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Ovet B.V 

Naam: 
 
 

Firma: 
 
 

Datum: 
 

Presentatie ontvangen en begrepen. 
 
 
Handtekening: 
 

 

Vragen veiligheidsfilm bootlieden: 

1) Welke Persoonlijke Beschermingsmiddelen zijn altijd verplicht als men zich op 

de Ovet-terreinen begeeft? 

a) Helm, veiligheidsschoenen en reflecterende kleding. 

b) Veiligheidsschoenen en oordoppen. 

c) Stofmasker, overal en veiligheidsbril. 

 

2) Met de auto op het terrein? Dan bedraagt de maximum snelheid? 

a) 30 km per uur. 

b) 20 km per uur. 

c) 10 km per uur 

d) 50 km per uur, zoals in de bebouwde kom. 

 

3) Grootste gevaren bij Ovet? 

a) Grootte van de bedrijfsmiddelen. 

b) Grootte van de bedrijfsmiddelen, onder lasten doorlopen, trossen en draden van 

kranen en schepen en werken op en bij het water. 

c) Werken op en bij het water, onder lasten doorlopen, en kolenstof . 

d) Werken op en bij het water en aanrijdingsgevaar.    

 

4) Hoe ziet een laadschopchauffeur een voetganger? 

a) Goed, want de voetganger draagt immers reflecterende kleding. 

b) Redelijk, een laadschopchauffeur zit op grotere hoogte en kan daardoor de 

omgeving rond de laadschop overzien.  

c) Slecht, door het beperkt gezichtsveld vanuit de laadschopcabine ontstaat het 

risico dat de voetganger kan worden aangereden. 

 

5) Wat zijn de afspraken over het gebruik van alcoholische dranken en drugs? 

a) Drugs zijn stoffen die invloed hebben op je gevoel, je denken en je gedrag. Drugs 

beïnvloeden je stemming. 

b) Overmatig alcoholgebruik kan schadelijke en verslavende gevolgen hebben. 

c) Het is verboden, overtreding leidt tot ontzegging van de toegang. 

d) Over alcohol en drugs zijn geen afspraken gemaakt. 
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6) Is het dragen van een reddingsvest verplicht? 

a) .Ja, het dragen van een reddingsvest is gedurende de winterperiode in alle 

gevallen van werken bij open water verplicht. 

b) Het dragen van een zwemvest is alleen verplicht als daartoe aanleiding is 

c) Ja, het dragen van een goedgekeurd reddingsvest is in alle gevallen van werken 

bij en op open water verplicht. 

d) Nee. 

 

7) Welke beweringen zijn juist als het over ISPS gaat? 

a) ISPS is internationale wetgeving ter voorkoming van terroristische aanslagen aan 

boord of met behulp van zeeschepen. 

b) In de ISPS code staat dat bezoekers zich altijd moeten melden en zich (op 

verzoek) moeten kunnen legitimeren 

c) De ISPS-code geldt zowel voor zeeschepen als voor alle havenbedrijven  

d) De antwoorden a., b., en c. zijn juist. 

e) De antwoorden b. en c. zijn juist. 

 

8) Veilig gebruik van ladders en kadetrappen? Welke bewering is juist 

a) Minimaal 3 contactpunten bij het op- en afgaan van een trap. 

b) Handen vrij van gereedschap.  

c) Voor gebruik van de ladder de technische staat bekijken . 

d) Geen ladder gebruiken voor “werken op hoogte” als een bordes, steiger, 

rolsteiger of hoogwerker beschikbaar is. 

e) Alle bovengenoemde beweringen zijn juist. 

 

9) Rijden over de terreinen? Rijd dan … 

a) Langs de kades en langs buitenzijden van terreinen, nooit tussen de partijen door 

of rijd de routes die is overeengekomen met het Ovet-personeel.  

b) de kortste route, dit betekent vaak dat men de minste risico’s loopt. 

c) tussen de opgeslagen partijen door. 

 

10) Bresgevaar. Wat betekent dat?  

a) Het onverwacht instorten van een lading van grote hoogte, lijkt op lawinegevaar.  

b) Dit is het gevaar dat ontstaat bij het laden van een ruim.  

c) Gevaar voor zuurstoftekort in een gesloten ruimte.  
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