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Voorwoord 
 
In dit boek worden de verbindingsactiviteiten op de zeekadetschepen behandeld. Alle 
mogelijke vormen van communicatie komen er in voor. Je leest over het gebruik van 
de marifoon maar ook over het gebruik van vlaggen als een manier waarop je met 
elkaar kunt ‘praten’. Verder komt elektroleer aan de orde en wordt er aandacht 
besteed aan soldeertechniek. 
 
De opleidingscommissie heeft aansluiting gezocht bij al bestaande boeken. Voor de 
opleiding tot 'seiner 2' is dit het cursusboek ‘Marifonie voor de watersport’. In dit boek 
wordt alles over de marifoon uitgebreider beschreven. Dit boekje bevat ook 
examenstof voor het bedieningscertificaat en is bij de KNWV (tel. 030-656 65 95) en 
in watersportwinkels verkrijgbaar. Om het examen te oefenen heeft de KNWV een 
speciale vragendiskette. 
Het boekje 'Standard Marine Vocabulary' is een woordenboek voor de standaard 
woorden en zinnen bij de communicatie in de zeevaart. Het is wereldwijd erkend en 
daarom aan te bevelen voor de mensen in de verbindingsdienst. Het is verkrijgbaar 
bij de Nederlandsche Uitgeversmij. Numij-Leiden B.V. (ISBN 90 6110 105 0). 
Het behalen van dit brevet is de basis voor het brevet seiner 1. 
 

Maar goed, we beginnen bij het begin: 
 

Inhoudsopgave: 
1 De seiner         1 
2 Marifonie         8 
3 Installatie marifoon      17 
4 Communicatie      22 
5 De vlag       27 
6 Seinvlaggen        34 
7 Electroleer       43 
8 Het boordnet       50 
9 Soldeertechniek      56 
 
Het brevet Seiner 2 ontvang je als: 
- de praktijk-onderdelen seiner v/d wacht, marifoon gebruik, solderen, gebruik 

van de vlaggen en assisteren bij onderhoud en reparaties met voldoende 
resultaat zijn afgelegd; 

- de theorie-testen zijn afgetekend. 
 
Colofon 
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