
 

 

 

 

Persbericht  

Eerste promotiebord 118 onthuld  

 

Als onderdeel van de uitbreiding van haar dienstverlening heeft de Maritieme Autoriteit 

Suriname (MAS) vandaag het eerste 118 promotiebord onthuld aan de Waterkant van 

Domburg. In de komende periode zullen in totaal 51 borden op strategische locaties in stad en 

district worden geplaatst. Met deze actie moet het 118 verkort nummer meer bekendheid krijgen 

in de samenleving. Districtscommissaris Jiawan van Wanica verrichtte de officiële onthulling.  

 

118 is het maritieme verkort nummer dat gebeld kan bellen bij calamiteiten op het water. Het 

118 verkort nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor maritieme 

dienstverlening. Afhankelijk van de locatie en de aard van de melding, worden personen, 

organisaties of instanties ingeschakeld om gevolg te geven aan de melding. Het nummer kan in 

de volgende situaties gebeld worden: 

• Aanvaring tussen twee of meer vaartuigen; 

• Aanvaring resulterend in contact met drijvende of vaste objecten; 

• Stranden, als gevolg van aan de grond lopen, of zinken van vaartuigen; 

• Brand of explosie aan boord van vaartuigen; 

• Vaartuig en/of object drijft stuurloos rond; 

• Onderzoek en vaststelling bij incident, aanvaring, ramp, rivier/zeeverontreiniging; 

• Verlies van eenheden lading, voor zover dit verhoogd risico oplevert voor de scheepvaart; 

• Motorpech, roerschade of blackout aan boord van varende vaartuigen; 

• Het tot stand brengen van contact tussen hulpbehoevend vaartuig en eigenaar, politie en/of    

dienstverlener; 

• Toezien op activiteiten op Surinaamse wateren, toezicht op respectering van   

scheepvaartregels; 

• Ongevallen, acties, hinderlijke situaties, gevaar voor veiligheid en de scheepvaart 

 

 

Technische informatie van het 118 bord 

De informatie over het 118 nummer is gedrukt op een vlak van 40 x 60 cm en bevestigd op een 

bord (rechtopstaand) en vervaardigd van Ø 2” galvaan buis. Het bord heeft een smal voetstuk 

op een hoogte van ± 3m. Voor het bevestigen hiervan zal dit ingegraven en gestort moeten 

worden tot een diepte van ± 50 cm.  
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