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Klaar voor vertrek???



BENODIGDE PAPIEREN
ICP:
Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP) is een officieus eigendomsbewijs

Het ICP bevat de gegevens van de eigenaar en een beschrijving van het vaartuig. 

Het ICP is op bijna alle Europese binnen- en kustwateren geldig voor een termijn van 2 jaar.

ICC:
International Certificate of Competence (ICC)

HET ICC wordt in Nederland niet meer als los document afgegeven, maar is sinds 2010 geïntegreerd met 
het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs

Personen die in het bezit zijn van het diploma Theoretische Kustnavigatie (TKN) van het Watersportverbond 
dan wel een relevant zeevaartdiploma voor de beroepsvaart, wordt een los ICC Coastal waters op aanvraag 
verstrekt.

Heeft u nog geen vaarbewijs met geïntegreerd ICC dan kunt u uw vaarbewijs (II) omruilen



BENODIGDE PAPIEREN - ICP



BENODIGDE PAPIEREN - ICC



BENODIGDE PAPIEREN

MARIFOON:

ATIS code
Als geregistreerd gebruiker ontvangt u de Automatic Transmitter Identification System code afgekort als ATIS 
code. De ATIS code is verplicht in de Benelux.
Via Basiscertificaat Marifonie

DSC voor op de zee
Wanneer u zowel op zee als binnenwateren vaart kiest u voor een combi-marifoon. Deze beschikt over ATIS en 
Maritime Mobile Service Identity afgekort als MMSI. De MMSI cijfers worden toegewezen door de international
telecommunication Union. De Combi-marifoon beschikt ook over het nood en oproep systeem Digital Selective
Calling afgekort DSC. Het DSC is het nood en oproepsysteem voor de zeevaart.
Via Beperkt Certificaat Maritieme Radiocommunicatie (Marcom-B)

VERZEKERINGSBEWIJS

ID of PASPOORT (elke opvarende, tevens bemanningslijst)



BENODIGDE PAPIEREN - bemanningslijst



UITRUSTING
Een reddingsvlot/Reddingsvesten (vooral aandoen)
Zorg dat deze groot genoeg is en voldoende ruimte biedt aan alle opvarenden. Ook is de plek waar het 
reddingsvlot wordt opgeborgen van belang. Aan dek, of aan de spiegel zijn de beste plek, je moet er in een 
noodsituatie snel bij kunnen. 

Noodsignalen
Overweeg evt. een laser flare

Goed ankergerei
is noodzakelijk op zee. Zorg dat dit in orde is, dus 2 ankers met voldoende ketting en lijn (min. 40 mtr). 

Brandblusser
Besteed zorg aan de brandbestrijdingsmiddelen. Brand aan boord is ernstig en op zee moet je dit zelf op 
kunnen lossen. Goede, gekeurde brandblussers, branddekens e.d. zijn noodzakelijk. 

‘Grab bag’
Een afgesloten waterdichte container of tas met essentiële veiligheidsmiddelen, waaronder een mobiele 
marifoon/telefoon/Epirb, EHBO-middelen etc. die bij een calamiteit direct meegenomen kan worden.



UITRUSTING
Eten en Drinken – ruim voldoende voorraad, meer dan nodig 

Pillen tegen zeeziekte – handig als je van tevoren weet dat bemanning last kan hebben

Basic medicijnen – paracetamol/ontstekingsremmers/dhiarree
Bij hevige diarree kunt u ORS gebruiken om uitdroging te voorkomen; Loperamide is een 'stopmiddel'

Verbanddoos/EHBO-middelen

Gereedschap
red ensign

Courtesy Flags - When in foreign waters the courtesy ensign, often the national flag of that country, is hoisted 
under the starboard spreader of the most forward mast. 
Like the national flags or ensigns, the courtesy flag is hoisted at 08:00 local time and lowered at sunset. Yet, 
when manoeuvring - for example entering or leaving port - the national flags should be flown even at night 
until your ship is out of sight or safely at dock.



VOORBEREIDING
Lezen, lezen, lezen……

Internet
o.a reisverhalen, checklisten, fotomateriaal, google maps,…
www.visitmyharbour.com (UK)

Boeken/Vaargidsen
The Yachtman’s Pilots zoals North and East Scotland 
Reeds Channel Almanac
De overtocht naar (Zuid-)Engeland (Ben Hoekendijk)
De serie Hollandia Vaarwijzers

Tijdschriften
Zeilen, Waterkampioen, Sailing Today, Zilt magazine (gratis)

Kaarten 
Papier & digitaal
Getijdenkaarten
Erg handig werkt de Navionics App op Tablet (ca. 40 euro)



VOORBEREIDING
Navionics op Tablet 
- Afstanden
- Waypoints
- Getijden
- Stroming
- Wind forecast
- Overige
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KAARTMATERIALEN
KAARTEN 
- Diverse opties bv. Stanfords All Weather Charts, Admirality, Imray, Sportschiffahrtskarten, 1800-serie 
- Let op gebruik zacht potlood/gumbaar
Overzeilers: Imray C30, C25, C70

Stanfords 19 & 20
1801 Noordzeekust

Aanloopkaarten: Imray 2000 series 
Zeer veel losse kaarten mogelijk; feitelijk ‘overbodig’ bij gebruik pilots/Almanac

ALMANAK
- Reeds Nautical Almanac “The Yachtman’s Bible”
- Reeds Channel Almanac is goedkoper, compacter en fijner in gebruik voor 

het kanaal/zuid engeland
- The Yachtman’s Pilots zoals North and East Scotland 

WEERINFO
- Diverse apps o.a. Windy, Windfinder, MarineTraffic,…
- BBC Weather Shipping forecast & VHF16 announcements
- Zilt Meteo
- Weathertrack App (iOS)



WINDPARKEN OP ZEE
WAAR
Vanaf 1 mei 2018 zijn er drie windparken voor de Nederlandse kust 
Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Prinses Amalia 
Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark 
Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk.
Windpark Borssele start 2020

REGELS
- LOA 24 meter
- Tussen zonsop- en zonsondergang
- AIS-B verplicht
- VHF 16
- Meer dan 50m afstand vd turbine
- Meer dan 500m afstand van transformatorplatform
- Ankeren verboden
- Vissen, duiken & kitesurfen verboden
- Windpark in aanbouw, GEEN toegang!



VERKEERSCHEIDINGSTELSELS
TSS - Trafic Separation System (of VSS)
Verkeersscheidingsstelsels zijn vergelijkbaar met autosnelwegen en bestaan 
uit voor iedere verkeersstroom toegewezen zones met een scheidingszone 
of -lijn in het midden die voor zover mogelijk vermeden moet worden.

Verkeersscheidingsstelsels bevinden zich onder andere in het midden van 
Het Kanaal en de Duitse Bocht. 

Tussen de kustlijn en het verkeersscheidingsstelsel bevindt zich de 
kustverkeerszone. 

Motorschepen langer dan 20 meter moeten het verkeersscheidingsstelsel 
benutten. 

Kleinere vaartuigen en zeilschepen kunnen daarentegen ook van de 
kustverkeerszone gebruikmaken.

Haaks oversteken van het TSS, niet corrigeren voor drift/stroom. Motor bij 
is niet perse vereist maar kan wel handig zijn 



POPULAIRE BESTEMMINGEN
Nederlandse kust/Wadden
- Stellendam
- Scheveningen
- IJmuiden
- Breskens
- Cadzand

Belgische kust
- Blankenberge
- Oostende (let op Port Traffic lights!)
- Nieuwpoort

Engelse Oostkust
- Ramsgate, Dover, Ipswich, Lowestoft

Zuidwest Engeland

Denemarken (via Duitse bocht/Kielerkanaal)



Klaar voor vertrek???Een goede zeereis gewenst!



Reisverslag Schotland
Zomer 2015



Reisverslag Schotland aug 
2015
• De voorbereiding voor onze zeilvakantie maar Schotland zijn 

begonnen. Nog een paar zeekaarten die missen besteld. De 
tocht van Tholen naar Peterhead zal zo'n 75uur in beslag 
nemen bij gunstige wind. Gerard en ik zullen die zeilreis in 1x 
samen doen, Joke, Elize en Mirjam komen met de Ferry van 
IJmuiden naar Newcastle upon Tyne en rijden dan nog zo'n 
500km naar Peterhead.

• Afstand 434nm, 6-7nm gemiddeld, 2x sluis, 1x brug

• Aankomst onbekend haven, bij daglicht

• Peterhead harbour altijd toegankelijk, ‘eenvoudig’

• Wel druk verkeer mogelijk => call VHF14 (harbour control)



Reisverslag Schotland aug
2015
• Palaver met Gerard van der Wart voor de zeilreis naar schotland ⛵️, 

nog 4 nachtjes slapen...

• Weersvoorspelling

• Uitwijkhavens

• Lowestoft, Hartlepool, all weather access

• HW/LW Oosterschelde

• Bergse diepsluis: HW 19.35uur

• Roompot: LW 00:06uur

• Geplande vertrektijd di 4 aug om 19.00uur (ipv woe ochtend vanwege 
de windvoorspelling)

• Nadeel bij vertraging aankomst bij nacht…niet onze eerste reis!



Dinsdag 4 aug 2015

• Klaar om te gaan: 19:10uur vertrek

• Weervoorspelling WSW 5->4Bf  helder



• We liggen hoog in de Bergsediepsluis
mooi stroompje mee naar de 
zeelandbrug.

• 20.10uur Zeil op, 1e rif GZ



• We gaan lekker met deze wind WSW 18 
kts, afgaand tij, stroom tegen wind dus 
wel beetje bokkig.

• De zeelandbrug opgeroepen 22:15uur en 
die gaat zowaar direct open; hij had ons 
al op AIS zien aankomen

• Inmiddels wordt het donker, wind zwakt 
wat af tot 12kts, rif eruit, volledig zeil 
erop.



• Na de Zeelandbrug de roompot in langs Zierikzee en 
dan kruisen onderlangs de middelplaat

• Opletten hier in het donker voor de tonnen van de 
hangcultuur die net buiten de vaargeul liggen, je ziet 
ze eigenlijk te laat….

• Het zit mee, de Roompotsluis staat al open, even 
schutten en om 00:07 varen we de sluis uit zee op.

• Mooi bezeild richting het Westgat en dan de geul vd
Banjaard in naar Goeree. De betonning is hier 
magertjes verlicht en vrij lastig vooral in het 
donker….



DE EERSTE NACHT IN…

• Na 1 uurtje zijn we 7 mijl uit de kust en 
stoppen onze telefoons ermee, laatste 
berichtje naar de achterblijvers gestuurd.

• Rond een uur of 3 zijn we ter hoogte van 
de Eurogeul bij MW5; het is nu wel 
donker maar omdat het helder is is het 
zicht toch goed.

• We steken de geul haaks over (zonder te 
corrigeren voor de drift) en met een SOG 
van 7kts zijn  we na anderhalf uur over 
de geul heen.

• Deze nacht draaien we al wel ons 
wachtschema maar echt slapen doen we 
(nog) niet; altijd even wennen de eerste 
nacht. 

• Het is niet kouder geworden dan 17 
graden vannacht.

• Om half negen ‘s ochtends hebben we er 
93 zeemijlen op zitten; nog steeds een 
strakke SW 15 kts.!



DE 1e DAG/2e NACHT 5/6 AUGUSTUS

• We geraken in het gaswinningsgebied met een 
behoorlijk aantal boorplatforms.

• Nog steeds prachtig weer 20 graden en pas 
later op de middag wordt het bewolkt, de wind 
zwakt af en krimpt naar SE <10kts

• Dit is niet gunstig met onze koers van 330 
graden bijna recht voor de wind.

• Om voldoende snelheid te houden zetten we de 
motor bij; is ook nodig om de lichtaccu’s weer 
op te laden

• Om 19uur na 24 uur zeilen zitten de eerste 164 
zeemijlen erop; gemiddeld 6,8kts vanaf de 
thuishaven, da’s niet gek!

• Net na middernacht wordt het weer helder; we 
houden om de 3 uur wacht en slapen al een 
stuk beter.

• We zitten dan 60 nm oost van Grimsby



DE 2e DAG/3e NACHT 6/7 AUGUSTUS

• De wind is vrijwel de gehele dag SSW 8-12 kts, ideaal met onze 
koers richting Peterhead om de gennaker erbij te zetten. 

• Met ruime wind levert dat al snel die extra knoop op en we varen 
met 8 kts wind zo’n 6-6,5

• We verleggend de koers met 20 graden richting engelse kust om 
nog meer van de gennaker te profiteren, kost meer mijlen maar 
gaat fijner en sneller.

• Om 19.00uur breken we door de 0 graden en varen we 
Westerlengte na 323 nm in 2 dagen.

• Voor de nacht halen we de gennaker in en zetten de fok weer bij; s’ 
Nachts ruimt de wind van SW-W-NW en trekt in de ochtend aan tot 
16kts; verstandige beslissing dus!

Na een nacht met weinig wind en wat regen gedurende 

Gerard's wacht van 21-24uur die werd gevolgd door een 

prachtig heldere hemel waar ik vijf vallende sterren heb 

waargenomen, zijn we inmiddels na zo'n 270 zeemijlen wel 

aardig ingeslingerd geraakt en in het ritme van slaap 

gekomen.

Het weer is wat de Engelsen 'unsettled' noemen, 

zon/wolken/regen wisselen elkaar met regelmaat af en dat bij 

een temperatuur van 16 graden, maar dat is het altijd in de 

zomer midden op zee.

We hebben de koers een paar uur geleden verlegd richting 

de Engelse kust om beter van de ruime wind te profiteren, er 

staat een matige wind met af en toe windje 5. De koers recht 

op Peterhead aan is een voor de windse en dat gaat ons te 

langzaam en vanwege de zeedeining is er teveel risico op 

een klapgijp en bovendien zeilt het niet zo comfortabel. Zeker 

nu we straks warm gaan eten is dat ook wel handig. Dit 

betekent wel dat we zo'n dikke 15 zeemijlen meer varen maar 

vanwege de grotere snelheid halen we dat in tijd weer in. Je 

zou het 'afkruisen' kunnen noemen met maar 2 slagen.

Bijkomend voordeel is dat we eerder binnen GSM bereik van 

land komen, maar dat verwacht ik opmaken vroegst 

vanavond laat. We zitten dan ter hoogte van Farne Islands.



Ook overdag genoeg tijd voor en tukkie, 
pak je slaapuurtjes wanneer het kan!

DE 4e DAG AANKOMST PETERHEAD

• Het is vrijdagochtend 07.15uur en ik wordt wakker, na 
een kleine drie uur slaap, van de wekker. Deze nacht 
letterlijk op 1 oor geslapen omdat de Astralis
behoorlijk onder helling voer en beiden (zij en ik) op 
één oor dus. Je ligt dan in het uiterste hoekje van de 
achterhut gedrukt en kan geen kant meer op.

• Afijn, net wakker dus, kijk ik door het kombuisraam 
naar buiten is het eerste wat ik zie een dolfijn die met 
ons meezwemt, prachtig hoe die dieren kunnen 
zwemmen met een zekere gratie en indrukwekkende 
snelheid. 

• Gerard zijn wacht zit er dus ook op, maar hij gaat niet 
meer slapen. We doen een ontbijtje om 8.15uur. 

• Het is goed weer met een stevige bries uit het 
westen, die langzaam vermindert tot ca. 12 kts, dus 
Bf4.

• Met een koers van 335 graden is Peterhead, onze 
bestemmingshaven, precies bezeild zonder al te 
hoog te hoeven prikken. In afstand moeten nog circa 
55 zeemijl varen naar Peterhead Harbour. Als de 
wind zo blijft zullen we daar rond etenstijd aankomen. 

• Onze klok staat nog op UTC +2, straks wordt dat 1 
uurtje eraf naar BST (British Summer Time).

• Het is momenteel half bewolkt, met aan de Engelse 
oostkust, waar we nog in afstand zo'n 30zeemijl vanaf 
zitten, een volledige blauwe hemel, dus dat beloofd 
een mooie zonnige dag.

• Wachten op het eerste signaal van een GSM 
provider....de eerdere poging is niet gelukt; we zijn 
niet dicht genoeg onder de kust genaderd, mede 
omdat de wind ruimde van zuid-zuidwest naar west 
en we dus onze koers moesten aanpassen zodat we 
weer evenwijdig met de kust bleven.



DE 4e DAG AANKOMST PETERHEAD

• Vrijdagmiddag 12uur
De Engelse kust is inmiddels in het zicht. Het weer is 
prachtig, alleen de wind wordt helaas minder en minder. 
Als dat zo doorgaat moet de motor erbij.
Nog zo'n kleine 40 zeemijl tot Peterhead Harbour. Vroeg 
in de avond zouden we er kunnen zijn

• Om 18:45uur varen we de voorhaven binnen, na 
toestemming van Peterhead Port Control. 

• Na precies 72 uur en 480nm kijken we terug op een 
voorspoedige reis.



Peterhead Harbour

Peterhead is a versatile port which provides deep-water berthing for a broad range of 
industries including fishing, oil and gas, renewables, agricultural products and 
leisure. Users enjoy a prompt and efficient port call together with a positive approach 
to customer service.



Peterhead - omgeving



Van Peterhead naar
Whitehills, 37nm – 10 Aug

• Om 12uur vertrokken uit Peterhead op weg 
naar Whitehills. Mooi weer SSW4-5 dus 
perfect zeilen naar de volgende haven. 
Moeten daar 1,5uur na LW aankomen 
anders staat er niet genoeg water.

• Sunny day with a shower or two, typisch 
voor Schotland.

• Een paar van de foto's genomen door de 
havenmeester tijdens onze aankomst. Een 
bijzonder nauwe aanloop waarbij het net 
lijkt of we zo de helling opvaren. Vlak 
daarvoor is aan bakboord een doorgang 
waar maar 1 schip tegelijk doorkan, 
gelukkig geen tegenliggers!



Van Whitehills naar Wick, 
54nm - 11 aug



Van Wick naar de Orkneys – 12 Aug

• Vertrek op juiste tijdstip vanwege de enorme stroom in de Pentland Firth die wel tot meer 
dan 12 knopen kan oplopen met springtij. Vertrek je op de verkeerde tijd dan kom je dus 
niet waar je wilt, en kun je je alleen nog maar met de stroom mee laten lopen!

https://www.youtube.com/watch?v=VKRKA2aNE3A


Van Wick naar de Orkney – 12 Aug

• Even afstemmen met de havenmeester welk tijdstip van vertrek het meest 
geschikt is; Het is tijdstip van vertrek is nogal belangrijk vanwege de enorme 
stroom door de Pentland Firth die we moeten oversteken

• Met mijn eigen rekenwerk zouden we over 1 uur moeten vertrekken

• Het advies van de havenmeester: “you’d better leave now!!”

• Vanochtend vertrokken uit Wick om 09.30am. 

• We moeten zorgen dat we met slack, dus geen stroom aan de overtocht 
beginnen, de beste tijd is 1uur na HW Dover (HW=10:36am). 

• Ben je te laat dan kun je het vergeten want er staat al snel 5 knopen en 3uur na 
HW meer dan 10 knopen tot zelfs 15 knopen met springtij.

• Om 12uur waren we bij de start van de oversteek van ca. 7 zeemijl. Vlak bij 'de 
overkant' stond er inmiddels 2-3 knopen stroom dwars op de boot met de 
bekende 'Tidal ribs'. Ziet er altijd beetje spookachtig uit.

• Daarna waren we tussen de eilanden en kregen de stroom recht achter. 
Geslaagde oversteek en de planning klopte precies met de werkelijkheid.

https://youtu.be/VKRKA2aNE3A?t=61


Orkneys
We besluiten in de baai Kirkhope voor
anker te gaan



Orkneys

Coastal walk – The Gloups



Orkneys

Standing Stones of Stenness



Orkneys

Bezoek aan Highland Park distillery



Stromness naar Wick- 15 Aug

• Vanochtend om halfzes vertrokken 
uit Stromness op reis naar Wick. 

• Ca. 5 uur voor HW Dover bij eiland 
Swona (15nm, dus ruim 2uur varen)

• Beetje miezerig weer met nogal 
variabele NW wind van 6-18 
knopen. Het heeft waarschijnlijk 
behoorlijk gewaaid ver op zee want 
er stond een enorme swell. 

• Net na het eiland Swona werd het 
een aardige heksenketel. Nog nooit 
zo'n warrige zee gezien. De 
dieptemeter wist er ook geen raad 
meer mee en fluctueerde van 
2,5meter tot 80 meter, dat laatste 
klopte inderdaad met de zeekaart.

• We liepen we op een gegeven 
ogenblik meer dan 12 knopen over 
de grond, dus zo'n 5 knopen stroom 
mee.

• Na deze ervaring werd het na het 
bereiken van het vaste land bij 
Duncansby Head een stuk rustiger.

• Om 11.30 lagen we in de box van 
Wick Harbour.

file:///E:/Pentland firth.MOV


Wick Harbour 15-17 Aug

Gerard & Mirjam op bezoek



Reisverslag Schotland Zomer 
2015

• We gaan evt. verder via 
Facebook “ASTRALIS” 
GROEP

• Resterende deel tot 2 
september (WICK, 
PETERHEAD, 
ARBROATH, 
EYEMOUTH, AMBLE, 
RUNSWICK BAY, 
LOWESTOFT, 
ROOMPOT, THOLEN 
totaal 1257nm)


