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Voorwoord

In de aanloop naar de edit ie 2018 van de Ronde om  No ord  Holla nd kunnen w e terug blikke n op ee n 

wisselv allig  en  soms onstuimig  voorjaar. Op het  mom ent van het  schrijven van dit voorwoord  zit ik lekk er 

in  de  tu in en schijnt d e zo n wee r, maar een uur gele den was de luch t nog zwart  van de zware  wolken 

en buien die over het  land tre kken. Ook kwam afgelo pen week vrijwe l elke dag ‘code oranje ’ v oorb ij.  

Als org anisatie moeten  we natuurli jk ook met d it sce nario re kening hou den. Soms bren gt dat o ok lastige 

beslissingen met zich m ee . Zo is g isteravond de woen sdagavond wedstrijd van  de  organiseren de verenig ing 

van de Ron de, Yachtc lub Seaport Ymuiden (YSY) afge last wegens mist (op zee ) kort voor de start, om  

alsnog voor de geplande start toc h op te lo ssen en  te ein digen in  (weer)  ee n mooie  av ond, maar du s voor 

ons helaas niet  op het  water.  

Oo k in voorgaan de editie s hebben we bijvoorb ee ld (achteraf  onnodig) de baan ingekort o f andere 

beslissingen genomen. Zo hebben we nu w ee r aanpassingen gedaan voor ALLE klassen  vanwege het  

fonteinkruid. We  hopen dat het d aarmee  ee n ee rli jke wedst rijd voor alle dee lnem ers wordt, zonder 

‘vast loper s’ in het  (o n)kru id. Dus let  goed op het te  varen t raj ect ! Uit era ard hopen we dat we dit jaar de 

ronde onder perfecte conditie s kunnen varen, maar we houden dus rekening met  alternatie ve sce nario ’s. 

En mocht de  be slissing a chtera f gez ien niet  de beste zijn geweest, doe n we er toch alles aan om ook dit 

jaar er w ee r een heel mooi en leuk evenement v an de  maken.

Een ander scenario  waar we ons ee rder in dit jaar m ee  bezig  hielden was het op dat moment nog sterk 

achterb lijvende aantal inschrijv ingen. Naast d e tre nd in  het wisse lva llige weer,  merken we ook ee n trend 

in  het steeds later inschrijven. Voor ons als o rganisat ie maakt dit het moeilijk om afsprake n met  onze  
toe lev era nc iers te  maken. Zo zijn  we hierdoor nu gedwongen om ee n limie t op het a ant al in schrijv ingen te  

zet ten omdat we nu niet  mee r kunnen ‘opsch alen’. Ik wil u met k lem  vragen om zo  vroe g mogelijk aan te  

melden. Moc ht het  nodig  zijn dat u zich alsnog afmeldt, kan dat u ite raard nog, maar het  voorkomt dat w ij 

uitein delijk mensen te leur m oe ten  stellen omdat w e gee n capac ite it meer hebben.

Een ple k die  zeker ook geen capacit eit  mee r hee ft is de haven van Scheveningen tij dens het  wee kend 

van�de�Ron de.�Een�andere �wedst ijd�e indigt �na�de �Ronde�in�Scheveningen,�w elke �nu�de��nishplaats� is�voor�

de Volv o Oce an Race (VOR). Maar als dee lnem er van de Ronde heeft  u gelu k. U  ligt  al in ee n mooie  

zee haven, op sle chts enke le uren zeilen van Scheveningen. En de dee lnem ers van de VO R vare n ook bij 

IJmuiden�langs.�Al�denk� ik�dat�zij�die �afstand�w el� iet s�sne ller�zulle n�overb ruggen…��

En nu we het to ch over IJmuiden  hebben. Wanneer u tijdens bijvoorbee ld de  25e edit ie van de Ronde weer 

Marina Seaport aandoe t, zult u merken dat h ie r vee l ve randert is. Ge meente Velsen, eigenare n Marin a 

Seaport  IJm uiden en Ko ndor W esse ls Vastgoed, hebben de handen  ine en geslagen om hie r ee n duurz aam  

en gewilde kustp laats verd er te ontw ikkele n. 

( https://ww w.kondorwesse ls.n l/nl/pro jec tontw ikkeling/detail/kustplaats- ijmuiden-aan -ze e )

Als org anisator en gebruiker van dit gebie d zijn we hie r n atuurli jk hee l blij m ee  en we w eten ze ker dat u als 

deelnemer van de Ronde tijdens toe kom stige wedstrijden hie r ook van kunt g enie ten.

Voor nu  wens ik dat u alle n hee rli jk ku nt g enie ten  van wee r ee n prachtige edit ie van  de  Ronde om No ord  

Holland, m ede m ogelijk gem aakt  door  vele  tien tallen en hard noodzake lijke vrijwilligers  en sponsoren die  u 

elders  in deze  uitgave vindt.

Met  sportieve zeilgroe t,

Rainie r de Groo t, Voorzitter Stic hting Ronde om  Noord-Ho lland

Raini er de Groot,

Voorzitter Stic hting YSY Ronde on No ord-Ho lland
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Programma

2018

Ook dit jaar staat er na ast  het zeilen nog tal van act iviteiten 

op het p rogramma, om ook de 22ste YSY Ronde om  Noord-

Holland er weer een feestelijk weekend van  te maken .

Muiden
Vana f donderdagmiddag  zijn we weer te gast bij  de KNZ&RV  te Muiden.   Er is een nieuwe 

uitbater in d e sociëteit. Vanaf 18:30 uur biedt de sociëteit KNZ&R V d e zeilers van d e Ronde 

een BBQ aan. Zij bereiden verschillende soorten vlees met sla ,stokb rood, satesau s en koude 

sauzen.  De BBQ wordt aangeboden voor 20,00 euro. Geef je op b ij https://www.knz rv.nl/

act iviteiten/1301/ronde-om-n oord-hollan d/inschrijven. Bij voldoende deelna me aan de BBQ 

willen we graag Toon Meijers uitnodigen voor het live entertainment  in de vorm van de  



Muiden

Donderdag
18:30  BB Q

Muiden

Vrijdag

7:00 On tbijt

7:45 Weerpa lave r SW

8:00 We erp ala ver OR C

10:00 Aa nvang  starts

7

Mini Mobile Jazzclub Saxotone. Hij  neemt u  dan 

mee op zijn jazztoer met beh ulp  van saxofoon en 

vinylplaten.

Het  wordt een heerlijke en g ezellige avond in de haven 

van  Muiden..

Vrijdag 22 juni
Om 7:45 uu r zal  beneden in de Pam pusbar 

het weerpa laver gehouden worden voor de 

SW startgroepen en om 8:00 uur voor de ORC 

startgroepen.

Vana f 10:30 uu r beg int de startprocedure van de 

22 ste editie van de Ronde.
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IJmuiden
De organ isatie p laatst, ook dit  jaar,  een Rondetent op de 

parkeerplaats naast het havengebouw van Mar ina Seaport 

IJmuiden. �Hier�willen �wij,�vanaf�dat�de�eerste�boot�die��nisht,�

alle�zeilers,�rega ttaof�ce�en�vrijwilligers�een�warm�welkom�

heten.�Er�zal,�vanaf�dat�de�eerste�boot��nisht,�horeca�zijn�tegen�

vriendelijke clubpr ijzen.

Alle activiteiten zullen vanuit de Rondetent georgan iseerd worden of d aar plaatsvinden.

De hele da g zal de Rondetent open zijn en ben je van harte welkom om  met je familieleden 

langs te komen.

Vana f 16:00 uu r STEIGERBIER m aar dan in de Rondetent, vergezeld met ha ring, gesponsord 

door Zeehaven IJmuiden.

Dit jaar geen  ZEILERSDINER, maar BBQ en mosselfeest  H et zal wederom verzorgd  worden door 

van  Leeuwen Catering op maat.  Zij komen met 1 kookei lan d en 3 grote BBQ’s, die beman d 

zullen worden door een crew van enthousiaste koks, gekleed in trad itioneel keukenu niform.



IJmuiden

Zaterdag

13:00 M idd ag  

pr ogram m a

16:00 Steigerb ier  

18:00 B BQ  en  

Mos selfeest

20 :00 Prijsu itre iki ng

Afterpa rty m et 

GA A F

9

Thema’s d it jaar:   Moules (hangmosselen)   Classic met witte wijn en bouquet garn i of Sp aans in 

                     pittige tomatensaus.

                            Van de grill: satépennen met Indisch gemarineerde kippendijen van   

   po lderhoen

                         verse hambu rger, 100% rundvlees en soya

                         churripan barbecueworsten

                              Salatbar: Salade mesclun

                               Pittige krielsalade met lente ui  en verse pepers

                               Ra uwkost koolsalade

                             Komkommersalade

                      Bijgerechten en vers gebakken brood  met tapenade en aioli

Wij  hopen voor ieder wat wils ;

Aanvang 16:30 uur, aansluitend aan steigerbier en haring . BBQ en mosse lfeest zullen d uren tot 

20:00 uur. Er is d us nu mogelijkheid om de hele avond  gespreid te eten. we hopen hiermee de 

wachtrij te verminderen en de piek eruit te ha len.

Het  bli jft een ZEILWEDSTRIJD. Aan sluitend aan het din er 

zullen we proberen ron d 20:00 uur te beginnen met de 

pri jsuit reiking.

Wij  willen de 22 ste Ronde om Noord Holland edi tie 

feestelijk e ind igen met muziek voor iedereen.

Hiervoor hebben wij ui tgenodigd : GAAF, een b and met 

veel ervaring, zij  spe len covers uit de jaren ’70 en ’80 . Zij 

hebben b eloofd rustig te beginnen, zoda t iedereen nog 

een beetje na  kan praten.

Namens de organisatie YSY Ronde om  Noord-Hollan d 

wensen wij u a llen  een goede vaart en veel plezier.
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S NAUTICAL WELCOME ON BOARD YACHT 
ANDS LIFESTYLE BEAUTIFUL OCEANS C
WATERSPORTS PLEASURE COLLECTION 

WWW.ARCMARINE.EU



YSY ROND E O M NO ORD-H OLL AND

22-23 ju ni 2 018

Eve neme nt voo r ka jui tze iljach ten en ka ju it-multih ulls over  ca. 110 N M tusse n Muiden en  IJm uiden

Organise rende Autor itei t: Sticht ing YS Y R onde om Noord-Ho lland

Wedstri jdbe pal inge n

Gebruikte af kort in gen:

DNC Niet  g eme ld voor de  s tart

DNF� N iet �ge�nisht

DNS Niet  g estar t

DSQ � Gediskwal i�ceerd

NoR  Aanko ndig ing (Notice o f R ace )

OCS  Aan d e b aanzij de van de startlijn

ORC  Offsho re R acin g C ongress

RC Wed strijdorganisat ie

RvW Reg els vo or  he t W edstr ijdzei len

VC  Verkeerscentra le

VHF  Very High Frequency (Marifo on)

V�S � Vessel��raf�c�Services�(Verkee rscentra le�

WB  Wed strijdbepaling

YSY Yach tcl ub Seapor t Y mu iden

Alle t ijden ge noem d in  de ze bepal ingen z ijn  loka le zo me rtijd . 

Tele foonn um mer weds tri jdb ureau: 0650 26 5 165

1 Regels

 Naa st  deze Wedstri jdbepalingen, de  Aankon diging ( NoR ) en  de  daarin g enoemd e re gels zijn  de  volgende       

 regels va n kr ach t:

1.1  In  afwij king  van OS R 3.29 is  é én VH F-radio verpl icht .

1.2  Van zo nso ndergang tot zon so pgang e n d aar waar m otor gebruik is to egestaan is  de el 2  van de R vW ni et van    

 toepass ing. D an ge ldt,  al  naar g elang he t vaa rgebied, het B innenva ar t Politie regleme nt of de Inter nation ale   

 Bepalingen te r Voo rko min g va n Aa nva ring op Ze e (deel  B).

2 Wedstri jdbure au 

2.1  Het  wedstrijdbureau in  Muiden b evi ndt z ich  in  het clu bgebouw va n d e K NZ&RV en is  g eopend op  do nderdagavon d  

 21 jun i vanaf 18.00  tot 23.00  uur.

2.2  Het  wedstrijdbureau in  IJm uiden b evin dt zich in de feest tent n abij h et haven ka ntoo r e n is  g eopend vanaf 45 minute n  

� na�de��n ish �van�de�eerste�boot�

3 Medede linge n aan de elnemers

3.1  Med edelingen a an de  deelnem ers w orden tot 21 ju ni verme ld op w ww.saildata .net .

� Vanaf�21�jun i�wor den�mededelingen�vermeld �o��de�of�ci� le �mededelingenborden�bij �het�wed st rijdbureaus �in�Mui den��

 resp . IJm uiden.

3.2  Indien mogelijk zul len mededelingen va naf 15 jun i oo k via  d ie  w ebsite worden ge publ icee rd. 

 Het  ni et up to  da te zijn  van de  website vormt  g een g rond vo or  verhaal.

Wedstrijdbepalingen
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4 Wijzigingen in de  w eds tri jdbepalingen

4.1  Wijzi gingen in de  wedstrijdbepal ingen worden u ite rlij k beke nd ge ma akt  o p vrijdag 2 2 ju ni  om  07 .30  uu r op  he t   

� o f�ci� le �mededelingenbord�

5 Seinen aan de  wal 

5.1  Seinen aan de  wal zullen w orden g etoo nd aa n de v laggenm ast  van de  KNZ&RV  Muiden o p vri jdag 2 2 ju n i to tda t a lle   

 boten zi jn g estart. De seinen worden teven s herhaald aan de  v laggenma st van Marina Seapor t IJmuiden.

5.2  Wan neer  vl ag OW  ge toond w ordt op de  w al, wo rdt “ 1 minuut” ve rvan gen door “ nie t m inder da n 6 0 minuten ” in    

 Wed strijdse inen O W va n d e RvW.

6 Klassenvlaggen  en Start schem a

6.1  Klasse  Klassenvla g Eerste waarschuwin gssein

 SW  H oog  Cijferwim pel 0  10:25

 SW  Shorth anded Cijferwim pel 2  10:25

 SW  Laag   Cijferwim pel 3  10:55

 ORC  3    Cijferwim pel 6  11:25

 ORC -Shortha nded Cijferwim pel 1  11:55

 ORC  2   Cijferwim pel 7  12:25

 ORC  1   Cijferwim pel 8  12:25

6.2  Tijdens het ver bli jf in Muiden vóór de  wedstrijd en  ge durende de h ele wedstri jd d ient de kl assenvla g in he t ach terstag  

 te  worden g evo erd. Een boot die  z ich  m eldt (WB 11.3)  of  s tart zon der z ijn k lassenvla g d uidel ijk zichtbaar a an he t R C  

 te  tonen, kan worden ge scoord als  DN S. 

7 Wedstri jdge bied

7.1  Het  wedstrijdgebied wordt g evo rm d do or he t IJme er en  Marker me er, het IJssel me er, de Wa ddenze e zu ide lijk va n   

 breedteg raad 53 :10 ,00  N , h et Ze egat van  Texe l en  de N oordzee  tu ssen de  bre edteg raden 53:0,00  N en  52:27,0 0 N.

8 Baa n

8.1  De we dstri jd b estaat ui t d rie  trajecten.

 Traject  Sta rt Fini sh

1 Mui den Enkhu ize n

2 Enkhu ize n Kornwer derza nd

3 Kornwer derza nd IJm uiden

8�2� D e�sluis� assages �tussen�de��n ish - �en �sta rtlij n �bij �Enkhu i�e n�en�tussen�de��n ish - �en �sta rtlij n �bij ��ornwer der�a nd�� �

 maken g een deel u it va n d e wedstr ijd .

8.3  De banen zullen na  de start nie t w orden g ewi jzig d.

8�4 �� Al le�genoemde�mar ker ingen �gelden�als �mer kteke n�conform �Rv� �de�nit ie �Mer kteke n�

�� �������e�b��en

9�1� Star t-�en��n ish sche�en��i jn �herken baar�aan�de��S�-vla g�

9.2  Ove rige comitéschepen z ijn h erke nbaar  aan ee n wi tte  v lag met ro de le tte rs RC.

9.3  Han delingen va n co mitéschepen ku nnen no oit een gr ond voor  ve rhaal z ijn .

10 Tra ject  1: Mu ide n - E nkhu ize n

10.1  Het  t raject  Muiden -  Enkhu ize n wordt g estart vo lgens regel 26  RvW, in de  volgorde zoals ve rme ld in  WB 6.

10�2�� He t�sta rtschi ��bevind t��ich�nabij �de�boei �S�or t���(�ie ��guur �1�

 Aanbevo len wordt om op weg n aar he t startge bied die p w ater  aa n te h ouden.

10.3  Op ee n a fstand van ca. 250 meter  va n het star tsch ip lig t e en meldschip, h erken baar  aan seinvla g “K” . 

 Dee lneme nde boten m oeten  zi ch h ier  m elden d oor kom ende vanui t Muiden tussen 2 gele bo eien na ast  he t   

 mel dschip d oor te varen. Boten  die  z ich n ie t zo melden kunnen worden g escoord a ls "DN C".

10.4  De star tl ijn  w ordt bepaald d oor de  mast met de oranje v lag o p h et startsch ip a an s tuu rboord en d e o ranje/   

 wit te  c ilindervo rm ige bo ei  aan ba kb oord. O p o f nabij d e s tar tlijn  wordt ook gebruik gem aakt  va n e en or anje/   

 wit te  c ilindervo rm ige be grenzin gsb oei di e a an stuurboord moet wo rden ge houden..  D eze  geldt a ls m erkteke n   

 van de startlijn .

10.5  Voor zove r mogelijk w ordt de s tartp roce dure v ia  m ar ifoo nka naal  72 ondersteund. H et ui tb lijven  h ierva n e n   

 verg iss ingen in de  ui tgezonden in for mat ie  is  ge en re den tot ve rhaal. D it wi jzig t RvW  60 .1 (b)

10.6  Reg el  30.2 RvW (U  vl agregel) is  g ewi jzig d in : 

 Wan neer  vl ag U is  ge toond, m ag een bo ot z ich  nie t met  e nig de el  va n z ijn ro mp , bem anning of  uit rust ing  bevind en  

 binnen de d riehoek gevo rm d d oor de  uite inden van de  s tart li jn e n h et eerste m erkteken  ge durende de la atste m inuut  

� vo or��i jn �sta rtsein��Als �een�boot �de�e�regel �ove rtre edt�en�is �ge�denti�ce erd, �wor dt �de�ge�eil de �tijd �van�die�boot�met �30��

 min uten  s traf tijd  verme erderd zonder  verhoor, maa r n iet a ls de w edstr ijd  op nieuw wor dt gestar t o f o ver gezei ld.

10.7  De geze ilde t ijd  van boten d ie  te  vroeg gestart zijn  en n ie t g eheel z ijn  teruggekee rd naar d e s tar tz ijde van de  s tartli jn  

 wor dt me t 3 0 minuten st ra ft ijd  ve rm eerderd, zon der verhoor. Dit  w ijzi gt RvW A4.2.

10.8  Boten  d ie  nie t b innen 2 0 minuten  na hun s tartse in  starten  worden g escoord a ls “DNS”.



10.9  Mer kteke n “1 ” is  ee n gele o ngenum me rde c ilindrische b oei. D it m erkteke n lig t in d e wind o p e en afstand van c irca 1  

 NM van de  s tartlij n. Uiterlij k va naf het waarschuwin gssein wordt op he t startschi p e en rode o f groene v lag geto ond:

 Groene v lag: mer kteke n “1 ” aa n stuurboord ho uden 

 Rod e v lag: me rkteken  “1”  aan ba kb oord houden.

10.10 Mer kteke n “2 ” is  ee n w itte  on genumm erde ci lindr ische bo ei  op p osi tie 52  24  00  N, 05 0 5 0 0 E  ( ten  N oorden van de   

 Vaargeul Amster dam – L elystad) .

10.11 Vanaf het ronden van merkteken  “2”  ge ldt genoemd e Va argeul a ls hindern is in  de zi n van Regel 20  RvW.

10.12 Baan: SW en O RC TwoH anded

 Sta rt, “1 ”, “2” (S B), Spor t J  (B B), F inish (24 NM )

10.13  Baan: ORC  1, 2  en  3

 Het  nu mm er van d e b aan wordt b ij h et waa rschuw ingssein middels een c ijfe rbord op  he t s ta rtschip  en  over V HF-  

 kanaal 72  ge ma akt . De te va ren b aan kan pe r k lasse verschillen!

Nr.  Baan Lengte

1 Sta rt, “1 ”, “2” (S B), Spor t J  (B B), Spor t H (S B), Fin ish  27 N M

2 Sta rt, “1 ”, “2” (S B), Spor t J  (B B), EA-2 (BB), Sport J (BB), Fin ish  33 N M

3 Sta rt, “1 ”, “2” (S B), Spor t J  (B B), Spor t H (S B), Spor t I (BB), F inish 33 N M

4 Sta rt, “1 ”, “2” (S B), Spor t J  (B B), EA-2 (BB), Sport H (BB), F inish  29 N M

5 Sta rt, “1 ”, “2” (S B), Spor t J  (B B), Spor t I  (B B) , S port H (SB), F inish 34 N M

6 Sta rt, “1 ”, “2” (S B), Spor t J  (B B), Spor t I  (B B) , E A-2 ( SB), Fin ish  31 N M

7 Sta rt, “1 ”, “2” (S B), Spor t J  (B B), EA-1 (BB), Sport H (SB), F inish  32 N M

8 Sta rt, “1 ”, “2” (S B), Spor t J  (B B), EA-1 (SB), Sport I ( BB), Fin ish  31 N M

9 Sta rt, “1 ”, “2” (S B), Spor t J  (B B), F inish 24 N M

11 Finish bi j E nkh uize n

11�1 �� De ��n ish lijn �wor dt�gevorm d�door �de�boei ��G10�aan�bakboord�ij de�en�door �een�mast�of �sta ak �met �blauwe�vlag�o��het��

� �n ish schi��aan�stu urboords� ijde�(�ie ��guur �2��

11�2� D e��n ish tijd �moe t�wor den�genotee rd�o��de �wed strijdver kla ring�

12 Sluispassage Na viduct

12�1�� Na �de��n ish �dienen�de�boten�o��de�motor�via �de�“aanbevole n�route� �door �de�wachtbo ��voor�de�slui�e n�te �sch utte n�en ��

 na schuttin g n aar d e s tar tl ijn  te  va ren. He t is n ie t toegestaan buiten  de w ach tbox om te va ren. 

12.2  Er kan e en comi téschip a anwe zig zij n. Aanwij zing en van he t w edst rijdcom ité d ienen te worden op gevol gd.

12�3�� De �min ima le�tijd �tussen�de��n ish �bij �Enkhu i�e n�en�sta rt�van�traject �2 �bedraagt �1�uur�en�30�min uten ��De �ge�eil de�tijd��

 van boten d ie  te  vr oeg sta rten  wordt zon der verhoor vermee rderd met het a antal  m inuten  da t te  vr oeg is  g estart plus  

 een s tra ftij d van 60  minute n. Dit  w ijzi gt RvW 63.1  en A5

12�4�� De �ma�imal e�tijd �tussen �de��n ish �bij �Enkhu i�e n�en�de�sta rt�van�traject �2�bedraagt �2 �uur��De �ge�eil de�tijd �van�boten��
 die  te  la at starte n wordt zonder  verhoor verme erderd met een st raft ijd  va n 60 m inuten . D it w ijzig t R vW 63 .1 en A5.

13 Tra ject  2: Enkh uize n - Kornw erderzand

13.1  De star tl ijn  b ij E nkh uizen  wordt gevo rmd  do or  het groene ha ve nlicht  van de  C om pagniesha ven  aa n b akb oord en  het  

� rode�haven lich t�o��de�str ekd am �van�het��rabbersg at�aan�stu urboord�(�ie ��guur �3�� �

 Het  s tartsch ip ka n n aast  de startlijn  z ijn  ge anker d.

13�2�� Baan��alle �klassen� �Enkhu i�e n���Medembl ik-wedstr ijdboei �(SB� �-�S�or t�C�(SB���VF �13(BB� ����n ish �bij �� � �

 Kornwer derza nd.

13.3  De groene b eton ning van he t K ooiza nd (K G 1 3 - KG 1) d ient geheel  aan ba kbo ord te  w orden ge laten . 

13.4  Ongeve er 0 ,5 NM voor  de h ave ningang va n M edem blik is een or anje wedstr ijdboei  u itge legd. 

 Nab ij d e bo ei kan z ich een comi téschip b evin den.

14 Finish bi j Kornw erderzand

14�1�� De ��n ish lijn �wor dt�gevorm d�door �de�lijn �tussen �de �VF �5�aan�stu urboords� ijde�van�de��n ish lijn �en�een�blauwe�vlag�o���

� het��n ish schi��aan�bakboords� ijde �van�de��n ish lijn �(�ie ��guur �5��

14�2� D e��n ish tijd �moe t�wor den�genotee rd�o��de �wed strijdver kla ring�

15 Sluispassage Lore ntzsluize n 

15�1�� Na �de��n ish �dienen�de�boten�o��de�motor�naar �de�slui�e n�te �gaan,�te �sch utte n�en�naar �de�sta rtlij n�varen� �

15�2�� Er �is�geen�min ima le�tijd �tussen�de��n ish �bij ��ornwer der�a nd�en�de�sta rt�van�traject �3�

15.3 Het  ni et toe gestaan in  de  Binnenhaven  of  de  Bu iten have n af  te meren o m te rusten. Ove rtre ding va n d eze  be paling  

 wor dt zon der verhoor be st raft  met 3  pla atsen in  he t kl asseme nt.  D it w ijzig t R vW 63 .1 en A5 .

15.4  Er kan e en comi téschip a anwe zig zij n. Aanwij zing en van he t w edst rijdcom ité d ienen te worden op gevol gd.

15�5�� De �ma�imal e�tijd �tussen �de��n ish �bij ��ornwer der�a nd �en�de �sta rt �van�traject �3 �bedraagt�2 �uur� �De �ge�eil de �tijd �van��

 boten d ie  te  laa t starten  zal  zo nder verhoor  ve rm eerderd worden m et een s tra fti jd van 6 0 minuten. Dit wij zigt  RvW   

 63.1 en  A5.
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16 Tra ject  3: Kornwerderzand - IJm uide n

16.1  De star tl ijn  b ij K ornw erderzan d is een de nkb eeld ige lij n b ij de  losw al, haaks op het va arw ate r dir ect  voorb ij d e   

� bruggen�(�ie ��guur �4��

16.2  Boten  d ienen d ich t la ngs de losw al te  va ren zodat hun s tartnum me r kan worden o pgenom en.

16�3�� De �motor �mag �gebruikt �wor den�to t�aan�de�denkb eeld ige�lijn �tussen �de �boeien�BO �5�en�BO�6�(�ie ��guur �4�� �De�e �lijn ��

 moe t ze ilend in  w este lijke  richting worden g epasseerd.

16.4  Na de s tar t d ienen d e bo ten  do or  de D oove Balg, de Texel stroom en he t M arsdie p naar d e Noordze e te varen.

16.5 In  de  wedstrijdver kla ring moet de t ijd  va n passeren van d e lij n V H2 – T 9 worden ingevu ld.

16.6 In  de  Boontjes, Do ove  Balg, Texe lst room en Marsd iep di enen all e ver lich te vaarwe gm arker ingen aa n d e z ijde van h et  

 vaarwa ter te worden ge passeerd.

16.7  Binnen de p ieren van IJmuiden wordt aan de  zuidka nt van  de  va argeul ee n merkteken  (oranje-witte c il indrische boei  

� met�wit �licht � �ge legd��(�ie ��guur �6�� �Dit �mer kteke n�moe t�aan�bakboord�wor den�gehouden��Het �nie t�aan�bakboord�� �

 houden van dit  merkteke n w ordt zon der verhoor  be straft  met 3  p laatsen in  he t k lassemen t.  Di t w i jzig t RvW  63 .1 en  

 A5.

17 Finish bi j IJmuide n

17�1�� De ��n ish lijn �ligt�tussen �de �vaste�lichto�stand�van�de�noordelijke �binnen�ier �en �de�vaste�lichto�stand�van�de��u idel ijke ��

� b innen�ier�(�ie ��guur �6�� �Boten �dienen�o��een�afs tan d�van�ma�imaa l �100�meter�vanaf �de ��u idel ijke �lichto�stand�door ��

� de��n ish lijn �te �varen� �

17�2�� B ij �de��n ish lijn �dienen�boten��ich �te �mel den�o��VHF �kanaal �74�met �de�naam �van�de �boot �en�sta rtnumm er�

17�3� D e��n ish tijd �moe t�wor den�genotee rd�o��de �wed strijdver kla ring�

17�4�� De ��n ish �bij �IJm uiden �is�geo�end�to t��ater dag�23�jun i�17�00�uur�

18 Wedstri jdverklarin g

18�1� N a�de��n ish �in �IJm uiden�dienen�deelnemer s�de�ingevu lde�en �ondertekende �wed strijdver kla ring�met �de�tijden�van�alle ��

 drie t ra jecten e n h et logboek b innen 7 5 minuten  b ij h et we dstri jdbureau in  te le ver en. 

18.2 Alleen e en ge heel  ingevu lde en  on derte ken de wedstrijdve rkla ring is  g eldig . H et prote stco mité ka n de tijd slim iet voor   

 het in lever en verlengen a ls daar  ee n g oede red en voor is .

19 Motorge bruik

19.1  Het  ge bruik va n d e motor  tij dens de wedstri jd is  a lleen toegestaan b ij he t aanlopen en verla ten  van de te  passeren  

� sl ui�e n�(tusse n�het��asseren�van�de��n ish lijn �en�de�sta rtlij n�in �res� ��Enkhu i�e n�en��ornwer der�a nd� �of �in�� � �

 omsta ndigheden zoals is voorzien  in  de RvW.

19.2  De posit ie  en  he t tij dst ip  va n het star ten va n d e motor  en de p osi tie en  he t tij dst ip  van het s top pen va n de m otor,    

 moe t b ij e lk gebruik ve rm eld worden o p d e wedstri jdve rkl aring.

20 Radiocom munica tie

20.1 Voorgeschreven  kanalen:

 Sta rtpro ce dure    VHF 7 2 

 IJsse lme ergebied, Wa ddenze e  VHF 1 0

 Naviduct     VHF 2 2

 Lorentzslu izen  Ko rnwe rderza nd  VHF 1 8

 Red e van Den Helder, Ma rsdi ep (bl ok)  VHF 6 2

 Noo rdzee     VHF 1 6

 Verkeerscentra le IJmuiden  VHF 6 1

 Fini shmeld ing    VHF 7 4

20.2 Sch eepva artuu rber ichten worden uitgezo nden op  de  volgende kanalen:

 Cen tral e Meldpost  IJsselme er   VHF 1  H + 1 5

 Verkeerscentra le B randar is  VHF 4  H + h h

 VTS  Den Helder (b lok)   VHF 6 2 H + 0 5

21 Afk orten  van  de  baan

21�1� In dien�de�wed strijd �wor dt�afge ko rt, �dan��a l �dat�gebeuren �bij �de��n ish lijnen�bij �Enkhu i�e n�of��ornwer der�a nd��Het �� �

 comi téschip toont dan v lag “S ”.

21�2� D e�wed strijd �kan�wor den�afge ko rt�ook�als �boten�de��n ish lijn �waa r �wor dt�afge ko rt�al �ge�asseerd ��i jn� �

 Dit  w ijzig t R vW 32 .2 laats te  a linea.

21.3 Med edelingen o ver  a fkorte n o f a fbr eke n kunnen ge daan worden d oor d e Centra le  M eldpost  IJsselm eergebied 

 (VH F 1), de Ve rkee rscentr ale  Waddenzee  (VH F 4) e n d e Ve rke erscentrale  Den Helder (V HF 6 2) . Ui tb lijven  hie rva n  

 za l g een g rond vo or verhaal vorme n.
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22 Stra fsysteem

22.1  Wan neer  het RC  w aarneemt da t e en bo ot de ba an ni et vaa rt zoa ls beschreve n in  de ze bepal ingen kan he t te gen   

 deze prote steren op g rond van R vW 28 .

22.2  De scorest raf regel 44 .3 RvW  is va n toepassing, d e s tra f is  3  pla atsen. 

22.3  Bij  een overtre ding va n RvW  28, NoR 6.2 , W B 6.2, 10.3 , 1 2 (g eheel) , 1 4 (g eheel) o f 17(geheel ) kan het p rote stco mi té  

 een a fw ijken de stra f o pleggen. Dit  w ijzi gt RvW 64.1 .

23 Protesten  en Verzoe ken om  ve rhaal

23�1�� Protesten �dienen�ma�imaa l �60�min uten �na�de��n ish �van�de��roteste rende�boot �te �wor den�ingeleve rd�o��het�� �

 wed st rijdbureau in  IJmu iden. 

23.2  De behandeling va n d e p rotesten zal a anvan gen op zaterd ag 24  ju ni o m 18.00  uu r. Ind ien a lle  b ij e en pro test   

 betrokken p ar ti jen en  voor di e t ijd  aa nwe zig  zi jn, ka n he t protestcomité de b ehandeling ee rder s ta rten . 

 Partije n kunnen hi erto e telefo nisch op geroepen worden. 

 Getuig en moete n d oor pa rtije n w orden ge ïnforme erd e n o pgeroepen.

23.3  Med edelingen b etre ffe nde p rotesten zullen zo snel a ls mog elijk na he t ontva ngen van ee n protest wor den   

 gepubl icee rd op  het mededelingenbord om  zo doende p artij en te  informe ren o ver  een in geleverd  pr ote st e n d e t ijd   

 van aanva ng van de behandeling.

23.4  De locat ie  waar h et prote st p laats  v indt w ordt beken d gem aakt  op het me dedelingenbord.

23.5  Med edelingen o ver  protesten  van he t R C zulle n op het me dedelingenbord worden g epublice erd o m zod oende boten  

 te  informe ren zoals genoemd  in RvW  61 .1(b ).

23.6  Een verzoe k om  heropening of om een schri fte lijke  uitsp raak za l nie t late r da n 3 0 minuten na d e u itspraak in h et   

 betrokken p rotest  schri fte lijk wo rden ge daan. (Wi jzig ing van RvW 6 6)

24 Veil igheid

24.1 De le id ing over ee n boot en de  zo rg voor de  vei ligheid a an bo ord, eve nals het afs lu iten  van de  benodigde   

 verze ker ing is  de  on ontkoomb are verantwoordelijkh eid van de  eig enaar  of va n d iegene di e de  bo ot heeft    

 ingeschreven .

24.2 Dee lneme rs d ie o p d e wedstri jddag de  ha ven  ni et ver late n o m deel  te  ne me n aa n de Ronde d ienen d it zo spo edig  

 mog el ijk aan het RC m ede te d elen.

24.3 Indien he t a antal bem anningsled en wijzigt  t ijdens de w edstrijd  die nt d it zo  spoedig mogelijk aan het RC te  w orden  

 med egedeeld.

25 Wal- e n H avenb epa ling en

 Aanwi jzin gen van h et wed st rijdco mité en/o f het have nperson eel in  Muiden e n IJmuiden d ienen te worden op gevo lgd.
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Figuur 1 (WB 11.2)
Figuur 2 (WB 12.1)
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Figuur 3 (WB 14.1)

Figuur 4 (WB 15.1)

Figuur 5 (WB 17.1)

Figuur 6 (WB 18.1)





2

1

Rou t e Str an d – B ea c h N oo rdpi er

Rou t e Str an d – B ea c h IJm u id en  a an  Z ee

Rou t e Str an d – B ea c h IJm u id ers la g

Fi ets pa d

3 Bus li jn  3  

IJm ui de n  Ve ls erb roe k  H aa rle m

73
Bus li jn  73  

Haa r lem   Vel s erb r oe k  Be ve rw ij k

74 Bus li jn  74  

IJm ui de n  Be ve r w ijk  H ee ms ke r k

382
Bus li jn  38 2 (R- N et)

IJm ui de n  Am s terd am  S lo ter di jk

385 Bus li jn  38 5 (R- N et)  

IJm ui de n  S an t poo r t   H aa rle m

N80
Bus li jn  N8 0  

IJm ui de n  H aa rle m  A ms terd am  L ei ds ep le in

Wat erta xi  I Jm u id en

Tre in s tat io n / B ah nho f  / Ra il w ay  s tatio n

Pa rke er pl aa ts / Pa r kp la tz / Pa r ki ng

Ca mp in g /  C am pi ng pl atz  / C am p sit e

Uit zich t pun t  / Au ssi c hts pun kt / V ie w poi nt

The ate r  / T he at re

VVV  Ag en tsc ha p / To uris t In f orm at io n IJm ui d en

Win ke lc en t rum /  Ei nk au f sze nt rum  /  S hop pi ng- cen tre

Wat ers por ten / W as ser s port  / W ate r  s por ts

Wa� � ���� ���� ��� ���� �a � ��� �� �� a� �a� � �� ���� a� �� ��� ��� �� ��

Lan dgo ed  /  L an dgu t  / E s tat e

Fi ets ve rhu ur / Fa h rrad ve rle ih  / B ic yc le  re nt al

E-B ik e ve rhuu r / E -B ik e ver le ih  / E - Bik e r en tal

Fo rt

A  IJmuiden aan Zee 
B  IJmuiderslag 
C  Strand Noordpi er

1   Strandpavil joen Timboektoe, Reyndersweg 1, Velsen-Noord, 

0251-37 3050, www.timb oekto e.o rg

2   Strandpavil joen Aloha, Reyndersweg 2, Velsen -No ord, 0251 -37413 0, 

www.aloh ab each .nl
3   Strandpavil joen Zuidpier, Kennemerstrand 172, IJmui den aan Zee, 

0255-514222, www.zu id pier.nl
4   Strandpavil joen Zilt aan Zee, Kennemerstrand 174 , IJm uiden aan Zee, 

0255-51930 0, www.ziltaanzee.nl
5   Strandpavil joen Noordz ee, Kennemerstrand 178 , IJm uiden aan Z ee, 

0255-514004, www.paviljo ennoo rdzee.nl
6   Strandpavil joen Ze ezicht, Kennemerstrand 180, IJmu id en aan Zee, 

0255-514056, www.p aviljoenzeezicht.nl
7   Strandpavil joen Bea ch Inn, Kennemerstrand 800, IJmu id en aan Zee (IJmu iderslag), 

0255-520222, www.beachinn.nl
8   Strandpavil joen Kamango , Reyndersweg  1  Velsen-Noord .

9   Oz lines  Surf &  Watersporten, lo cat ie : Reyndersweg  6, Velse n Noord , 
06-4709 1788, www.ozlin es.com

10   Jac hthaven Seaport-Marine, Kennemerb oulevard 540, IJmuiden, 0 255-56 0300, 

www.m arinaseaport.nl
11   PBN Sport & Adventure, activite itenpaviljoen Nova Zembl a, 

Kenner mer meer 25, IJmu id en, 0255-516006 , www.paviljoennovazembla.nl
12   Zwembad De Heerenduinen, Heerenduinweg 6, IJmuiden, 

0255-531 888, www.zwembadvelsen .nl

13   Skiba an Snowplanet, Heu velweg 6-8, Velsen-Z uid, 0255-545848 , 

www.snowp lan et.nl
14   Action Planet Spaarnwoude, B�����a�� ���A������Va������O����a�����a������

 Laag lan dersluis weg 12, 1 981  LS  Velsen-Zu id
15 ��S����&�K����������� ����������������������a��b���������������� ��

De Watergeus, Genieweg 36 , Rec reatiegebie d Spaarnwoude, Velsen-Zuid, 

023-5299515 /  06 -2529 2125, www.st epenko.nl
16   Rec rea tieschap Spaarnwoude, Genieweg 4 6, Velsen -Zu id, 023- 5202828, 

www.spaar nwoude.n l
17   Outstanding Events, Reynde rseg 3C, Velsen Noord, 06-206 25161,

Strand Noordpier, www.o utstandingevents.n l

18   Sea side Sports,  Kennemerstrand 180 1 976 GA IJmuid en, in fo@seasidespor ts.nl, 

 contact: 06 5208 811 1, www.seasidesports.nl 
19   Paintball Spaarnwoude, Genieweg 4 4 1981 LN Velsen-Zuid, 023 549 3323 ,

in fo@p aintballspaarnwoude.nl 
20 ��G���� aa��S�aa ��������  Het Hoge Land 2 1981 LT Velsen -Zu id , 

����������������������� aa���aa�� ���������
21   Sportv isserij IJmuiden,  Trawler kade 23, 1976 C B IJmuiden, co ntactgegevens 

in fo@spo rtv iss erij-ijmu id en.nl 06 5114 8570, www.spo rtviss erij-ijmu id en.nl
22   Rib Powerboat IJmuiden,  Kennemerb oulevard 540, 1976 E M IJmuiden, 

contactgegevens 06  1 4585475, www.powerboat-ijmuiden .n l 
23   ProRi b Events, con tactge gevens info@proribevents.nl 06 21504484, 

www.p roribeven ts.nl

24   Hightide Surfshop, Tro mpstraat 21, 1971 AA IJmu id en, Tel +31(0)255 -51 2 494, 
www.h ig htidesurfshop.nl 

25   Raboba nk IJmond Stadion /  Telstar , Mi n. Van Houtenlaan  Velsen-Zuid.
26   Hightide Surf & Food, IJm uiderslag  IJmuiden

27   Noordpier 
28   Zuidpier 
29   Uitz ichtpunt Kop van de Haven, Slu isplein 80, IJm uiden aan Z ee
30   Uitz ichtpunt Strand Noordpi er, Reyndersweg 2, Velsen -No ord 

(t rap o p van de dijk, richting  Tat a Steel)

31 ��F���� ��a���I J��������PBN� ��Fort eiland  10, IJmuiden , 0255-527707, www.for teiland.nl

32   IJmuidense Rondvaart Maatschappij/ Watertaxi, Bootexcursies en 

 wat ertaxi, t egenover Sluisp lein  8 0, IJmuide n, 0255-5116 76 , www.ijmuide nser ondvaart.nl / 
www.wat ertaxi-i jm uiden.n l

33   Visbouleva rd, Halkade, IJmuid en
34   Sluizencomplex, Middensluis weg 2, IJmuiden, 020-5234720, www.zeehaven.nl
35   Raadhuis voor de kuns t,  To renstraat  7, Velsen-Zuid, 0255-518051 , 

www.r aadhuisvoord ekunst.n l

36   Oude dorp Velsen, Kerkp lein 1,  Velsen-Zu id

37 ��B�������aa���V�����b��� ��������b���������&� ������������
Velser beek 3, Velsen -Zu id, 0255-514 244 , www.theeschen kerij.o rg 

38   Buitenplaats Beecke stijn, Rijksweg  134, Velsen-Zuid, 0255-522877, 

www.bu itenp laat sb eeckest ijn.n l   
39   Gemaal Velserbroe k, Oo st broekerweg 15, Velsen-Zuid, 0 255-521 989, 

www.velserbroek.gemaal.nl 
40   Inform atieboerderij Zorgvrij, Genieweg 50 (aan de R101), Velsen -Zu id, 

023-5202828 , www.spaarnwoude.nl
41   Ruïne van Brederode, Velser ender laan  2, S an tpo ort , 023- 5378 76 3, 

www.r uinevanbr ederode. in fo   
42   Korenmolen de Zandhaas, Wü st elaan  83, Santpoort -Noord, 023-5391 793, 

www.m olendezand haas.nl 
43   Nationaal Park Zuid-Kennemerland,  www.n p-zuidkennemer land.nl 
44   Fort Benoorden Spaarndam, Lin ie Velser broek, voor  routebeschrijving 

������b������������ ��� �������a��� ���� ���
45   Landgoed Dui n & Kruidberg, Du in  en Kr uidber gerweg 60, Sant poort, 

023-51218 00, www.duin -kr uidberg.nl
46   In het Donker Gezien, Grot e Hout - of Koning sweg  39  Velsen-Noord  0251 274788

47   Zee - en Havenmuseum ‘De Viss erijschool’, Haven kade 55, IJm uiden, 

0255-538 007, www.zeeh avenmu seu m.nl  

48   Pieter  Verm eulen Museum,  Dr ieh uize rkerkweg  34 D, Driehuis, 

0225-536726, www.p ieter-vermeulen-museum. nl
49   Bunkermuseum, B adweg 38, Badweg 38 , IJm uiden, 06-14631957, 

www.bu nkerm useum.n l
50   Hoogovens Museum, Wen ckeb achst raat 1 , Velsen No ord, 0251-494368,  

www.h oogovensmuseum.nl

51   Beecke stijn Mus eum, Rijksweg  134, Velsen-Zuid, 0255-522877, 

www.bu itenp laat sb eeckest ijn.n l
52   SHIP   Sluis Have n Informatie Punt, No ordersluisweg 1,  1975  AM  IJmuiden ,

0255-516254, www.ship-in fo.nl

53   Stadsschouwburg Velsen, Groe neweg 71, IJmuid en, 0255-515789, www.st ads-

schouwburg velsen .n l
54   Wi tte Theater, Kanaalstraat  257, 0255-521972, www.wittetheater.nl
55   Thalia  Thea ter, Breesaapstraat 52, 0255-514217, www.most erdzaadje.nl
56   Mosterdz aadje, Kerkweg  29, Santpoort  – Noord, 023-5378 625, www. t haliat heater.nl

57   Apollo hotel IJmuiden Sea port Beach, Kennemerb oulevard 250, 
IJm uiden aan Z ee, 0255-566999, www.holiday in n-ijm uiden.nl

58   Hotel Vel sen,  Kennemerlaan 118, IJmu id en, 0255-515368 , www.hot elvelsen .com
59   Hotel Prinsenhof, Wijk aan Zeeërweg 29, IJmuiden , 0255-512774, 

www.h otelprinsen hof.com
60   Landgoed Dui n & Kruidberg,  Duin  e n Kr uidbergerweg 6 0, Santpoor t, 

023-51218 00, www.duin -kr uidberg.nl 
61   Hotel De Weym an, Ho ofdstr aat 248, 20 71  EP S antp oort -No ord, 

in fo@h oteldeweyman.nl, 023 549 3000, www.h oteldeweym an.nl
62   Hotel Augusta,  Or anjest raat 98, 1975 DD IJmuiden , 0255 514 217, www.august a.n l
63   Spaarnwoude R esort, Oo st broekerweg 17, 1981 LR Velsen-Zu id , 

rece ptie@ spaarnwouderesort .co m, 023 537 0548 , www.vvvijmuiden aanzee.n l
64   Bas tion Hotel Haarlem/Velsen, Vl ietweg 20, 207 1 KW San tpoo rt-Noo rd, 

bast ion@bastionhotel.nl, 023 538 7474, www.bast io nhotel.n l
65   t Bell hui sje, Visserin gstr aat  2, 1975 BR IJMUIDEN, info@bellhuisje.n l, 

06 4231 5475, www.bellhuisje.nl
66   Seinpoststelling, S ein postweg 35, 1 976 BT IJmuiden, info@sei npoststelling .n l, 

06 23274271, www.sein poststelling.nl
67   Hotel Royal,  Ho utm anstraat 2-4 , 1 972 EE IJmuiden, hotelroyal@live.nl, 0255 533 807, 

www.h otelroyal-ijmuiden.nl
68   Hotel Rauw aa n de Kade , Kruitenstraat  13   19 76  DM Ij muiden   02557 07802

69   Camping De  Duindoorn, Badweg 4 0, IJmuiden , 0255- 51 0773,  www.duindoorn.nl
70   Kampeerterrein Sc hoonenberg, Dr ieh uize rkerkweg  15D, Velsen-Zuid, 

06-54728699, www.campingsch oonen berg .n l 
71   DroomPark Buitenhuizen,  Buitenhuizerweg 2, Ve lsen-Zuid, 023-5383726, 

www.droomparkbu itenh uizen .n l 

72   Watertaxi I Jmuiden Vertrekpunten: Reyndersweg  4 in Velsen-Noord  e n Sluisp lein  

78  in  IJm uiden, 0 255-51 1676, www.watertaxi-ijmu id en.nl
73   Felison terminal, Slu isplein 33, IJmuiden, 0255-545454 , www.felison termin al.nl
74   Felison cruis e terminal, Cruiseboule var d 10,  IJm uiden, 0 255-545454 , 

www.felisontermin al.nl     
75 ��D�����P��� ��� �T������E�b��������������S�a����aa� ������������ ����F�������C������

terminal, C ruisekade 10,  IJm uiden, 0 6-36 024786, www.dutchpedelect our s.com
76 ��T���B����G������ ������������Planeten weg 40, IJmuiden, 0255-515290, 

www.bikeg urul.nl
77   Van der Valk  Taxi, Startlocatie bv. Pontplein, IJmuiden , alle locaties mog elijk 

na telefon ische reserve ring, +31(0)255-538000, www.taxivdvalk.nl
78   Stra ndtaxi , Strand A - IJmuiden  aan  Zee, www. paviljoennoord zee.nl   065319782 5
79 ��K��������L����� ��� , Kennemerlaan 16 7  1 972 EM Ijmuiden  0 255577747

80   VVV Agentschap IJmuiden, www.ijmuidenaanzee.nl 
Marktplein 33, IJm uiden
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Aldus het verhaal van  mijn vrouw Josje.

Voor 15e keer  doe ik dit  jaar mee met  de RONDE. De ene keer  weinig wind, dan weer mist, 

maar vaak toch wel een “lekke re” bries uit NW of ZW. Dit  jaar (2017) be looft een pitt ig tochtje te 

worden. M.n. op de Noordzee  met  een krimpende ZW wind zal he t alle  hens aan dek zijn om in 

IJmuiden�te��nishen.�“Zou� je�h et�nou�wel�doen”�vraagt�mijn�vrou w�bij�de�start�in�Muiden.

“We  kijk en wel h oe het gaat, we kunnen altijd Den Helder induik en als het te gek wordt” stel 

ik haar gerust. Rond 11.00 uur is de start. Er staat dan al m eer wind dan voorspeld. Maar met 

gennaker op en  bakstagw indje vliegen we in no-time naar Enkhu izen.

Omdat we op het IJsselmeer naar Medemblik moeten kruisen besluit ik in  een oppert je n a 

de sluispassage mijn werkfok erop te zetten. Dit  blijk t ach teraf de “zilveren” greep te zijn (2e 

prijs ), want nauwelijks om de hoek  bij De Hop staat een dikke 25 knopen wind. Menig schip 

loopt uit het roer of ligt te hakken tegen  de IJsselmeer golven. Een aantal schepen zien we 

omdraaien  of Medemblik ingaan. Ik pleeg overleg met mijn bemann ing. Als het hier al beu ken 

is wat dan w el op de Noordzee?  Ook nu besluiten we het aan te zien . En na het ronden  van de 

boei  bij Medemblik, het in ontvangst nemen van de ' 'overvolle” goody bag van de Gemeente 

Medem blik, gaan we m et bakstagwind rond 17.00 uur richting Kornwerderzand terwijl we 

alvast  het pastagere cht tot ons nemen. Bij  de slui s is het opmerkel ijk rust ig en  kunnen we 

direct schutten. Bij het Marsdiep komt dan het punt van no-return. Wat doen we?  Tja, het 

De 

Thuisblijfster...



gaat eigenli jk best wel goed, met dat werk fokje  en  een rif in h et grootzeil, is de conclus ie.  Met 

algehele instemming gaan we ervoor. We weten dan nog niet dat er  let terl ijk bloed aan de 

paal zal komen  en  er waarschijnli jk over enkele jaren naast fonte inkruid op het Marke rmeer ook 

pastakru id op de Noordzee volop aanwezig zal zijn. Ook weet ik gelukkig niet dat mijn vrouw 

doodsangsten  doormaakt en  dat ze ons bijna als vermist heeft opgegeven....Na een taai laatste 

stuk met ook nog eens stroom tegen komen we rond half acht de piere n van IJmuiden binnen.  

Ik bel naar huis, en hoor haar verhaal.

“Wil je dit  alsjeblieft nooit mee r doen?”.......  “Maar ik  ben er toch weer” is mijn tegenwerping.

2018:  “Zou je het nou w el doen, wat moet je nu nog bew ijzen” begint  de discussie als ik  

opper  om toch  weer mee te doen. “Maar ik k ijk h eus wel uit” roep ik.  Uiteindeli jk wint m ijn 

ego- bevrediging het en ga ik  er  vanuit  dat we een prach tige  Ronde zullen  hebbe n: windje 4, 

zonnet je, 20 graden en een heldere hemel.

Mijn�vrouw.�“Ik�zet�alle s�uit:�trackers,�A.I.S., �Fin dShip,�neem�een��inke�borrel�voor�het�slapen�

gaan,  en steek mijn kop onder mijn kussen .........



SAF FIE R SC 6.5 0
CRU I SE

SAF FIE R SC 8M
CA BI N

SAF FIE R SC 10
CA BI N

ZOALS ZEILEN BEDOELD IS

SA FF IE R M ARIT IEM  B.V. ��RON D WEG  20  ��1976  BW IJM U IDE N �� TEL . +  31  (0) 25 5 512  86 0  � INFO @SA FF IE RYACH TS .COM  � W WW.S AFF IER YA CHT S.COM

SAF FIE R SE 3 7
LOU N G E

SAF FIE R SE 3 3
UL T IM AT E D AYSA I LE R

SAF FIE R SE 26
O PE N  D AYSA ILE R

SAF FIE R SE 23
DAYS AI LE R

SAFFIER ELEGANCE RANGE

EIGENTIJDSE DAGZEILERS

De�Sa�er�Elegance. Strakke lijnen, eigentijdse vormgeving. A clean,  

mean machine  die overal de aandacht trekt – op he t wa ter en in de haven. 

Een jacht dat p res taties koppe lt aan zeilgemak.

Een jacht dat je  moeiteloos in je  eentje zeilt . Een jacht da t je  nooit teleur  

stelt. Een ja cht dat b ovendien zeewaardig is en wordt g ebouwd volgens 

de hoogste  standaard. 

Want�uw�Sa�er�krijg t�de �aandacht�die �u�ve rdient.

SAFFIER CLASSIC RANGE

KLASSIEKE DAGZEILERS

De�Sa�er�Classic. Vloe iende lijnen, een tijdloze uit-  

straling. Een dagzeiler die doet denken a an de classics  

uit vroe ger  tijden. M aar achter die lijnen schuilt een boot 

die helemaal van nu is. Die com fortabel en makkelijk 

zeilt. Een boot die je zonder moeite in je  eentje kunt 

bedienen. Die bovendien geschikt is voor elk vaargebied 

en wordt gebouwd met oog voor elk detail. 

Omdat�uw�Sa�er�de�aandacht�krijgt�die�u�verdient.



Medewerkers

2018 

Rainie r Groot, voorzitte r

Ce es H eem skerk, secretaris

Maje l Trom p, penn ingm eeste r

Merel va n Lui jk,  coördinato r w alprogram ma

Hans je�Pe rsson, �coörd inatie�regattaof�ce�en�ve il igheid

Louise ten Bo kkel,  coördinato r vr ijwi lligers

Jan Ve rjaal, we dstrijdle ider

Joop ten  Bokkel, Ernst Jan  d en Dekker e n 

Pete r van den Driesch e, protest comité

Marc van  Lint , IT

Ed Cafferata, IT

Herbert B eekman , sta rtschip

Dolf  Rente na ar, m eld schip

Hans  Zandvliet

Christa van  Dam

Christin e W aardenbu rg

An ja  Mi llenaar

Marc Eymael 

Willem  Jonkman

Kevin  Jonkman

Den nis Jon kma n

Ton  van  Lu ijk

Dian a van  Luijk

Dan ielle  B olderdijk

Laura Bo ld erdijk

Rina Bo lderd ijk

Bas en Mic hel Mols berger 

Pete r van der  Zee

Klara  Rentenaa r

Jacob Snijders

Willem  Pers son

Dian a van  d er Vl iet

Josje  Langeveld

Susan ne Dertwinkel

Olga Nefk ens

Ton  Nefke ns

Hann eke Raayma n 

Rob Zome rdijk

Enkhuizer w.s.v. 

Almere, w. s.v. Worku m

Arc

Astre a

Bouwbedrijf  C. Hee mske rk

Covery sail

Deh ler

Dekke rwatersport

Feros ius Events

Ijmuiden Rauw  aan Zee

Marina Seaport Ijm uiden

North Sails

Paviljoe n Zuidpie r

Saf�erYachts

Sailse lec t

Sevenstar

Stentec

Study Consultancy

Vaders

van Leeuw en catering, 

X-Yacht 

Zeehaven Ijm uiden

Zeilen( blad)

No g nie t a ll e v rij w illige rs  w are n  be ke n d b ij he t dru kk en  va n  d it b lad.

Sponsoren 
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