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Hoewel ‘man overboord’ de nachtmerrie is van veel vissers, vissersvrouwen en hun gezinnen, 
draagt bijna niemand een werk-reddingsvest aan dek. Zo’n vest zit niet lekker, het belemmert je in 
je beweging, gaat vreselijk stinken en vesten blazen zichzelf soms zomaar op als je een plens 
zeewater over je heen krijgt. Toch kan een werk-reddingvest het verschil betekenen tussen leven 
en dood. Of – in het ergste geval – het verschil maken tussen vermist raken of teruggevonden 
worden. Daarom is zo’n vest een essentieel onderdeel van de veiligheidsuitrusting van ieder 
bemanningslid.  

 
Voor vissers, door vissers 

Omdat veiligheid ons allemaal aangaat, komt de Nederlandse visserijsector met een nieuw werk-
reddingsvest dat speciaal ontwikkeld is om te dragen tijdens het werk aan boord van 
vissersvaartuigen. Het nieuwe werk-reddingvest is een initiatief van de veiligheidscommissie van de 
Nederlandse Vissersbond in samenwerking met leverancier Besto (www.besto-redding.nl), een 
gerenommeerd bedrijf met meer dan 85 jaar ervaring op het gebied van reddingsmaterialen voor 
de scheepvaart.  

Samen met de bemanningen van TH-10, GO-31 en SCH-65 en medewerkers van rederij 
Jaczon/Cornelis Vrolijk is een lijst van eisen en wensen opgesteld, waaraan een werk-reddingsvest 
moest voldoen. Maandenlang zijn verschillende vesten aan boord getest en uiteindelijk is een heel 
nieuw vest ontstaan, dat voldoet aan alle eisen: de Fisherman Saver 300N PRO®. De naam zegt 
het al: dit is een vest dat echt door vissers vóór vissers is ontwikkeld. 
 
De beste innovaties nu in één werk-reddingsvest 

Het vest combineert de beste innovaties in één werk-reddingsvest van hoge kwaliteit voor optimale 
veiligheid en draagcomfort. Het doel van de initiatiefnemers is dat het werk-reddingvest de 
veiligheid van vissers op de gehele vloot ten goede komt. Daarom is besloten om onder de vlag 
van de Sectorraad Visserij het vest aan alle vissers op de Nederlandse vloot aan te bieden tegen een 
scherpe prijs. Deze scherpe prijs is mogelijk dankzij een overeenkomst tussen de Nederlandse 
Vissersbond en Besto, zonder bijkomende marges voor de tussenhandel.  

 

 

http://www.besto-redding.nl/
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Wat zijn dan de beste veiligheidsinnovaties? 

Bij deze brief vindt u een brochure over de Fisherman Saver 300N PRO® met alle 
productinformatie. In het kort zijn de belangrijkste veiligheidskenmerken: 
 

 Dubbel uitgevoerd HAMMAR 
hydrostatisch      systeem waterdruk-
activering (op ca. 30 cm  
diepte) 

 Dubbele luchtkamer  

 SOLAS goedgekeurd 

 Wave Barrier technologie 

 300 Newton drijfvermogen  

 Licht en ergonomisch voor optimaal draagcomfort 

 Eenvoudig aan- en uittrekken door breed rugpand en      
grote kunststof buckle: klick on-klick off 

 ‘wipe clean’ buitenkant voor makkelijk schoonhouden 

 AIS-MOB EasyOne beacon: als beste getest 

 Voorzien van zeewater geactiveerd veiligheidslampje  

 
AIS beacon 
Zoals u waarschijnlijk wel weet, zendt het AIS-beacon bij nood een signaal uit dat direct in beeld 
komt op de AIS-ontvangers op de brug van het moederschip. De positie van het te water geraakte 
bemanningslid is hierop dan af te lezen. Ook andere (visserij-)schepen in de buurt en redders als 
de KNRM en SAR kunnen hiermee de positie van de drenkeling uitpeilen. De AIS-MOB EasyOne 
beacon wordt automatisch geactiveerd wanneer deze in contact komt met water, heeft een bereik 
van vijf tot acht mijl en zal voor een periode van minimaal 36 uur blijven zenden. 
 
Fisherman Saver 300N PRO® bestellen 

U kunt nu de Fisherman Saver 300N PRO® bestellen voor uzelf en de rest van de bemanning. 
Gebruik daarvoor het bestelformulier dat u bij deze brief aantreft. De Fisherman Saver 300N 
PRO® (inclusief AIS-MOB EasyOne) kost 405,- euro excl. btw. Bijkomende kosten zijn: 

Keuring vest:  € 28,50 p.j. (verplicht) 

Test AIS:   € 18,50 p.j. (advies) 

 Zouttablet AIS per 2 jaar: € 4,50 (advies) 

 Service AIS per 7 Jaar: € 70,00 (verplicht) 

Nadat uw bestelling is verwerkt, ontvangt u een factuur. Zodra de factuur is voldaan, zorgen we in 
overleg met u voor de levering. De betaling verloopt via de Nederlandse Vissersbond conform de 
overeenkomst met Besto. De levertijd van het vest bedraagt tussen 4-6 weken nadat de betaling is 
ontvangen. Op het product zijn de algemene voorwaarden van leverancier Besto van kracht 
inclusief een jaar fabrieksgarantie (zie www.besto-redding.nl). Afspraken over het onderhoud kunt 
u het beste maken met uw visserijcoöperatie dan wel rechtstreeks met de leverancier Besto.  

Uitgaande van een verwachte levensduur van 3 jaar bedragen de kosten van de Fisherman Saver 
300N PRO® slechts € 0,75 per dag op zee. 

 
Veilig naar zee, veilig weer thuis 
Eigenlijk zou geld geen rol moeten spelen als het gaat om de veiligheid op zee. Safety first is 
daarom het motto, want uiteindelijk willen we dat alle vissers veilig hun werk kunnen doen. De 
Fisherman Saver 300N PRO® draagt daar zéker aan bij!  

Deze actie is mogelijk gemaakt door leden van de werkgroep Veiligheidsmiddelen van de 
Sectorraad Visserij: Johan Baaij (Veiligheidscommissie Nederlandse Vissersbond), Dirk Vink 
(Cornelis Vrolijk), Eric van  Linden (Rederij Jaczon, onderdeel van Cornelis Vrolijk), Gert Koster 
(CNV), David Ras (VisNed) en de bemanningen van TH-10, GO-31 en SCH-65. Voor vragen over 
de Fisherman Saver 300N PRO® kunt u contact opnemen met het secretariaat van de 
Nederlandse Vissersbond, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl. 

http://www.besto-redding.nl/
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Namens de werkgroep Veiligheidsmiddelen van de Sectorraad Nederlandse Visserij wensen we u 
en uw bemanning alvast prettige feestdagen toe en een behouden 2017! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 
 
Derk Jan Berends  
voorzitter werkgroep Veiligheidsmiddelen 

 
Mede namens de dragende organisaties van de Sectorraad Visserij. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bijlage: - Folder  

 - Bestelformulier 


