
Kleine schepen 
 

Grote schippers 

Small Ships Race 



Vertrekkersavond: 

•  Programma van dag tot dag 

•  Vertrek IJmuiden 

•  Navigatie onderweg 

•  Aanloop Lowestoft 

•  Contact onderweg 



Programma 



Woensdag 31 mei (Seaport Marina IJmuiden) 

•  Aankomst  uiterlijk 12.00 uur (of gedurende Hemelvaartweekend) 

•  Ligplaats M-steiger 

•  Melden bij Walkapitein uiterlijk 12.00 (witte jacks) 

•  20.00 Welkom en weer-synopsis door TZ meteoroloog (voor havenkantoor) 

•  20.30 palaver per groep (groepsleider) 



Seaport 
Marina 

Kleine sluis 

Sluizen 
Pleziervaart gebruikt de kleine sluis, aan de zuidzijde van het sluizencomplex. De sluizen 
draaien 24 uur per dag. Voor en tijdens het schutten kunt u zich bij de sluiswachter melden 
via kanaal 22 of kunt u bellen: 0255 56 41 41. Tijdens en na het verlaten van de sluis kunt u 
uitluisteren via kanaal 61. 
Belangrijke Marifoonkanalen 
•  Marina Seaport IJmuiden  kanaal 74   
•  Sluis    kanaal 22   
•  Havendienst IJmuiden  kanaal 61   



VHF 74 Ligplaats (M-steiger) 

Betaalautomaat & 
toiletten 



Woensdag 31 mei (Voorbereiding) 

•  Kaarten 
•  Imray C25, Imray C28  
•  Reeds / Imray Crusing Almanac 

•  Weer 
•  Bracknell à http://www.weathercharts.org/ukmomslp.htm 
•  BBC Weather Forecast à http://www.metcheck.com/ 
•  Grib-files à www.grib.us 

•  Getij 
•  http://easytide.ukho.gov.uk/easytide//index.aspx 
•  http://www.rws.nl/water/waterdata-en-waterberichtgeving/waterdata/getij/index.aspx 



Woensdag 31 mei (Voorbereiding) 



Woensdag 31 mei (Voorbereiding) 



Donderdag 1 juni (Vertrek) 

•  05.15 à Palaver (havenkantoor, go, uitstel of no-go) 

•  5.30 Afvaart 

•  06.00 à Start (tussen de pieren) 

•  Eigen tijdregistratie 
•  Fair play 

•  Getijden 



Donderdag 1 juni (Vertrek) 
•  Iedere schipper beslist zelf 

•  Iedereen vaart voor eigen risico 
 

 
Als je niet gaat, vergeet de tochttelefoon niet 



Startprocedure 

•  Starttijd wordt tijdens avond- of ochtendpalaver vastgesteld 

•  Van box naar startlijn 1,5nM, 20-30min 

•  Buiten de geul zeil zetten 

•  Zoveel mogelijk gestrekte lijn doorzeilen over startlijn 

•  Eigen exacte starttijd noteren op vaarbrief 



Groepen indeling 



Groepenindeling 

Groep	1	 Groep	2	 Groep	3	 Groep	4	 Groep	5	

Flecha	Verda	 D-Dreamer	 Doordraijer	 Heer	Bommel	 Piccolo	
Alfred	J.	Kwak	 TinTin	 Beluga	 Meermin	 Sunday	Morning	Sunrise	
Sopranino	 Belle	JEM	 Maria	Tessel	 Glenbogle	 kolibri	6.5	
Hydraat	 Waterjuffer	 Lamawajuh	 Gazelle	 La	Limule	
Valhalla	 Titaantje	 SCORPIO	 Blue	Bird	

Eenvoud	 Samurai	
Eclipse	



Donderdag 1 juni (Vertrek) 



Donderdag 1 juni (Vertrek) 



Tot 5 mijl VHF 61 

Donderdag 1 juni (Onderweg) 



Lee bow 



Donderdag 1 juni (Onderweg) 
•  Standby op VHF 16 

•  Marifoonrondje: v.a. 08.00 iedere 2 uur (even uren) 

•  Oproepen op VHF 16, daarna 88, 2 minuten stilte, oproep per 
boot 

•  Positie, koers, snelheid, situatie a/b, bijzonderheden 
•  Indien buiten bereik 

•  Aansluiten bij andere groep 
•  Relay 

•  Tot 24.00 en vanaf 06.00 (daar tussen rust, wel standby 16) 

•  Groep 1: 00:00, Groep 2: 00:10, Groep 3: 00:020 etc. 

 



Donderdag 1 juni (Onderweg) 
•  TSS (verkeersscheidingsstelsel/Shippinglane): 

•  haaks oversteken stuurkompas tov. vaarwegrichting 
(dus niet GPS koers tov. vaarwegrichting) 

•  Deep-water route: 
•  opletten en uitwijken  
•  zo kort mogelijk verblijven in vaarweg 
•  haaks oversteken niet verplicht wel wenselijk 

 



Vrijdag 2 juni (Onderweg) 



De aanloop 
Over de bank of niet? 



Vrijdag 2 juni (Onderweg) 

VHF 14 





Vrijdag 2 juni (Aankomst) 



Vrijdag 13 mei (Aankomst) 









Vrijdag 2 juni (Aankomst) 

•  Vaarbrief ingevuld zsm inleveren bij SSR-commissie  (zit in Aankondiging, zie 
website) 

•  10.00 NZT à Uiterlijk afmelden diner 

•  17.00 NZTà Veiligheidsmelding (indien te laat) 

•  18.00 NZTà Borrel 

•  19.15 NZT à Aanvang diner & prijsuitreiking (denk aan Jasje/dasje) 

 



Mister Vee wisseltrofee 



Zaterdag 3 juni (Passagieren) 
•  Vrij te besteden 

•  Eventuele speling voor terugreis 

•  Leuke trip naar Norwich of Southwold 

•  Avondeten zelf verzorgen 



Zondag 4 juni (Vertrek) 



Veilig thuis! 



Tochttelefoon 



Doel van de tochttelefoon 
Een centraal meldpunt in Nederland dat altijd bereikbaar is voor: 

 

(   de deelnemers 

(   het thuisfront 

(   de meevarende tochtorganisatoren en groepsleiders 

(   de kustwacht 



Wanneer bereikbaar 
•  2 dagen voorafgaand aan het geplande vertrek 

•  3-5 dagen na het geplande vertrek uit Engeland 

•  24 uur per dag SMS (eventueel antwoordapparaat) 

 

 
Daarbuiten via de organisatie  

 
(zie website) 



Hoe bereikbaar 
•  Via telefoonnummer +316 10 32 53 65 

•  Eventueel voicemail 

•  Via de Kustwacht/ Coastguard  (via de VHF)  

•  Eventueel via de organisatie 
•  Simon: +316 – 46 85 46 96 
•  Eli: +316 – 19 33 24 44 



SMS 
•  Naam van het schip 

•  Naam van de schipper 

•  Positie 

•  Koers en bestemming (ETA) 

•  De boodschap 



Wanneer? 
•  Bij verlaat vertrek uit IJmuiden 

•  Bij terugkeer in IJmuiden (zowel heen- als terugtocht) 

•  Bij uitwijk naar ander haven 



NIET voor NOODGEVALLEN 
•  Noodgevallen op land: 

•  112 
•  of marifoon VHF16 

•  Noodgevallen op zee: 

•  MARIFOON VHF 16 (en niet via de mobiele telefoon) 



Goede voorbereiding voorkomt  

geen verrassingen  
maar bepaalt  

hoe jij ermee omgaat. 


