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JONGMAN'S VADEMECUM 
VOOR 

STUURLIEDEN EN MACHINISTEN. 
 

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET 

VUURPIJL-REDDINGTOESTEL. 

 Het vuurpijl-reddingtoestel, ook wel „wippertoestel" genaamd wordt gebruikt om, bij 

stranding van schepen, de opvarenden van het schip op het strand te halen, wanneer zulks met de 

reddingboot niet doenlijk is, en het schip niet te ver van den vasten wal zit (± 200 Meter).  

 Als het schip gestrand is en men verwacht dat aan den wal het vuurpijl-toestel in orde wordt 

gebracht om daarmede de opvarenden van het schip te halen, heeft de bemanning vooral op het 

volgende te letten : 

1. Wanneer de vuurpijl, waaraan een dunne lijn bevestigd is, over het schip is geschoten, tracht 

dan die lijn zoo spoedig mogelijk te grijpen en, indien zulks gelukt is, geef dan een duidelijk 

sein naar den wal.  

Dit sein kan bestaan : bij dag, door het zwaaien met een vlag, hoed of pet, en bij nacht door 

het laten zien en verduisteren van een licht, het afsteken van een blauwlicht, of door te 

stakelen. 

Is het sein aan den wal gezien dan wordt van daar een contra-sein gegeven, bestaande uit : bij 

dag, het zwaaien met een roode vlag, en bij nacht het zwaaien met een rood licht. 81 

2. Wanneer dit sein gezien is, haal dan de lijn in. Aan het einde dier lijn is een staartblok 

vastgemaakt waardoor een jolletouw geschoren is, met de einden op elkaar gesplitst (wipper).  

3. Is het blok aan boord gekomen, maak dan de staart van  het blok vast aan een stevig bevestigd  

voorwerp, zooals: mast, stag, davit enz. , het liefst op een hoogte van ongeveer 15 voet boven 

dek, zorgdragende dat daar boven nog minstens een paar voet ruimte overblijft om er straks 

een zware tros aan vast to kunnen maken. Maak de schietlijn los van het staartblok en geef, als 

alles klaar is, een sein naar den wal. 

4. Als het sein aan den wal gezien is, wordt er een zware tros, aan een part van den wipper 

genaaid (met een flinken tamp er bij hangende) en naar boord gehaald. Deze tros moet 1 a 2 

voet boven het staartblok van den wipper worden bevestigd, doch men moet zich eerst zooveel 

mogelijk overtuigen dat er geen slagen van de tros om de wipper zijn gekomen.Is de tros goed 

stevig vastgemaakt dan wordt de rekking losgemaakt, en een sein naar den wal gegeven. 

5. Is het sein aan den wal gezien dan wordt aldaar de trosstijf gehaald en wordt er, door middel 

van den wipper, eene z.g. reddingbroek, welke door middel van een traveller langs de tros 

glijdt, naar boord gehaald. Is de reddingbroek aan boord gekomen dan plaatst zich een der 

opvarenden daarin, en wordt er een sein naar den wal gegeven, waarop de broek naar den wal 

gehaald wordt, en, als de persoon er uit gestapt is, dadelijk weder  naar boord teruggezonden. 

N.B. Er moet streng gelet worden op het telkens sein geven, waar dit voorgeschreven is, daar 

men aan den wal anders niet kan weten wat er gedaan moet worden. Bij het van boord gaan 

der opvarenden moeten eerst de zieken, gebrekkigen en hulpbehoevenden naar den wal 

gezonden worden, en, in alien gevalle, de passagiers voor de bemanning, terwip van deze 

laatste de volgorde moet zijn van onderen af, zoodat de kapitein het laatst gaat. 

6. Wanneer de omstandigheden niet veroorloven dat de zware tros naar boord gezonden wordt, 

dan moet de redding door het wippertoestel allëën geschieden. De traveller loopt dan langs de 

eene part van den wipper terwiji de reddingbroek tusschen de beide tampers wordt 

vastgemaakt, en zoo heen en weer getrokken. Doordien nu echter de part, waarlangs de 

traveller loopt, niet zoo stijf getrokken kan worden, als zulks met de zware tros het geval was, 

zal het vaak gebeuren dat de persoon in den reddingbroek, door het water gesleept, naar den 

wal gehaald wordt. 

 

Gezagvoerders en bemanningen moeten bedenken dat, in geval van stranding, hunne redding voor een 

groot deel afhankelific is van hunne bedaardheid, oplettendheid en het opvolgen van de hierboven 

gegeven voorschriften. 


