
Seinpistolen en vuurpijlen. 
 

Enige tijd geleden is er een mini-enquete onder de leden gehouden over het gebruik 

van seinpistolen en eventuele problemen die men er bij ondervond. 

 

32 Leden reageerden op deze enquete, waarvan 

er 16 aangaven problemen te ondervinden bij 

het verlengen van de vergunning. 15 

Ondervinden geen problemen of hebben dit niet 

in de e-mail aangegeven. 1 Iemand heeft geen 

vergunning en misschien wel een probleem bij 

een mogelijke inspectie. 

 

De meeste geven aan gecontroleerd te worden 

 Meestal thuis en dan op vergunning (verlof)  

 Soms wordt de kluis gecontroleerd, het moeten er 2 zijn en goed verankerd in 

het huis en in het schip. 

 Soms wordt aan boord gecontroleerd, hier moeten de kluizen ook stevig vast 

zitten, soms wordt aangegeven dat de kluis ingemetseld moet zijn. 

 Soms op vreemde tijden. 

 

12 geven aan dat ze het seinpistool ingeleverd hebben of van plan zijn dit te doen. 

 

De meeste geven aan dat de kosten voor het verlengen van de vergunning zijn 

toegenomen, van 10 naar 30 euro in een jaar. 

Er is moelijk aan munitie te komen in Nederland en de kosten ervan zijn ook 

toegenomen.  

 

De voordelen van seinpistolen zijn dat ze met 1 hand te bedienen zijn en dat ze beter 

te richten zijn. Vuurpijlen daarentegen zijn gemakkelijker te verkrijgen, maar lastiger 

te bedienen. Al het noodvuurwerk kan heet worden, 

het is daarom raadzaam een (leren) werkhandschoen 

bij het vuurwerk op te slaan. 

 

De vraag of het gebruik van een elektronische vuurpijl 

kan en mag wordt een paar keer gesteld. Tot nu toe is 

dit niet duidelijk inzichtelijk te maken. In Frankrijk is het verplicht om een seinpistool 

of vuurpijlen te hebben. De munitie en vuurpijlen mogen niet over de datum zijn. 

Elektronische vuurpijlen zijn eigenlijk alleen te gebruiken ter vervanging van de rode 

handstakellichten. 


