over een 

truc om af te komen van de oude  verstofte voorraad 

wimpels, die de balans van de NKV zouden vertekenen. 

Om het een en ander van een stevige juridische ondergrond te voorzien werd door het bestuur –zoals 

gebruikelijk ook in de watersport  - direct een commissie Vlagetiquette NKV ingesteld om beleidsvoorstellen 

dien aangaande te ontwikkelen voor de komende ALV.  Inmiddels heeft deze commissie haar 

werkzaamheden afgerond. En doordat  –zoals  verwacht kon worden - door leden van de cie is gelekt , 

heeft  een onzer verslaggevers de hand kunnen leggen op het rapport.   

En om nou te zeggen, dat dit rapport leest als een roman gaat uw verslaggever mijlen te ver. Niet erg 

verrassend is, wanneer we lezen dat de cie  stelt dat een vlag wordt beschouwd als communicatiemiddel. 

Immers iedere schipper is bekend met de  vlag die papa hijst als mama moet stoppen met shoppen of als hij 

op zee met een MOB bezig is.  

 

 

Papa 

In harbour: All persons should 
report on board. At sea: My nets 
have come fast upon an 
obstruction. 

In de haven: allen die met het schip 
meegaan, moeten aan boord komen. 
Op zee: mijn netten zitten vast aan 
een obstakel. 

 

Maar goed ; we zullen ons concentreren op de hoofdlijnen.  

Allereerst  bespreekt de cie de Nationale Vlag. Nederlandse schepen , die voor tenminste tweederde in 

Nederlands bezit zijn mogen ( niet moeten)  rood- wit-blauw  voeren. Bij  Koninklijk Besluit 19-02-1937  

werd dit de nationale driekleur ter zee en ter land. En als je deze voert moet het de juiste zijn. Een 

onrechtmatige vlag wordt bestraft (art. 409 WvS) . Over de afmeting meldt de cie dat de hoogte  niet 

kleiner mag zijn dan 6% van de lengte van het schip  en hij mag niet het water raken. En over de plaats van 

de vlag zegt de cie: Op Noordkapers staat de vlag aan een rechte stok op het achterdek ( dus niet op het 

hek) . Als dat niet kan, dan mag men op een torengetuigd jacht  de vlag in het achterlijk van het grootzeil 

hijsen op een hoogte van 2/3 van dit zeil vanaf de giek. En bij gestreken zeilen in het achterstag. 

Op een gaffelgetuigd schip wordt de driekleur ook gevoerd aan de top van de gaffel tegen het achterlijk van 

het grootzeil. Op de unieke Noordkaper met twee masten moet de vlag gevoerd worden op een scheerhout 

in de top van de bezaan. Nationale vlaggen mogen alleen bij daglicht worden gevoerd mits het schip 

bemand is. ( Het ’s nachts laten staan noemt de cie  ‘voor de hoeren vlaggen’). Het voeren van de natievlag 

tijdens wedstrijden betekent dat men de strijd heeft gestaakt. De vlag van de EU voeren is incorrect zolang 

de EU nog geen natie is . 

 

Een buitengewoon verfrissend onderdeel van het rapport is het gedeelte waarin de cie ingaat op de 

clubstandaard van de NKV. Een clubstandaard hoort in de top van de hoogste mast en is gebonden aan de 

persoon/lid en niet aan het schip! Bijzonder is voor deze cie van ‘hardliners’ is dat zij het voeren van de 

clubstandaard in het bakboordwant gedoogd. Heel beslist is de cie echter in haar uitspraak, dat wanneer 

het lid niet aan boord is de standaard niet mag worden gevoerd. En hier ziet de commissie een taak voor 
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een nieuw aan te stellen official die wordt belast met toezicht en handhaving. Van 

deze uitvoerend medewerker wordt verwacht dat hij/zij regelmatig alle haven 

langs gaat en controleert of de leden zich houden aan de etiquette. De keuze voor 

een passend uniform en uitrusting laat de cie aan het bestuur over.  . 

De standaard is voor gewone leden driehoekig. De cie beveelt voorts aan dat 

bestuursleden de gebruikelijke vierkante standaard voeren, waarbij de voorzitter 

een vierkante standaard voert zonder toevoegingen, die van de vicevoorzitter 

herkenbaar met een uitgevulde cirkel ( bal) aan de broekzijde en die van de 

andere bestuursleden door twee van die ‘cirkels’ (ballen) aan de broekzijde. 

Genoemde vlagvoering staat symbool voor een bestuur als dragend element voor 

een bruisende vereniging (NKV), aldus de cie.  

 

Vervolgens tipt de cie nog even de beleefdheidsvlag aan . Deze courtoisie vlag hoort in het stuurboordwant 

en voor Engeland kiest men de ‘red ensign’ ipv de Union vlag.  

En zo als verwacht mag worden van een commissie Vlagetiquette NKV besluit zij haar aanbevelingen met 

het advies er bij de leden op aan te dringen een eigenaarvlag te voeren. Deze wordt ook in het 

stuurboordwant  gehesen en altijd onder de beleefdheidsvlag. Het is een vierkante  

vlag (45 cm)  met een symbool zonder letters of cijfers. De cie stelt aan het bestuur voor om leden met een 

eigenaarvlag een korting op de ledenbijdrage te verlenen. De cie reikt ten behoeve van de bestuursleden 

zelf al wat ontwerpen aan . De eigenaarvlag maakt de andere gebruikers van het vaarwater duidelijk waar 

de eigenaar voor staat. 

    ,      ,  ,      , 

       toegelaten   niet toegelaten        
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