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Touwen & Draden

Deelnemers Handtekening



RICHTLIJN

Er is een Learning Engagement Tool ontwikkeld om belangrijke issues met betrekking tot een thema te 

bespreken en om soortgelijke incidenten te voorkomen. In dit geval, hoe te voorkomen dat een touw/draad 

kan breken, om letsel te voorkomen. Bespreek het thema en denk als team na over de antwoorden en wat 

je kunt leren.

Het thema is opgedeeld in 2 categorieën: 

• EIGENSCHAPPEN

• ONDERHOUD & CONTROLES

Na elke categorie worden enkele tips en voorbeelden genoemd om het gesprek te begeleiden.

Succes!
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1. Welke draden zijn aan boord?

2. Wanneer gebruik je welk materiaal?

Touwen - EIGENSCHAPPEN

Van alle touwen en draden dient een certificaat aan boord 
aanwezig te zijn. Touwen en draden bestaan grofweg uit 2 
verschillende soorten materialen. In onderstaande tabel staan 
deze, met bijbehorende eigenschappen, beschreven.

3

Materiaal Elasticiteit MBS Gewicht 

Staal Laag Hoog Zwaarder ten opzichte 

van synthetische 

materialen 

Synthetisch Middel/hoog Lager dan staaldraad, 

afhankelijk van soort 

synthetisch materiaal 

Lichter in gebruik dan 

staaldraden 

Toelichting: 

Elasticiteit: Hoe hoger de elasticiteit, hoe meer kracht er wordt opgebouwd in de gehele 

uitstaande draad. Wanneer de draad breekt of losschiet dan zal bij een middel/hoge 

elasticiteit sprake zijn van het wegspringen van de draad als een elastiek. 

Een stalen draad is niet of laag elastisch en zal bij het breken eerder ‘neervallen’ en dus 

minder gevaar opleveren. 

Losschietende staaldraden zijn net als losschietende synthetische draden levensgevaarlijk! 

Een staaldraad geeft geen ‘waarschuwing’ (geluid) voor het breken en is moeilijker op 

spanning te brengen. 

MBS – Minimum Breeksterkte: Een door de leverancier gegeven waarde (in kilonewtons) 

voor nieuwe droge meerdraden. De waarde is bepaald op basis van testen met een selectie 

van dezelfde draden. De laagste spanning waarbij de draad is gebroken is de minimale 

breeksterkte. 



RICHTLIJN - Eigenschappen

1.Welke draden zijn aan boord?

Benoem welke draden er zijn. Hoe kun je deze herkennen, wat zijn de eigenschappen, etc.

Ook zijn er diverse touwen en draden op de markt, die bestaan uit een combinatie van de genoemde materialen. Zo zijn 
er ook touwen die lichtgewicht zijn (zoals synthetische touwen), maar een minder grote snap-back zone hebben (zoals 
staaldraden).

Belangrijk is om u goed te verdiepen in de eigenschappen van het materiaal, de geschiktheid voor uw type 
werkzaamheden en de vereisten genoemd in het certificaat van onderzoek. 

Voor wetgeving over trossen, zie onder andere het ROSR (art. 10.02.2) en ADN.

2.Wanneer gebruik je welk materiaal?

Wanneer gebruik je een staaldraad en wanneer een synthetische draad? Hoe maak je onderscheid in de situatie?
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1. Hoe word er bijgehouden wanneer de
touwen/draden vervangen dienen te worden?

2. Hoe kun je het beste de touwen/draden
controleren? Wanneer is het beter een touw/draad
niet meer te gebruiken?

Touwen - ONDERHOUD & CONTROLES

Het doen van goed onderhoud en het uitvoeren van 
regelmatige controles verlengd de levensduur van de materialen 
en beperkt de kans op ongelukken. Enkele aandachtspunten: 

1. Raadpleeg bij het bepalen van de onderhouds- en
vervangingsfrequentie altijd de leveranciersvoorschriften.

2. Voer regelmatig visuele controles uit op de staat van de
touwen en draden. Slijtage en beschadiging (knikken, kinken
en vleeshaken) van de touwen en draden hebben een
negatieve invloed op de breeksterkte. Vervang deze indien
noodzakelijk.
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RICHTLIJN - Onderhoud & Controles

1. Hoe word er bijgehouden wanneer de touwen/draden vervangen dienen te worden?

Laat aan de bemanning zien hoe dit wordt bijgehouden en wanneer zij volgens leveranciersvoorschrift vervangen dienen 
te worden.  Zo wordt iedereen betrokken.

2. Hoe kun je het beste de touwen/draden controleren? Wanneer is het
beter een touw/draad niet meer te gebruiken?

Bespreek voorbeelden en tips hoe je het beste een touw/draad kunt 
controleren. Hoe kun je zien wanneer een touw/draad aan vervanging toe is?

Als het mogelijk is, bekijk dan een aantal touwen/draden aan dek en leg uit 
hoe je ze controleert.
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