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1. Landing Craft Vehicle Personnel (MK 2) 
 1.1 Algemene gegevens LCVP 

1.2 Manoeuvreren 
1.3 LCVP - Drills 
1.4 Procedure - man over boord 
1.5 Motoren kennis 
1.6 Controles 

        1.1. Algemene gegevens LCVP MK - 2 

LCVP MK 2 

 

lengte 
lengte welldeck 
breedte 
minimale breedte welldeck  
hoogte met mast op  
hoogte met mast neer  
diepgang beladen voor 
diepgang beladen achter 
gewicht beladen 
gewicht onbeladen 

16 meter 
7.90 meter 
4.20 meter 
2.19 meter 
5.40 meter 
3.90 meter 
0.35 meter 
1.50 meter 
17.50 ton 
13.10 ton 

 Bemanning LCVP MK 2 

 De bemanning bestaat uit drie personen te weten: 

• eerste bestuurder 

• tweede bestuurder 

• en de machinist 

 De laadcapaciteit 

 De laadcapaciteit van de LCVP is: 

• in een gematigd klimaat - 35 pax met uitrusting 

• in een arctic klimaat - 20 pax met uitrusting 

• gewicht aan materiaal - 4,3 ton 

 Type voortstuwing en vermogen 

 • type - DAF DKS 1160 M 

• vermogen - 263 PK 

• 1 - motor 

 Snelheid van het vaartuig 

 • onbeladen - 11.5 knopen (21 km/u) 

• beladen - 10 knopen (18,5 km/u) 

 Brandstoftanks 

 Aantal brandstoftanks aan boord van een LCVP: 

• brandstof: diesel F – 76 (F – 75 diesel met afkat voor arctische omstandigheden) 

• 2 tanks 

• inhoud 2 x 475 liter 

• per tank 75 liter reserve houden 

• verbruik 35 liter per uur 

 Actieradius 

 actieradius is 200 nautische mijlen (370 km) 

 Draaicirkel 

 17 meter 

               1.2. Manoeuvreren  

 Factoren van invloed op meerprocedures 

 De factoren die invloed hebben op meerprocedures zijn: 

• Scheepvaart verkeer. 

• Breedte vaarwater. 

• Stroming. 

• Wind. 

• Diepte. 

• Tactische omstandigheden. 

• Belading. 
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 De procedure ontmeren 

 De procedure ontmeren is als volgt: 

• Bestuurder geeft waarschuwingsorder gereed maken voor ontmeren. 

• Bestuurder geeft uitvoeringsorder achter los. 

• Bemanningslid geeft aanwijzing achter los. 

• Bestuurder koppelt motor in en draait achterschip weg. 

• Bestuurder koppelt uit 

• En geeft order voor los. 

• Bemanningslid geeft aanwijzing voor los. 

• Bestuur koppelt in. 

• Bestuurder vaart onder een hoek van 45° achteruit weg. 

• Bemanningslid achterschip geeft aanwijzingen door middel van arm en handsignalen aan de 
bestuurder. 

 Gereedmaken LCVP voor procedure aanmeren  

 Het gereedmaken LCVP voor procedure aanmeren: 

• Op waarschuwingsorder van de bestuurder. 

• Radar op stand-by. 

• Bemanningslid voor gaat naar de opgegeven zijde. 

• Tros gereed maken om te werpen. 

• Bemanningslid achter gaat naar de opgegeven zijde. 

• Op order willen uit aan de opgegeven zijde. 

• Tros gereed maken om te werpen.  

 De procedure aanmeren 

 De procedure aanmeren gaat als volgt: 

• Bestuurder maakt een aanmeer plan met inschatting wind en stroom. 

• Bestuurder geeft waarschuwingsorder aanmeren over SB / BB en geeft het aanmeerpunt aan. 

• Bemanningsleden maken de LCVP gereed voor aanmeren. 

• Bestuurder nadert aanmeerpunt onder een hoek van 45°. 

• Bestuurder geeft eventuele order willen uit. 

• Bestuurder geeft order voor vast. 

• Bemanningslid geeft aanwijzing voor vast. 

• Bestuurder draait achterschip bij. 

• Bestuurder geeft order achter vast. 

• Bemanningslid geeft aanwijzing achter vast. 

               1.3. LCVP - Drills  

 2.3.1. Sleepdrill 
2.3.2. Ankerdrill 

1.3.1. Sleepdrills  

 Het gereedmaken van de LCVP voor de procedure lange sleep als zijnde dode boot 

 • Pak de sleepspruit en leg de ogen over stuur- en bakboord bolder. 

• Maak de sleeplijn vast aan de sleepspruit. 

• Leg de sleepspruit op en om de klep. 

• Schiet de sleeplijn op in de kuip of welldeck, op zodanige wijze dat de beachlijn vrij uit kan lopen. 

• Geef de sleeplijn over aan de LCVP die gaat slepen, eventueel door middel van het gooien van 
een keesje. 

• Begeleid de sleeplijn. 
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Lange sleep  
 
 
 

 
 

 
 Het aannemen van de sleeplijn als slepende boot voor de procedure lange sleep. 

 • Nader de dode boot over uw stuurboordzijde. 

• Eén bemanningslid neemt de lijn aan achter de stuurkuip. 

• Breng de lijn naar het achterschip. 

• Haal de lijn door de rolbok en sluit de beugel. 

• Vaar langzaam weg. 

• Haal de sleeplijn in zoveel als nodig is i.v.m. de golfbeweging. 

• Beleg de sleeplijn om de bolder. (denk aan 2x de bootlengte)  

• Vermijd het maken van scherpe bochten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte sleep 

 

 Het gereed maken van de LCVP voor de procedure korte sleep als zijnde dode boot. 

 • Maak de voor en achter bolder vrij. 

• Maak de grote fender vast (alleen bij slecht weer) aan het voorschip aan die zijde opgeven door 
het vaartuig wat gaat slepen. 
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KORTE SLEEP. /  = DODE BOOT

 
 

 Het gereed maken van de LCVP als zijnde het slepende vaartuig voor een korte sleep. 

 • Geef door aan de dode boot aan welke zijde men hem gaat slepen. 

• Maak de voor en achterlijnen gereed. 

• Maak de grote fender vast aan het achterschip aan die zijde opgegeven aan de dode boot. 

 Het oppikken van een dode boot voor een korte sleep. 

 • Nader de dode boot aan de opgegeven zijde. 

• Kom langszij. 

• Gooi de voor en achterlijnen over en beleg de lijnen 

• Haal door middel van vaarbewegingen voor en achteruit de rek uit de voor- en achtertros. 

 Het uitvoeren van de handelingen bij het aannemen van de slepende LCVP als zijnde dode 

boot 

 • Geef beide afmeerlijnen / sleeplijn over 

1.3.2. Anker drill  

 Wat men moet uitvoeren voor dat men kan gaan ankeren 

 • Anker positie bepalen met behulp van de navigatiekaart. 

• Aanloop naar anker positie bepalen, rekening houdend met stroom, wind, diepte en ruimte. 

• Bemanning indelen voor de anker procedure 

 

 
 De orders en de handelingen als bestuurder bij het ankeren 

 • Geef de order: gereed maken om te ankeren. 

• Breng het vaartuig in positie voor de wind cq stroom. 

• Geef de waarschuwing: gereed maken om te werpen. 

• Ontkoppelen. 

• Geef de order: werp anker. 

• Anker houd, order: ankerbal hijsen. 

• Laat positie bepalen op de kaart. 

• Laat één man op post ter controle van positie en ankerlijn 
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 De handelingen als bemanningslid bij de anker procedure 

 • Bijl gereedleggen achter tegen de huif 

• Op order: gereed maken om te ankeren, anker gereedleggen op het achterschip. 

• Voldoende ankerlijn uitleggen (minimaal 3x de diepte) over het  BB gangboord. 

• Ankerlijn door de rolbank halen. 

• Ankerlijn één of meerdere slagen om de middelste bolders. 

• Geef door aan de bestuurder: anker gereed 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Neem op waarschuwing: gereedmaken om te werpen 

 • Het anker oppakken. 

• Geef door aan de bestuurder: gereed om te werpen. 

• Op order: werp anker, anker werpen met de kreet anker geworpen. 

• Laat de ankerlijn uitlopen tot minimaal 3 maal de water diepte. 

• Beleg de ankerlijn om de middelste bolder. 

• Controleer het anker (krabt) d.m.v. de ankerlijn, en geef de stavaza door aan de bestuurder. 

• Anker houd, op order de ankerbal hijsen of ankerlicht aan. 

• Hakblok plaatsen. 

 Het laten ophalen van het anker als zijnde bestuurder 

 • Deel de bemanning in. 

• Laat één man positie innemen bij SB zijde van de rolbank (aangever). 

• Zet één man bij de rolbank om het loos in de ankerlijn binnen te halen. 

• Maak vaart over uw achtersteven en koppel in en uit op aanwijzing van het bemanningslid dat de 
stand en afstand van de ankerlijn aangeeft (de aangever). 

 Bij genoeg loos in de lijn zal de lijn aan de aangever gegeven worden, die de ankerlijn om de 

bolder (SB - achter) zal beleggen 

 • De bestuurder kan nu de lijn binnenvaren in samenwerking met de aangever 

• Het resterende bemanningslid zal het loos van de ankerlijn binnenhalen en op teken van de 
bestuurder beleggen 

• Als het anker kort stuurboord staat, zal het anker over de kop worden getrokken en worden 
binnengehaald. 

• Indien anker niet los komt, SB over de kop trekken.(oude procedure) 

 

 
 Het door geven van de stand van zaken als bemanningslid bij het anker ophalen 

 • Geef door aan de bestuurder gereed om anker op te halen. 

• Geef aan de richting waar het anker staat door middel van je arm de richting aan te wijzen. 

• Geef de afstand aan doormiddel van de volgende kreten: 

• afstand 5 meter of meer LANG ACHTER STUURBOORD, BAKBOORD OF MIDDEN. 

• afstand 1 meter tot 5 meter HALF LANG STUURBOORD, BAKBOORD OF MIDDEN. 

• afstand 1 meter of minder KORT ACHTER STUURBOORD, BAKBOORD OF MIDDEN. 

• Anker uit de bodem, ANKER LOS. (bestuurder koppelt direct uit) 

•  Anker inzicht, ANKER INZICHT. 

• Anker aan boord, ANKER AAN DEK. 

• Indien nodig het bemanningslid bij de rolbank assisteren bij het binnen halen van het anker. 
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 De taken als bemanningslid bij de rolbank 

 • Het binnen halen van het loos in de ankerlijn. 

• Het los trekken van het anker. 

• Het binnen halen van het anker. 

• Het opruimen van het anker 

               1.4. Procedure - man over boord 

 Het uitvoeren als bestuurder van de procedure M.O.B bij goed weer. 

 • Draai de shuttle weg van de drenkeling. 

• Geef het geluidssignaal oscar. 

• Laat bemanningslid uitkijken naar de drenkeling. 

• Laat indien mogelijk een reddingsboei, of lifenet gooien. 

• Drenkeling inzicht, nader de drenkeling tegen wind of tij in. 

• Laat indien nodig via de marifoon om assistentie vragen: positie en ernst van de situatie. 

• Laat de klep ontborgen. 

• Laat de klep neer. 

• Laat bemanningslid plaats nemen op de klep. 

• Leg de LCVP stil bij de drenkeling. 

• Drenkeling aan boord laten nemen. 

• Laat de klep ophalen en borgen. 

 Het uitvoeren van de taken als bemanningslid bij een procedure M.O.B. bij goed weer. 

 • Kijk uit naar de drenkeling, wijs hem aan en geef afstanden door. 

• Gooi op order een reddingsboei of het lifenet naar de drenkeling.(indien nodig) 

• Maak verbinding via de marifoon aan overig scheepvaart of verkeerscentrale en meldt: positie 
en ernst van de situatie. 

• Ontborg op order de klep. 

• Laat op order de klep neer. 

• Neem positie in op de klep. (denk aan life-sizing) 

• Neem drenkeling aan boord. 

• Geef aan de bestuurder door; drenkeling aan boord. 

• Haal op order de klep op en borg de klep. 

• Geef indien nodig ZHKH.(Zelf Hulp Kameraden Hulp) 

 Het uitvoeren als bestuurder van de procedure M.O.B. bij slecht weer. 

 • Draai de shuttle weg van de drenkeling. 

• Geef geluidssignaal oscar. 

• Laat bemanningslid uitkijken naar de drenkeling. 

• Drenkeling inzicht; nader de drenkeling met tij en wind mee, zodanig dat de drenkeling over 

• stuurboord zichtbaar blijft. 

• Laat indien mogelijk een reddingsboei of lifenet gooien. 

• Laat indien nodig via de marifoon om assistentie vragen met de volgende gegevens; positie en 
ernst van de situatie. 

• Laat de klep ontborgen. 

• Laat de klep neer. 

• Laat bemanningslid plaats nemen op de klep. (denk aan life-sizing) 

• Leg de LCVP stil bij de drenkeling zodanig dat de drenkeling rechts  van de klep ligt en hou de 
shuttle in die stand dat men achteruit kan slaan. 

• Laat de klep ophalen en borgen. 

 Het uitvoeren van de taken als bemanningslid bij een procedure M.O.B. bij slecht weer. 

 • Kijk uit naar de drenkeling en wijs hem aan. 

• Gooi op order een reddingsboei of het lifenet naar de drenkeling. 

• Maak verbinding via de marifoon en meldt: positie en ernst van de situatie. 

• Ontborg op order de klep. 

• Laat op order de klep neer. 

• Beveilig je zelf met een aan lijn aan de LCVP. 

• Neem positie in op de klep. 

• Neem drenkeling aan boord. 

• Geef aan de bestuurder door; drenkeling aan boord. 

• Haal op order de klep op en borg de klep. 

• Geef indien nodig ZHKH. 
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 Het uitvoeren van de procedure M.O.B. waar de 2 gegeven methodes niet mogelijk zijn als 

bestuurder 

 • Schat de situatie in. 

• Maak een plan. 

• Brief het bemanningslid. 

• Voer het uit. 

 De reactie bij het zien van M.O.B. over bakboord / stuurboord. 

 • Roep: man over - boord over bakboord / stuurboord. 

• Roep naar de drenkeling: zwem, zwem, zwem. 

• Hou indien mogelijk de drenkeling in zicht en wijs hem aan. 
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                   1.5 Motoren kennis 

 Checklist MK II machinekamer 

 Checklist MK II algemeen 

Check List MK II 

Urenstand begin:    Urenstand eind:   datum: 

SMEEROLIE PEILEN Hoofdmotor 

Motoren (O – 1236)  

Keerkoppeling (H – 576)  

Aandrijfgedeelte Schöttel ( agma 3 ep)   

Stuurgedeelte Schöttel (O – 240)  

Hydraulisch systeem (O – 240)  

Aggregaat (L32 – O278 L33 O - 278)  

ZOUTKOELWATER SB en BB 

Zee inlaat voor / na filter geopend  

Ontluchting zee inlaat geopend  

Buitenboord afsluiter geopend. 

Let op: bij de L33 moet BB open staan voor het gebruik van het aggregaat! 

 

ZOETKOELWATER  

Koelvloeistof niveau  

Visuele controle op lekkage(s)  

BRANDSTOF SB en BB 

Toevoer brandstoftank altijd open laten staan  

Afsluiter voor filter waterafscheiding open  

Filters afgetapt op eventueel water  

Gepeilde brandstof (liters) SB….……..…BB…....……. 

Voldoende brandstof aggregaat (niet bij L33)  

VISUELE CONTROLE  

Op lekkage(s)  

Los liggend materiaal  

Draaiuren  

LENSSYSTEEM  

Lensklep handpomp MK   

Lensklep handpomp Well deck  

Werking electrische lenspomp  

Lensklep electrische pomp  

Bilge water niveau Well deck en MK  
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Vervolg Check List MK II 

:          datum: 

BATTERIJEN  

Batterij vloeistof  

Klem aansluitingen  

  

OPMERKINGEN  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Naam: 
Paraaf 
 
 
 
 
 

 
CHECKLIST LCVP MK II ALGEMEEN 

 

DATUM:  NAAM:       L 95… 

 

CONTROLE UITVOEREN OP AANTAL, WERKING, ZEEVASTE BEVESTIGING 

   

Reddingsvesten Aantal 

Reddingsvlotten JA NEE 

Reddingsboeien JA NEE 

Markus lifenet JA NEE 

Brandblusser Well - deck JA NEE 

Luchtfluit JA NEE 

Klep geborgd JA NEE 

Hoosgaten vrij in de voorbak JA NEE 

Luiken vast JA NEE 

Navigatie verlichting JA NEE 

Hulp verlichting wit JA NEE 

Hulp verlichting rood JA NEE 

Seinlamp JA NEE 

Marifoon JA NEE 

Intercom / loudspeakers JA NEE 

Radar JA NEE 
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Verbandtrommel JA NEE 

Oogspoelfles JA NEE 

Tankdop sleutel JA NEE 

Fenders JA NEE 

Pikhaken JA NEE 

Slagaard JA NEE 

Ankertrommel JA NEE 

Beachlijnen JA NEE 

Sleeptrossen JA NEE 

Drinkwater JA NEE 

Voeding JA NEE 

Camouflage netten JA NEE 

Stuurtafel Kompas JA NEE 

Instrumenten paneel / kompas verlichting JA NEE 

Zeekaarten JA NEE 

Boekwerken JA NEE 

   

ALLES ZEEVAST ZETTEN   

Opmerkingen: Paraaf: 
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Bijzonderheden vaart 

Inzet: 

Hier bijzonderheden tijdens de inzet invullen. In ieder geval tijd en plaats vertrek, route, tijd aankomst. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Naam: 
Paraaf 
 
 
 
 
 

 
 
 


