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Aankondiging van de 6de  “Small Ships Race"  

 

Datum: 12 t/m 16 mei 2016 

Plaats: Start: IJmuiden. Finish: Lowestoft 

Tijd: Starttijd: 12 mei 06.00 NZT, of zoveel later als de organisatie nodig 

acht 

Finishtijd: waarschijnlijk 13 mei  in de loop van de dag 

Sluitingstijd: vrijdag 13 mei 18.00 NZT 

Klassen:  zeilschepen met maximale lengte van 7,50m over dek. 

Georganiseerd door: De commissie "Uiterton " van de Nederlandse Vereniging van 

Toerzeilers 

Wedstrijd bepalingen: Opgenomen in dit boekje 

Prijs uitreiking: 13 mei 2016 19.15 NZT uur in het clubgebouw van de RNSYC te 

Lowestoft. 

Wedstrijdbureau: Tot 11 mei: Jur Pels  0640513366,  

e-mail: smallshipsrace@toerzeilers.nl 

Vanaf 12 mei tot 16 mei via de Tochttelefoon bereikbaar op: (wordt 

op de vertrekkersavond bekendgemaakt) 

Website: www.smallshipsrace.nl 

 

 

"Small Ships Race" een  prestatietocht op de Noordzee van IJmuiden naar Lowestoft bedoeld voor 

kajuitboten tot en met 24 ft. (7,50 meter lengte over de stevens). 

 Organisatie 

Organisatiecommissie 

 Eli van den Broek 

 Simon Does 

 Jur Pels 

2.Verantwoordelijkheid van deelnemers aan toertochten “Toerzeilers” 

De leiding over een boot, de zorg voor de veiligheid aan boord, het afsluiten van de benodigde 

verzekeringen en het voldoen aan wettelijke voorschriften en verdragen behoren tot de 

verantwoordelijkheid van de eigenaar of van degene die de boot heeft ingeschreven. Tot diens 



verantwoordelijkheid behoort ook het besluit om met zijn boot al dan niet te starten, uit te varen, 

of de tocht voort te zetten. 

 

Het vanuit het oogpunt van veiligheid voorgeschreven zijn van bepaalde soorten uitrusting1 laat 

onverlet dat er uit andere hoofde op de eigenaar of diegene die de boot heeft ingeschreven 

verplichtingen kunnen rusten ten aanzien van uitrusting, bemanningslijst en vaarplan. Het voldoen 

aan deze verplichtingen behoort eveneens tot zijn verantwoordelijkheid. 

 

De eigenaar of degene die de boot heeft ingeschreven is verplicht, uiterlijk op de vertrekkersavond, 

op 28 april, de veiligheidslijst volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij de organisatie. Bij 

het niet nakomen van deze verplichting is men uitgesloten van deelneming. 

Schipper en bemanning van deelnemende boten nemen geheel voor eigen risico deel. Noch de 

organiserende commissie, noch de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers, noch de sponsors zijn 

op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, waaronder begrepen schade 

aan de boot, aan de opvarenden, aan derden en/of aan boord zijnde goederen, waaronder voorts 

begrepen schade welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de tocht zou kunnen 

ontstaan en/of daaruit zou voortvloeien, ongeacht of dergelijke schade onder normale 

omstandigheden dan wel bij calamiteiten is ontstaan. 

Noch het van kracht zijn van deze veiligheidslijst, de toepassing hiervan door de organisatie van de 

tocht, noch de controle op naleving van dit reglement, op welke wijze dan ook, begrenst of 

vermindert de volledige en onbegrensde verantwoordelijkheid van de eigenaar van de boot of diens 

vertegenwoordiger. 

De organiserende commissie kan, maar kan niet verplicht worden, aan boord een 

veiligheidscontrole te houden. De organiserende commissie kan een schip van deelneming 

uitsluiten indien een schip, naar het oordeel van de commissie,  niet aan de minimale 

veiligheidseisen en/of eisen van zeewaardigheid voldoet.  

3.Bepalingen 

3.1Reglementen. 

De prestatietocht wordt verzeild onder: 

 Zee Aanvarings Reglement 

 De wedstrijdbepalingen in dit programma boekje. 

 Wisseltrofee: jaarlijks wordt een wisseltrofee uitgereikt aan de “Winnaar” van de tocht 

 

Overige reglementen zijn niet van toepassing. 

3.2 Vertrektijden, verblijfs- en vaarduur 

 Deelnemende schepen dienen woensdag 11 mei, 12.00 uur in Marina Seaport IJmuiden 

aanwezig te zijn en ligplaats te nemen aan de M steiger. Schepen dienen vanaf dat 

moment beschikbaar te zijn voor controle door de commissie SSR. Na aankomst 

moet de schipper zich melden bij de SSR “Walkapitein” wiens telefoonnummer 

tijdens de vertrekkersavond bekend zal worden gemaakt. 

                                                 
1 Voor de deelnemers van de Small Ships Race is een veiligheidslijst met verplichte en aanbevolen 

uitrustingstukken samengesteld. Deze is te vinden op www.smallshipsrace.nl 



 Vertrek uit de haven van de Seaport Marina in IJmuiden op donderdag 12 mei om 06.00 

NZT, na het palaver dat om 05.30 NZT voor de deur van het havenkantoor in 

IJmuiden gehouden wordt. De organisatie kan op dat moment een andere  starttijd 

kiezen die het meeste kans geeft op aankomst van het merendeel de deelnemers bij 

daglicht. 

 De start vindt plaats omstreeks 06.00 NZT of zoveel later als de organisatie wenselijk acht. 

Voor de afstand steiger tot startlijn moet ca. 25 minuten gerekend worden. 

 Schepen dienen binnen een half uur voor of maximaal een half uur na de vastgestelde 

starttijd de startlijn te passeren. 

 De schepen dienen hun exacte starttijd ( tussen de pieren) zelf vast te leggen en te 

vermelden op het tochtformulier.  

 Eventuele wachttijd ten gevolge van het niet direct krijgen van toestemming om de haven 

van Lowestoft in te varen moet worden aangegeven op het wedstrijdformulier. 

 In Lowestoft wordt een rusttijd, tussen aankomst en vertrek, in acht genomen van 

minimaal 24 uren. 

3.3 Traject 

 Het traject wordt gevormd door de rechte lijn van IJmuiden naar Lowestoft. Waarbij 

uiteraard volgens de geldende regels Traffic Separation Systems en Deep Water 

Routes en boorplatforms op de juiste wijze gepasseerd moeten worden. Tijdens en 

na de start dienen de schepen zoveel als mogelijk te vermijden binnen de betonning 

van de aanloopgeul IJmuiden te komen. 

 De startlijn wordt gevormd door de rechte lijn tussen de buitenste havenhoofden van de 

haven van IJmuiden. Er wordt gestart in W richting. Let op beroepsvaart tussen de 

pieren en de aanloop van de haven. Luister uit op VHF 61 (havendienst IJmuiden, 

tot 5 mijl uit de kust). Direct na de start zuid of noord van de aanloopgeul blijven. 

 Voor, tijdens en na de start moet de aanloopgeul, ook binnen de havenhoofden, zo veel als 

mogelijk gemeden worden. De finish wordt gevormd door de rechte lijn tussen de 

havenhoofden van de haven van Lowestoft. 

 Vraag toestemming aan Post Control Lowestoft (VHF 14) en let op de IPTS-signalen op de 

havenhoofden. 

 In Lowestoft moeten deelnemers de ingevulde tochtbrief zsm bij de tochtorganisatie 

inleveren. 

3.4 Motorgebruik 

Motorgebruik is toegestaan en verdient zelfs aanbeveling wanneer tijdige aankomst anders niet 

haalbaar is, of de veiligheid dit noodzakelijk maakt. Van het motorgebruik, anders dan bij het in- 

en uitvaren van havens, wordt in het journaal aantekening gemaakt. Hierbij wordt tevens vermeld 

wat de aanleiding is tot motorgebruik. 

Voor de einduitslag van de race telt de periode van motorgebruik dubbel als gevaren tijd. (Bij de 

totale vaartijd wordt de motortijd nog éénmaal bijgeteld) 

3.5 Assistentie 

Indien een deelnemer assistentie nodig heeft bij het binnenlopen van de haven van Lowestoft dan 

is deze beschikbaar: 

 Tussen 09.15 tot 18.30 uur NZT via VHF 80. 



 Buiten deze tijden contact opnemen met Paul Gisborne bereikbaar op +44 7588 684972. 

Houdt rekening met 20 minuten reistijd van de bemanning. 

3.6 Navigatiemiddelen 

 Er zijn geen beperkingen met betrekking tot het gebruik van navigatiemiddelen. 

 De wijze waarop posities en voortgang worden bepaald, wordt aangegeven in het journaal. 

3.6 Communicatie 

 Voor de onderlinge communicatie tussen deelnemers wordt gebruik gemaakt van de ter 

plekke voor het verkeer tussen schepen onderling vrijgegeven kanalen.  

 Het bezit van een marifoon waarmee op alle kanalen met hoog vermogen kan worden 

uitgezonden (“Zee-marifoon”) wordt sterk aanbevolen. Een handmarifoon is een 

waardevolle aanvulling op, maar is geen vervanging van een “vaste” marifoon met 

antenne (hoog) in de mast. 

 Het onderlinge marifoonverkeer op kanaal 16 wordt tot het minimum beperkt. Het 

uitluisteren en elkaar oproepen gebeurt om de twee uur. Tussen zonsondergang en 

zonsopkomst uitsluitend om 00.00 NZT uur. 

 In gevallen van nood, waarbij acute hulpverlening noodzakelijk is, worden de in de 

scheepvaart gebruikelijke procedures gevolgd, tenzij hulp van een van de andere 

deelnemers kan worden verkregen. 

 Ook in alle overige situaties, waarin communicatie met derden wordt gezocht, zijn geen 

andere dan in de scheepvaart gebruikelijke procedures van toepassing. 

 Contact met het thuisfront wordt door de deelnemers zelf verzorgd. 

 Op de vloot wordt de NEDERLANDSE ZOMERTIJD gebruikt. 

4. Uitslagen 

De Small Ships Race is inclusief deelname aan het Rally-diner + prijsuitreiking,  en dit diner wordt 

beschouwd als de laatste ton die gerond moet worden. De uitslagen worden op vrijdag 13 mei, 

tijdens het Rally-diner bekend gemaakt in het clubgebouw van de RNSYC. Werd vorige edities van 

de SSR de winnaar van de wisseltrofee bepaald aan de hand van gevaren tijd met correctie volgens 

de SW-handicap, dit jaar zal bij de beoordeling van de vaarprestatie tevens gelet worden 

voorbereiding voor de start, leercurve onderweg en een mogelijke jurybonus voor mogelijk 

prestaties in extreme omstandigheden. Gemotiveerd door de jury zal hieruit 1 overal winnar volgen 

die gedurende 1 jaar de fel begeerde Wisseltrofee mee naar huis mag nemen. Tijdens het 

Rallydiner zal de jury onder uitspreken van de motivatie de Wisselprijs overhandigen aan de overal 

winnaar. 

De jury bestaat uit de oud-winnaars van de wisseltrofee in voorgaande edities. Tijdens de 

voorbereidingsmiddag en bij de uitreiking van de wisseltrofee zal de jury uitgebreid verslag doen 

en verantwoording afleggen over de beoordelingsformule en de totstandkoming van haar 

eindoordeel.  

Daarnaast zal voor de liefhebbers de SW-scoring gepubliceerd worden.  

5. Wisseltroffee 

Er wordt gestreden om de Mr. Vee Wisseltrofee. Voor elke deelnemer die de tocht reglementair 

uitvaart is een herinnering beschikbaar.  



6. Veiligheidseisen 

Voor de deelnemers van de Small Ships Race is een veiligheidslijst samengesteld. Deze is te vinden 

op www.smallshipsrace.nl. De organiserende commissie kan, maar kan niet verplicht worden, aan 

boord een veiligheidscontrole te houden. De organiserende commissie kan een schip van 

deelneming uitsluiten indien een schip, naar het oordeel van de commissie,  niet aan de minimale 

veiligheidseisen en/of eisen van zeewaardigheid voldoet.  

Let op!: AIS is vanaf heden verplicht. Afgelopen 6 edities is met meermaals gebleken dat er 

gedurende de oversteek sprake was van tijdelijk slecht zicht en zelfs mist, De drukbevaren route, 

de tijd van het jaar en het aantal keren waarbij er sprake was van mist, heeft de organisatie doen 

besluiten een AIS ontvanger verplicht te stellen. 

7. Voortijdig opgeven 

Indien u de wedstrijd voortijdig opgeeft, dus niet reglementair uitvaart, bent u verplicht zich af te 

melden. U kunt dit doen per marifoon bij en/of telefoon naar de Tochttelefoon en/of de 

Nederlandse of Engelse kustwacht (voor telefoonnummers zie aankondiging).  

Vrijdagavond 13 mei om 24.00 uur NZT worden de schepen waarvan niets bekend is, als vermist 

doorgegeven aan de kustwacht. 

8. Tochtbrief deelnemer/uitreiking medailles. 

Op de Tochtbrief, zie bijlage, moet u vermelden op welk tijdstip u de start- en finishlijn bent 

gepasseerd, de hoeveelheid motoruren en de reden.  

In Lowestoft moeten deelnemers zich met voltallige bemanning en de ingevulde tochtbrief bij de 

Jury melden voor de debriefing. Daartoe zal in het clubgebouw van de RN&SYC een aparte 

juryruimte ingericht worden. Welke ruimte dat zal zijn weet de tochtorganisatie zodra we in 

Engeland aangekomen zijn. 

9. Uitstellen vertrek / afbreken van de tocht na de start. 

De commissie kan als uiterste noodmaatregel wegens slechte weersomstandigheden de tocht 

uitstellen of afbreken.  

 Agenda (Tijden in NZT (UTC +2 uur)  

Wo 11 mei Naar haven van vertrek (IJmuiden) op eigen kiel, ligplaats aan de M steiger. 

Wo 11 mei 20.30 en 21.00 NZT Avond palaver  

Do 12 mei 05.30 NZT Vertrek palaver (tijd in overleg groepsleider)  

Do 12 mei 06.00 NZT Start tussen de pieren. Starttijd kan door de organisatie kort tevoren nog 

gewijzigd worden 

Vr 13 mei Aankomst in Engeland. Zo spoedig mogelijk de wedstrijdbrief inleveren! 

Vr 13 mei 10:00 NZT Afmelden diner bij niet tijdig aankomen  

Vr 13 mei 17:00 NZT Uiterlijk afmelden bij niet op tijd aankomen  

Vr 13 mei 18:00-18:30 NZT Melden in clubhuis  

Vr 13 mei 18:30-19:15 Bijpraten en borrelen in clubhuis  

Vr 13 mei 19:15-21:00 Diner met prijsuitreiking. 

Vr 13 mei 21:00-???? Napraten  

Za 14 mei Zelf te besteden, evt. naar Norwich met trein  

Zo 15 mei 08:30 NZT palaver (niet verplicht) 



Zo 15 mei 09.00 verwachte vertrek terugreis (niet verplicht) 

Ma 16 mei Geplande terugkomst in Nederland  



  TOCHTBRIEF Small Ships Race 2016 

Naam schip  

Naam schipper  

SW   

Starttijd (NZT)  

Finishtijd (NZT)  

Wachttijd bij aankomst  

Aantal motor/sleepuren  
 
 
 

Reden  
 
 
 

Gezeilde tijd 

(in te vullen door 

organisatie) 

 

Opmerkingen  

 

 

 

 

Jury oordeel 

Voorbereiding 

 

 

 

 

Jury oordeel 

Tocht 

 

 

 

 

Jury eind oordeel 

 

 

 

 


