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1. Voorwoord 
 
Beste haven of andere partner van de Race of the Classics for Young Professionals 2018,  
 
De dertiende editie van de Race of the Classics for Young Professionals (ROTCYP) staat voor de deur. 
Wij zijn druk bezig om de laatste voorbereidingen te treffen voor dit mooie evenement.  
 
Voor u ligt het draaiboek voor de ROTCYP 2018. Natuurlijk is het de bedoeling dat we ons zoveel 
mogelijk aan het draaiboek houden, maar omdat we afhankelijk zijn van het weer kunnen we 
aanpassingen op het draaiboek niet uitsluiten. Mochten we sterk van het draaiboek af willen wijken 
dan zullen wij dat met u overleggen.  
 
De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor alle zeiltechnische aspecten waaronder de planning van 
de wedstrijd en daarmee samenhangend, de route die we zullen varen. Voor vragen over dit 
draaiboek en tijdens de Race kunt u contact opnemen met WL via onderstaande contactgegevens. 
Voor andere inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van de ROTCYP. 
 
Namens de gehele organisatie van de ROTCYP 2018 willen wij u alvast bedanken voor de prettige 
samenwerking.  
 
 
De Wedstrijdleiding ROTCYP 2018, 
 
Wouter Boot +31 6 44 57 26 82 
Gerben van Leeuwen +31 6 22 81 35 85 
Jochem de Jong +31 6 49 04 29 95 
Willem Steketee +31 6 28 48 98 60 
 
Email: wl@rotcyp.nl 
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2. Organisatie 
 

Functie   Naam Telefoonnummer 

Voorzitter Ghislaine Botden +31 6 55 44 22 03 

Secretaris Quirijn Buziau +31 6 28 11 65 28  

Penningmeester Michelle Kol +31 6 10 14 45 91 

PR Martine Peeters +31 6 13 76 92 99 

   

Kade commissie Gabi Wals +31 6 83 36 03 07 

Kade commissie Nikita Hendriks +31 6 48 04 35 50 

Kade commissie Christof Westland +31 6 24 49 39 13 

Kade commissie Charlotte van Geldorp +31 6 39 57 55 91 

   

Wedstrijdleiding Wouter Boot +31 6 44 57 26 82 

Wedstrijdleiding Gerben van Leeuwen +31 6 22 81 35 85 

Wedstrijdleiding Jochem de Jong +31 6 49 04 29 95 

Wedstrijdleiding Willem Steketee +31 6 28 48 98 60 
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3. Schepen en teams 
 

Schip Team Deelnemers 
Abel Tasman Deloitte 28 

Anne Margaretha KPN 12 

Artemis Damen 36 

Avatar Orga ROTCYP 12 

Catherina DLA Piper 22 

Fantastiko Min. EZK en Min. LNV 12 

Hendrika Bartelds Tata Steel 34 

Ide Min PostNL 24 

Iris Arcadis 12 

Jantje Gemeente Amsterdam 12 

Lady of Avenel IBM 14 

Luciana Adyen 22 

Meander Vopak 12 

Oban PwC 24 

Safier NIBC 10 

Stortemelk Akzo Nobel 22 

Swaensborgh Philips 32 

Twister ABN Amro 20 

Zephyr Heineken 26 

Zr. Ms. Urania Ministerie van Defensie 12 

Zuiderzee NS 22 
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4. Weekplanning 
 

Dinsdag 9 oktober 
 
12:00 uur Veerhaven Rotterdam, Maas Sociëteit 

Lunch voor schippers en bemanning 
 
17:30 uur Veerhaven 

Aankomst teamcaptains: Ophalen documenten, reddingsvesten en overige spullen 
Het volledige team dient uiterlijk 19:00 uur aanwezig te zijn 

 
19:00 uur Veerhaven – Alle schepen – Alle teams 

Veiligheids- en overige instructies door de schipper en vertrouwd raken met het schip 
 
19:30-01:00 Pakhuis (Van Vollenhovenstraat 15, 3016 BE Rotterdam) 

Diner en aansluitend kick-off party 
 
 

Woensdag 10 oktober 
 
07:00 uur Veerhaven 

Levering proviand aan teams/schepen 
 

09:00 uur Veerhaven 
Aankomst VIPs 

 
09:30 uur Artemis 

Schippers Palaver  
 
09:45 uur Veerhaven 

Teamcaptains en VIP’s naar Café Rotterdam (Maas over door KNRM) 
 
10:30 uur Café Rotterdam 

Teamcaptains Palaver 
 
11:30 uur Veerhaven 

Losgooien en uitvaren van alle deelnemende schepen 
 
12:00 uur Veerhaven 

Schepen die nog niet op de Maas zijn moeten wachten met uitvaren tot na de start 
 
12:15 uur Café Rotterdam 

Begin showstart met kanonschot vanaf Urania gevolgd door vertrek richting Noordzee 
 

17:30 uur Noordzee officiële wedstrijd start  
Start van rak Rotterdam – externe haven 

 5 



Race of the Classics for Young Professionals 
Algemeen draaiboek 
Editie 13 – 2018  
 

Donderdag 11 oktober 
 
09:00 uur Marifoon uitluisteren  

Half uur marifoon uitluisteren t.b.v. mededelingen WL & organisatie  
 
14:00 – 16:00 Aankomst externe haven 

Einde eerste etappe Rotterdam – externe haven 
 
17:30 uur Avatar 

Schippersborrel 
 
18:00 uur Artemis (indien Engeland bereikt) 

Schippers Palaver  
 
18:30 uur Artemis (indien Engeland bereikt) 

Teamcaptains Palaver 
 
20:00 uur Feest op externe feestlocatie 
 
21:30 uur Prijsuitreiking 

Prijsuitreiking eerste etappe 
 
01:00 uur Einde Feest 
 
02:00 uur Stilte bovendeks  
 
 

Vrijdag 12 oktober  
 
08:00 uur Mogelijk vertrektijd Engelse haven i.v.m. getijden 
 
09:00 uur Artemis (indien Engeland niet bereikt) 

Schippers Palaver  

 

09:30  uur Artemis (indien Engeland niet bereikt) 

Teamcaptains Palaver 

 
10:00 uur Externe haven 

Losgooien en uitvaren 
 
14:00 uur Noordzee 

Start tweede etappe externe haven – IJmuiden  
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Zaterdag 13 oktober 
 

09:00 uur Marifoon uitluisteren  
Half uur marifoon uitluisteren t.b.v. mededelingen WL & organisatie  

 
13:00 uur Kust voor IJmuiden 

Aankomst schepen 
 
14:00 uur IJmuiden 

Mogelijke start sprintetappe, anders aanleggen IJmuiden. Info wordt bekend 
gemaakt tijdens de voorgaande Schippers/Teamcaptains Palaver 

 
17:00 uur Zeehaven IJmuiden 

Aankomst schepen 
 
19:30 uur Zeehaven IJmuiden 

Pendelbussen aanwezig voor vervoer naar strandtent Noordzee IJmuiden 
 
20:00 uur Strandtent Noordzee IJmuiden 

Start feest 
 
01:00 uur Strandtent Noordzee IJmuiden 

Einde feest 
 
02:00 uur Stilte bovendeks 

Omwille van de veiligheid: Geen afterparty’ s op andermans schip 
 
 

Zondag 14 oktober 
 

09:00 - Zeehaven IJmuiden  
10:00 uur Ouders/familie/vrienden/collega’s aan boord van de schepen 
 
09:30 uur Marifoon uitluisteren  

Half uur marifoon uitluisteren t.b.v. mededelingen WL & organisatie  
 
10:00 uur Zeehaven IJmuiden 

Afvaart richting de aangewezen sluis van IJmuiden 
 
10:30 uur Sluis IJmuiden 

Schepen worden geschut 
 
11:30 uur Noordzeekanaal 

In konvooi naar Amsterdam varen 
 
13:30- Sail-in  
14:00 uur Schepen varen in konvooi met gehesen zeilen Amsterdam binnen 
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14:00 uur Amsterdam 
Aanmeren aan de Sumatrakade  

 
15:00 uur ROEST Amsterdam 

Inloop Eindfeest 
 
17:30- ROEST Amsterdam 
19:00 uur Avondeten 
 
18:30 uur ROEST Amsterdam 

Prijsuitreiking 
 
22:00 uur ROEST Amsterdam 

Einde ROTC YP 2018 
 

Maandag 15 oktober 
 
 
12:00 uur Amsterdam 

Schepen kunnen tot UITERLIJK 12:00 uur blijven liggen aan de Sumatrakade  
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5. Communicatie 
 

Voorafgaand en in de haven 

De Wedstrijdleiding is voorafgaand aan de Race zowel via e-mail (wl@rotcyp.nl) als telefonisch 
bereikbaar. Tijdens de Race kun je ons het beste via marifoon bereiken (zie onderstaande). 
 
Wouter Boot +31 6 44 57 26 82 
Gerben van Leeuwen +31 6 22 81 35 85 
Jochem de Jong +31 6 49 04 29 95 
Willem Steketee +31 6 28 48 98 60 
 

Marifonie 

De ROTCYP maakt gebruik van een maritiem kanaal voor interne communicatie. Dit kanaal is voor de 
veiligheid en organisatie van de ROTCYP. Op dit kanaal zijn de algemene regels wat betreft 
marifoonverkeer van toepassing.  
 
Het maritieme kanaal VHF 77 is het kanaal dat gedurende de Race gebruikt zal worden.  
 
Als je schip meerdere marifonen aan boord heeft verzoeken wij je één van deze marifonen op het 
wedstrijdkanaal te laten staan. Zorg echter altijd dat het kanaal wat ter plaatse in gebruik is ook 
uitgeluisterd wordt, zoals op zee kanaal 16. 
 
Specifieke kanalen in bijvoorbeeld havens of sluizen en sector kanalen worden aangegeven in de 
volgende hoofdstukken. 
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6. Wedstrijdinformatie 

De rating 

Tijdens de Race of the Classics for Young Professionals wordt met zeer uitlopende schepen gevaren. 
Deze schepen hebben andere eigenschappen waardoor hun snelheid ook sterk verschillend kan zijn. 
Om toch tot een eerlijke wedstrijd te komen, wordt er gebruik gemaakt van een rating. Dit is een 
factor waarmee de gevaren tijd wordt gecorrigeerd. Dit houdt in dat de gevaren tijd voor snelle 
schepen wordt vergroot en voor langzamere schepen wordt verminderd. 

De start 

De start is een van de spannendste momenten tijdens een zeilwedstrijd. Het is daarom belangrijk om 
dit goed voor te bereiden. Om alles veilig te laten verlopen, zal het startgebied ruim buiten de 
shipping lanes liggen. De Avatar zal dienen als startschip en het startschot geven.  
 
Er zijn twee startmogelijkheden. Allereerst de traditionele lijnstart: dit is de loodrechte lijn tussen 
twee merktekens. Deze merktekens kunnen dan een kardinaal (een drijvend markeringspunt op het 
water) zijn tezamen met een virtueel punt of een opblaasbare boei. De andere methode, die de 
voorkeur heeft met veel wind, is de tijdstart. In dit geval wordt op elk schip het tijdstip vastgelegd 
wanneer één enkel bepaald punt (een coördinaat of een opblaasbare boei) wordt gepasseerd. De 
exacte startprocedure en methode zullen tijdens de schippers- en teamcaptains meeting 
voorafgaand aan de leg van de race bekend worden gemaakt.  
 
Wanneer een schip te vroeg over de startlijn gaat, zal de Wedstrijdleiding meteen alle schepen 
hiervan op de hoogte stellen. Er zal dan niet opnieuw worden gestart. Het schip in overtreding zal 
een tijdstraf worden toegekend. 

De startseinen 

Bij elke start zal een zelfde signaalschema via de marifoon worden gebruikt, namelijk: 
 
## 30 minuten voor eerst start: Bekend maken van definitieve starttijd en locatie 
## 15 minuten signaal 
## 10 minuten signaal 
## 5 minuten signaal 
## 4 minuten signaal 
## 3 minuten signaal 
## 2 minuten signaal 
## 1 minuut signaal 
## 10 seconden aftellen tot het startschot 
 
Alle signalen worden in principe gecommuniceerd over kanaal 77, tenzij anders aangegeven in de 
voorlaatste schippers- en teamcaptainsmeeting. 
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De wedstrijdbaan / route 

Een wedstrijdbaan bestaat uit een aantal rakken: loodrechte lijnen die de startlijn, boeien en de 
finishlijn met elkaar verbindt. Teams zijn vrij om van deze rechte lijnen af te wijken met als doel een 
snellere tijd te varen in verband met windrichting, stroming, golfslag, etc. De Wedstrijdleiding kan 
echter bepaalde vaargebieden verbieden of verplichten in verband met de veiligheid. Hierover wordt 
tijdens de voorafgaande schippers- en TC-meeting informatie gegeven. 

Shipping lanes 

Naar alle waarschijnlijkheid zal men tijdens de Race of the Classics for Young Professionals  officiële 
Shipping Lanes tegenkomen. Houdt rekening met de officiële vaarregels en de voor de ROTC 
geldende reglementen. 
 
De Noordzee is één van de drukste vaarwateren ter wereld. Het meeste vrachtverkeer vindt plaats 
in stroken die op zeekaarten worden aangegeven. Het is te allen tijde toegestaan de motor te 
gebruiken tijdens de oversteek van de shipping lanes. Deze oversteek kan echter slechts 1 keer en 
haaks op de shipping lane plaatsvinden. 
 
Voorwaarden aan het gebruik van de motor in de shipping lanes: 

● zowel voorafgaand als na het passeren van de shipping lane wordt alle benodigde informatie 
omtrent de oversteek in het logboek genoteerd; 

● zowel het binnen varen als verlaten van de shipping lane dient per marifoon doorgegeven te 
worden aan de Wedstrijdleiding; 

● de shipping lane wordt haaks doorkruist; 
● de tijd die wordt doorgebracht in de shipping lane wordt verrekend met de gevaren tijd 

(Elapsed Time in reglement). 
 

De finish 

Locatie en tijd 

Omdat het weer vaak wisselvallig is in oktober en we zo snel en veel uitslagen willen hebben om een 
duidelijke uitslag te verkrijgen, hebben we na ieder rak een finishlijn. In principe is de laatste van 
deze lijnen de officiële finishlijn. Echter, als de wind niet gunstig staat, is het mogelijk dat de 
wedstrijdleiding de finish verlegt naar één van de eerdere lijnen. Hierbij gelden de volgende regels:  

● niet gefinishte schepen krijgen het DNF aantal punten toegekend; 
● de uitslagen van sprintetappes zijn niet van invloed op het Algemeen Klassement; 
● sprintetappes zullen slechts één finishlijn hebben aangezien dit erg korte rakken zijn; 
● exacte tijd- en GPS-coördinaten dienen in het logboek te worden ingevuld bij het passeren 

van elke finishlijn. 
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Finishlijn 

De finish zal per rak of sprintetappe anders van opzet zijn. De details worden telkens vooraf uitgelegd 
tijdens de schippers- en teamcaptainsmeeting. Daarbij geldt altijd dat een team pas is gefinisht 
wanneer het gehele schip de finishlijn passeert. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk voor de 
finish: 

● er kan een tussentijdse of officiële finishlijn zijn;  
● een finishlijn kan tussen twee boeien plaatsvinden, een coördinaat of een combinatie van 

beide;  
● er wordt gefinisht bij een boei. Het team finisht als het schip binnen een cirkel van 0,5 NM 

van de coördinaten van de boei is.  

Logboek bij Finish 

Zodra er wordt gefinisht, moeten de volgende stappen worden ondernomen: 
● noteer eindtijd in combinatie met alle logboekgegevens op de betreffende regel van het 

logboek; 
● neem contact op met de Wedstrijdleiding en communiceer de betreffende regel van het 

logboek; 
● indien de Wedstrijdleiding niet bereikbaar is, neem dan contact op met een ander 

deelnemend schip om aan dat team de betreffende regel van het logboek te communiceren. 

 

  

 12 



Race of the Classics for Young Professionals 
Algemeen draaiboek 
Editie 13 – 2018  
 

7. Het Klassement 
 
Evenals ieder jaar maken we gebruik van een puntensysteem. Dit jaar starten we in twee 
afzonderlijke klassementen. Het team met de minste punten wordt de uiteindelijke winnaar. Elk 
team start in het klassement met 0 punten. Voor de eindklassering wordt binnen de afzonderlijke 
klassementen gekeken naar tijdsverschillen tussen het finishen, zodat er uiteindelijk 1 eindklassering 
voor de gehele vloot ontstaat. 

Algemeen klassement 

De wedstrijd bestaat uit twee wedstrijdbanen: Nederland – Engeland (of alternatieve haven) en 
Engeland (of alternatieve haven) - IJmuiden. Na elke wedstrijdbaan wordt er met behulp van de 
rating een klassement opgesteld. Aan de hand van dit rakklassement worden punten toegekend 
volgens onderstaand schema. 

Sprintetappes 

Tijdens de Race of the Classics for Young Professionals kunnen ook sprintetappes voorkomen. Dit 
kunnen bijvoorbeeld korte wedstrijden voor de kust van een haven zijn, maar ook onderdelen van 
een wedstrijdbaan. Sprintetappes kunnen in een apart klassement worden bijgehouden of 
opgenomen worden in het algemeen klassement.  
 

Positie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Punten 1,1 2,1 3,0 3,9 4,7 5,4 6,1 6,8 7,4 8 8,5 9 

 

Positie 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Punten 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 

 

Positie DNF/DNS DSQ 

Punten Laatste positie  +1 Laatste positie  +2 

 
DNF: Did Not Finish 
DNS: Did Not Start 
DSQ: Disqualified 
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8. Havens 
 
Om ervoor te zorgen dat u voorzien bent van de juiste informatie zal er in dit hoofdstuk per haven 
relevante informatie worden weergegeven.  
 

Rotterdam  

Belangrijke telefoonnummers Rotterdam:  

Politie:  0900-8844 
Spoedeisende hulp: 112 
Centrale Meldkamer Havenmeester: 010 252 1000 
Alarmnummer Nederlandse Kustwacht: 0900 0111 

Vertrek vanuit Veerhaven 

Het vertrek vanuit de Rotterdamse haven is vooral bedoeld om deelnemers en publiek op de wal een 
mooie kick-off van de Race te laten zien. Vandaar dat er een gezamenlijke “showstart” op de Maas 
plaatsvindt. Het hijsen van de zeilen wordt daarbij zeker gewaardeerd, maar gezien de drukte op de 
Maas zal dit niet altijd mogelijk zijn. 
 
Bij vertrek vanuit de Veerhaven en vanaf de Westerkade, tussen 11:30 uur en 12:00 uur, hanteren we 
het volgende beleid: 

➢ De schepen die afvaren vanaf de Westerkade steken in een rechte lijn de Maas over naar de 
Wilhelminapier. 

➢ De schepen die afvaren vanuit de Veerhaven steken in een rechte lijn de Maas over en gaan 
bij de Rijnhaven ‘liggen’. 

 
Om 12:15 uur klinkt het startschot. De schepen die bij de Wilhelminapier liggen, varen als eerste via 
de Erasmusbrug langs de Veerhaven. De schepen die liggen te wachten bij de Rijnhaven sluiten aan in 
de rij van schepen die voor de Wilhelminapier liggen.  
 
Zorg ervoor dat u goed aansluit zodat we geen hinder veroorzaken voor de overige scheepvaart! 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ‘Maas’ zal niet afgesloten worden dus u wordt verzocht uw marifoon en de sector kanalen goed 
uit te luisteren en aanwijzingen vanuit de Port of Rotterdam op te volgen.  
 
Onder de Wilhelminapier dan wel in de Rijnhaven kunt u een zeil hijsen en klaar maken voor de 
showstart. Als u niet voor 12:00 uur de Veerhaven/Willemskade heeft verlaten wordt u geacht na de 
start achteraan aan te sluiten bij de vloot. Dit in verband met het overige verkeer op de Maas. 
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Voorafgaand aan het startschot van de showstart zal er rond 12:15 een aftelprocedure via marifoon 
gecommuniceerd worden. De showstart staat gepland om 12:15, dit kan afwijken door naderend 
scheepvaartverkeer. Het sein zal gegeven worden via de Marifoon op kanaal 77. Na dit sein vaart u 
allen te gelijk naar de ‘Willemskade’. Vanuit de ‘Willemskade’ vaart u in één lijn naar de startlijn.  
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Start van de Race - showstart 
Het startschot voor de Showstart zal gegeven worden vanaf Zr. Ms. Urania. 
 
Na de ‘start’ in Rotterdam varen we richting Vlaardingen en Maassluis en uiteindelijk de 
Maas-monding bij Hoek van Holland. De Maas is ook na de start geopend voor overige scheepvaart, 
gelieve daarom achter elkaar stuurboordwal te houden en goed aan te sluiten. Houd u rekening met 
strekdammen in de Maas. 

Nautische Randvoorwaarden Rotterdam 

Ten aanzien van het traject binnen het nautische beheersgebied van Rotterdam Port Authority 
gelden voor de ROTCYP 2017 de volgende nautische randvoorwaarden: 

A. het overige scheepvaartverkeer op de Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond mag 
geen onevenredige hinder of oponthoud ondervinden van de zeilrace; 

B. alle deelnemende schepen moeten permanent uitluisteren op de betreffende sectorkanalen 
van Vessel Traffic Services (VTS); 

C. VHF-kanalen 16 en 67 niet gebruiken voor organisatorische doeleinden; 
D. de deelnemers dienen zoveel mogelijk onder de noordoever van de rivier te blijven varen 

(stuurboordwal); 
E. Rotterdam Port Authority (RPA) houdt zich het recht voor om aanvullende voorwaarden te 

stellen, indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven; 
F. het gebruik van rode pyrotechnische middelen, anders dan een noodsignaal, is niet 

toegestaan. 
G. normaliter dient u zich bij het invaren van een sector te melden. Dit komt tijdens de vaart 

van de Veerhaven naar de Maasmonding te vervallen in overleg met RPA. Het voorste schip 
doet deze melding voor de hele vloot. Let dus goed op indien uw ship vooraan vaart, dat u 
deze melding voor de hele vloot doet. Uiteraard meldt u zich wel zelf aan bij het uitvaren van 
de Maasmonding. 

H. let erop dat u de juiste tekens en lichten voert (zwarte kegel indien u de motor bijzet bij 
gehesen zeilen). 

VHF overzicht regio Rotterdam 

VHF-6  = Contact deelnemende schepen, tot de ‘Hoek van Holland’  

VTS- SECTORKANALEN: 

VHF-81 = Sector Maasbruggen (Veerhaven) 
VHF-60 = Sector Waalhaven 
VHF-63 = Sector Eemhaven 
VHF-61 = Sector Botlek 
VHF-80 = Sector Maassluis 
VHF-65 = Sector Rozenburg 
VHF-03 = Sector Maasmonding 
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Figuur 3: VTS sectoren Maas 
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Start Hoek van Holland 
Voor de kust van de ‘Hoek van Holland’ zal het officiële startschot worden gegeven. Gedetailleerde 
informatie betreffende dit startschot krijgt u tijdens het Schippers- en TeamCaptains Palaver op 
woensdag 11 oktober om 09:30 en 10:30 uur. Het startschot/toeter zal gegeven worden vanaf de 
Avatar. De start zal rond 17.00 uur zijn. Om deze tijd te kunnen halen, wordt u geadviseerd de vaart 
richting de Noordzee erin te houden. 

Belangrijke telefoonnummers 

Politie:  0900-8844 
Spoedeisende hulp: 112 
Centrale Meldkamer Havenmeester: 010 252 1000 
Alarmnummer Nederlandse Kustwacht: 0900 0111 
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Harwich / Ipswich 
Vanaf de monding bij Harwich, is het nog 8 mijl varen over de rivier “de Orwell” totdat we bij Ipswich 
zijn. Zie hieronder allereerst een overzicht van de route: 
 

 
Figuur 4: Route Ipswich 

 
Afhankelijk van de stroom (HW/LW) is het naar schatting 1,5 uur varen vanaf Harwich tot we in 
Ipswich zijn. Zie hieronder de getijdentafels van Harwich en Ipswich voor donderdag 15 oktober: 
 
Getijden Informatie Harwich (In Nederlandse zomertijd: GMT +2): 

Donderdag 11 Okt 2018 Vrijdag 12 Okt 2018 

00:37            H            4,2m 01:15            H            4,2m 

06:17            L            0,5m 06:56            L            0,6m 

12:51            H            4,2m 13:27            H            4,2m 

          18:46             L             0,3m 19:20            L            0,5m 

https://hha.co.uk/wp-content/uploads/2017/11/Tide-tables-2018-downloadable-version.pdf  
 
Getijden Informatie Ipswich (In Nederlandse zomertijd: GMT +2): 

Donderdag 11 Okt 2018 Vrijdag 12 Okt 2018 

00:56            H            4,6m 01:36            H            4,5m 

06:31            L            0,4m 07:08            L            0,5m 

13:12            H            4,6m 13:50            H           4,5m 

          18:58            L             0,2m 19:33            L            0,3m 
Informatie ontvangen van havenkantoor Ipswich. 
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Belangrijke telefoonnummers Ipswich: 

Noodnummer & Kustwacht: 999 
Ziekenhuis: +44 1473 712233 
Politie: +44 1473 613500 
Havenmeester (Jerry Coleman): +44 1473 211066 / +44 7860 519097 
 
Contact met de haven via VHF 68. 

Ligplaatsen 

In Ipswich is er ruimte voor ons gemaakt in het Wet Dock aan de Orwell Quay (bij uitvaren van de 
sluis aan stuurboordzijde). 

Bijzonderheden 
Artemis (diepgang 3.5), Lady of Avenel (3.2) en Meander (3.0) kunnen tussen 1 uur voor of 
na LW Ipswich niet geschut worden. 

Sluizen 

‘Freeflow’ tussen 1 à 1,5  uur vóór HW en het moment van HW. Normaliter kan er buiten 
deze tijden geschut worden. Zie bovenstaande bijzonderheden voor afwijkende situatie. 

Brug 

Tijdens uw vaart van Harwich naar Ipswich (en terug) vaart u onder de Orwell bridge door. Dit is een 
vaste brug met een doorvaarthoogte van 43,07 meter – de hoogte van het tij (Ipswich). Zie de 
bovenstaande getijdetabel voor Ipswich. De hoogte onder de Orwell bridge varieert dus tussen 39,27 
meter bij HW en 42,37 meter bij LW. Houd hier rekening mee! 
 
Exacte berekening: 

Air draught above Chart Datum = 43.07 metres 
- minus height of tide (Ipswich) 
= Air draught beneath Bridge. 

Walstroom 

Walstroom is beschikbaar aan de kade. 

Drinkwater en brandstof 

Er kan en brandstof voor eigen rekening geladen worden aan de Orwell Quay in overleg met de 
havendienst. Drinkwater zit bij het (al voldane) havengeld inbegrepen.  
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Ligplaatsen Ipswich: 

 
Figuur 5: ligplaatsen Ipswich 
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Den Helder 
 
Een van de noordelijke uitwijkhavens is de Gemeentehaven van Den Helder. Om de gemeentehaven 
te kunnen bereiken dienen 2 bruggen en 1 sluis te worden gepasseerd en wel in de volgende 
volgorde: 
 

1. Moormanbrug 
2. Koopvaarderschutsluis 
3. Van Kinsbergenbrug 

 
De Moormanbrug en Koopvaarderschutsluis hebben een 24 uur bezetting. De Van Kinsbergenbrug 
heeft bezetting tot 23:00 uur. In het geval de ROTCYP-vloot na 23:00 uur wenst te passeren zal de 
Wedstrijdleiding doorvaart regelen via de havenmeester. De Moormanbrug en de Van 
Kinsbergenbrug zijn op de volgende tijden en doordeweekse dagen gesperd in verband met Marine 
werkverkeer: 
 

maandag t/m donderdag vrijdag  

07.00-08.10 uur  07.00-08.10 uur 

12.00-12.15 uur  12.00-12.15 uur  

12.45-13.00 uur  12.45-13.00 uur 

16.00-17.00 uur    

Walstroom 

Er is (beperkt) walstroom beschikbaar.  

Drinkwater en brandstof 

De capaciteit voor de inname van drinkwater op de Flaneerkade is zeer beperkt. Indien schepen 
drinkwater nodig hebben, zullen zij dit in de buitenhaven moeten bunkeren voor eigen rekening. 
Hetzelfde geldt voor bunkeren van olie. 

Belangrijke telefoonnummers Den Helder: 

Politie: 0900 8844 
Spoedeisende hulp: 112 
Nederlandse kustwacht: 0900 0111 
Havenmeester: 0223 613955 / 06 53781597 
 
Schepen hebben meldplicht op VHF 62 bij het ‘Rijks Haven Coördinatie Centrum’ zodra zij zich in het 
VTS-gebied Den Helder bevinden en hier bruggen passeren, ankeren of andere handelingen 
verrichten. Ook voor de Gemeentelijke Havendienst (voor het af- en ontmeren) geldt een meldplicht 
op VHF 14. 

VHF overzicht Den Helder: 

VHF 62 Rijks Haven Coördinatie Centrum 
VHF 16 Kustwachtcentrum 
VHF 14 NV Port of Den Helder 
VHF 14 Van Kinsbergenbrug 
VHF 18 Moormanbrug 
VHF 22 Koopvaarderssluis & Burgemeester Visserbrug 
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Ligplaatsen Den Helder: 

Voor de ligplaatsen kunnen wij aan de zogeheten Flaneerkade liggen, hieronder op het 
kaartje aangegeven. 

 

 
Figuur 7: ligplaatsen Den Helder 
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Scheveningen  
 
Een van de noordelijke uitwijkhavens is de de haven van Scheveningen.  

Belangrijke telefoonnummers Scheveningen:  

Politie: 0900 8844 
Spoedeisende hulp: 112 
Nederlandse kustwacht: 0900 0111 
Havenmeester: 06 2380 7536 / 070 352 7725 

Ligplaatsen Scheveningen: 

De ligplaatsen in Scheveningen zullen ter plekke worden toebedeeld. Hiervoor gaarne contact 
opnemen met de havenmeester te bereiken op VHF 21 of op bovenstaand telefoonnummer. 

Walstroom 

Het is in de haven toegestaan om generatoren aan te hebben. Generatoren op de wal zijn in overleg 
met de havenmeester ook mogelijk. 

Drinkwater en brandstof 

Er kan voor eigen rekening water en brandstof worden getankt in overleg met de havendienst. 

VHF overzicht Scheveningen:  

VHF 21 – VTS Scheveningen 
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Terschelling  
 
Een van de noordelijke uitwijkhavens is de gemeentehaven van Terschelling. De haven van 
Terschelling is te bereiken via de zuidelijke kant van het eiland.  
 

Belangrijke telefoonnummers Terschelling:  

Politie: 0900 8844 
Spoedeisende hulp: 112 
Nederlandse kustwacht: 0900 0111 
Havenmeester: 0562 442235 / 06-46055811 

Ligplaatsen Terschelling: 

De ligplaatsen in Terschelling zullen ter plekke worden toebedeeld. Hiervoor gaarne contact 
opnemen met de havenmeester te bereiken op VHF 12 of op bovenstaand telefoonnummer. 
 
Schepen met een diepgang groter dan 3,4 meter dienen een ontheffing aan te vragen voor 
binnenvaart van de haven. De wedstrijdleiding regelt dit voor u indien Terschelling wordt aangedaan.  

Walstroom 

Walstroom is gratis verkrijgbaar. Het is in de haven verboden om generatoren aan te hebben. Indien 
u de generator niet uit kunt zetten dient u daarvoor ZELF ontheffing aan te vragen.  

Drinkwater en brandstof 

Water is gratis verkrijgbaar. Er is geen mogelijkheid om brandstof te bunkeren. 

VHF overzicht Terschelling:  

Schepen hebben luisterplicht op VHF 02 zodra zij zich in het VTS-gebied Terschelling op de 
Waddenzee bevinden. Schepen die de haven van Terschelling binnenvaren moeten zich melden op 
VHF 12. In geval van een (tijdelijk) onbezette post kan het Kustwachtcentrum worden aangeroepen 
op VHF kanaal 16. 
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Vlissingen  
 
Een van de zuidelijke uitwijkhavens is de  haven van Vlissingen.  

Belangrijke telefoonnummers Vlissingen:  

Politie: 0900 8844 
Spoedeisende hulp: 112 
Nederlandse kustwacht: 0900 0111 
Havenmeester: 06 20400441 / 0118 487 451  

Walstroom 

Is niet aanwezig. Generatoren zijn toegestaan.  

Drinkwater en brandstof 

Is beperkt aanwezig, neem contact op met: 
Voor drinkwater bij de Vismijn: 01118 468 464 
Voor brandstof bij bunkerstation FIWADO: 06 5357 7948 

VHF overzicht Vlissingen: 

VHF 64 Traffic Centre Steenbank 
VHF 69 Traffic Centre Zeebrugge 
VHF 14 / 21 Verkeerscentrale Vlissingen 
VHF 18 Sluis Vlissingen 
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Ligplaatsen Vlissingen: 

Gezien het aantal schepen en de grootte worden dit hoogstswaarschijnlijk 6 ligplaatsen waarbij de 
schepen met 4 langszij komen te liggen. In onderstaande tekening wordt Kade A de meest 
waarschijnlijke ligplaats. Kade B en C zijn tevens een optie. 
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Zeebrugge / Brugge 

Als zuidelijke uitwijkhaven is gekozen voor Brugge. Om de haven van Brugge te kunnen bereiken (via 
het Boudewijnkanaal) dienen 1 sluis en 2 bruggen gepasseerd te worden en wel in de volgende 
volgorde: 

 

Pierre Vandammesluis: 

Proberen om in konvooi geschut te worden, samen met commerciële vaart. Dit scheelt tijd en zorgt 
er voor dat wij als een vloot aankomen in Brugge.  

Bruggen: 

Zwankendammebrug: Het is niet mogelijk onder de brug door te varen. Maximale breedte is 
32m 

Herdersbrug: Het is niet mogelijk onder de brug door te varen. Maximale breedte 
tussen de fenders is 29m 

Spoorwegbrug: Maximale hoogte voor doorvaart is 8.5m boven het waterpeil (Z+3.5m). 
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Walstroom 

Walstroom is in Brugge niet aanwezig. Er wordt gebruik gemaakt van de eigen generatoren. 

Drinkwater en brandstof 

Drinkwater en brandstof is in overleg met de havendienst voor eigen rekening verkrijgbaar. 
Drinkwater en brandstof is hier echter erg duur, probeer te voorkomen dat bunkeren nodig is. 
 

Getijden informatieZeebrugge & Brugge: 

Woensdag 10 Okt 2017  Donderdag 11 Okt 2017 Vrijdag 12 Okt 2017 

02:47            H          4,97m    03:29            H          4,98m    04:11            H           4,89m 

09:04             L            0,33m 09:46           L            0,26m 10:27           L            0,28m 

15:04            H           4,91m 15:46            H           4,95m 16:28            H           4,88m 

    21:30            L           -0,05m 22:12           L           0,01m     22:53            L            0,14m 

http://www.afdelingkust.be/sites/default/files/atoms/files/Getijtafels2018_TAW_102x145_AfdKUST
_171882_LR.pdf  

Belangrijke telefoonnummers:  

Politie: (+32) 50 44 88 44 
Dringende politiehulp: 101  
Spoedeisende hulp: 112 
Nederlandse kustwacht: 0900 0111 
Maritime Rescue and Coordination Centre  
(MRCC) in Oostende: (+32) 59 70 10 00 / (+32) 59 70 11 00 
Havenmeester: (+32) 50 34 59 29 

VHF overzicht Zeebrugge en Brugge: 

VHF 69 TrafficCentre Zeebrugge 
VHF 71 Haven Zeebrugge 
VHF 68 Visartsluis, Spoorwegbrug en Herdersbrug 

Ligplaatsen Brugge 

Ter plaatse zal een indeling worden gemaakt in overleg met de havenmeester. In principe zullen we 
liggen in het Nijverheidsdok of het Groothandelsdok.  
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IJmuiden 
Gedurende zaterdag 14 oktober 2017 zullen de deelnemende schepen verzamelen in de haven van 
IJmuiden. De geschatte aankomsttijd is 16:00 uur. Er is hier ook dit jaar weer een feest 
georganiseerd. De deelnemers zullen met bussen naar de feestlocatie worden vervoerd. 
De Wedstrijdleiding informeert de teams en schippers in het palaver voorafgaande aan de vaart naar 
IJmuiden over de definitieve ligplaats in IJmuiden. 

Walstroom 

Walstroom is niet beschikbaar. Er zal gebruik moeten worden gemaakt van de scheepsgeneratoren. 

Drinkwater en brandstof 

Drinkwater en brandstof is in overleg met de havendienst voor eigen rekening verkrijgbaar.  

Belangrijke telefoonnummers IJmuiden: 

Politie: 0900 8844 
Spoedeisende hulp: 112 
Kustwacht: 0900 0111 
Alarmlijn Noordzeekanaal: 0800 0230 405 
Havendienst: 0255 547025 
Havenmeester: 06 1270 3629 

VHF overzicht IJmuiden: 

5 Mijl buiten de pier: VHF 7  
Contact bij het binnen varen: VHF 61  
Contact in de haven: VHF 12  
Contact sluis: VHF 22 
Contact na de sluis VHF 3 
Contact haven Amsterdam VHF 4 
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Ligplaatsen IJmuiden 

 
Figuur 9: ligplaatsen IJmuiden 

 
 
Zondagochtend wordt in colonne naar Amsterdam gevaren. Het is van groot belang dat alle schepen 
op zondag om 10.30 uur geschut worden zodat we met de gehele vloot rond 11.30 uur richting 
Amsterdam kunnen varen.  
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VHF overzicht Noordzeekanaal 

 

 
Figuur 10: VHF kanalen Noordzeekanaal 
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Amsterdam 
Contact Port of Amsterdam VHF  14 (en 68) 

Belangrijke telefoonnummers Amsterdam: 

Politie: 0900 8844 
Spoedeisende hulp: 112 
Alarmlijn Noordzeekanaal: 0800 0230 405 
 
Na de sluis zal er in een konvooi worden gevaren naar Amsterdam. Het is de bedoeling dat we een 
sail-in realiseren voor het Centraal Station van Amsterdam. Dit betekent dat wanneer het weer het 
toelaat de schepen onder zeil voor het Centraal Station langs zullen varen. Houd hierbij goed contact 
met de verkeersleiding. Daarna sluiten we met een ‘show finish’ voor de Sumatrakade (zie de 
onderstaande overzichtskaart). 
 
In Amsterdam zullen we afmeren aan de Sumatrakade tussen paal 61 of hoger. Schepen die 
besluiten meerdere dagen te blijven liggen dienen hiervoor zelf een ligplaats te verzorgen. De 
ligplaatsen aan de Sumatrakade zijn gereserveerd tot UITERLIJK maandag 15 oktober 12.00 uur. Als 
er behoefte is om langer in Amsterdam te blijven, moet hiervoor tijdig contact worden opgenomen 
met de havenmeester. De kosten hiervoor zijn niet inbegrepen.  
 
Het is verboden om elektriciteit op te wekken middels generatoren / hulpmotoren. Het is verplicht 
om gebruik te maken van de aanwezige walstroompunten. De Wedstrijdleiding voorziet alle schepen 
van walstroom in Amsterdam. Op www.walstroom.nl kan je meer informatie vinden indien er op 
maandag een aansluiting nodig is. 
 
Op zondag 15 oktober vanaf 15:00 uur vindt het eindfeest plaats in café Roest. Vanaf de 
Sumatrakade is het ongeveer 10 minuten lopen naar de Delirium (zie de rode stip op de 
onderstaande overzichtskaart). In café Delirium is voor alle deelnemers een maaltijd te verkrijgen 
voor eigen rekening. Vouchers voor deze maaltijden kunnen alleen voor de start van de Race worden 
gekocht.  
 
Graag heten wij teams, schippers en bemanning hier welkom voor de prijsuitreiking en om te 
genieten van een mooie afsluiting van de Race of the Classics for Young Professionals 2017. 

BELANGRIJK 

Afgelopen jaren heeft de gemeente Amsterdam meermaals op zondag klachten binnen gekregen 
over overlast veroorzaakt door de Race of the Classics for Young Professionals. Wij zijn nu alleen nog 
welkom in Amsterdam onder strenge afspraken met de gemeente en de haven Amsterdam. Wanneer 
wij deze afspraken niet nakomen, is de Race of the Classics for Young Professionals niet meer welkom 
in Amsterdam.  
 
Wij vragen daarom de medewerking van alle teams en schippers om ervoor te zorgen dat de directe 
omwonenden zo min mogelijk last van ons ondervinden. Dit betekent dat er geen luide muziek wordt 
gedraaid tijdens aankomst in Amsterdam en na het feest in Panama. Ook vragen wij iedereen het 
afval in de daarvoor bestemde vuilniscontainers te gooien. 
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Maak het samen met ons mogelijk dat de Race of the Classics for Young Professionals ook volgend 
jaar weer welkom is in Amsterdam! 

Ligplaatsen Amsterdam 

 
Figuur 11: ligplaatsen Amsterdam 
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Bijlage A:  
ASSOCIATED BRITISH PORTS 
 
Health and Safety 
Information and Guidelines 
for Contractors and Visitors 
 
Introduction 
Welcome to ABP’s premises. 
These guidelines cover the basic requirements that apply on ABP’s premises and have been prepared 
for your benefit. 
ABP’s objective is to provide a safe, healthy and secure working environment for all workers and 
members of the public on its premises. By following these guidelines, you will be helping to ensure 
your own health and safety and that of other people working on or visiting the premises.  
 
Nothing in these guidelines absolves you from your duty to comply with all existing relevant 
legislation, including the Health and Safety at Work, etc. Act 1974 and the Management of Health 
and Safety at Work Regulations 1999.  
Please ensure that you read and retain this publication for reference. If there is anything that you do 
not understand, please do not hesitate to ask your ABP contact.  
Thank you for your co-operation. 
 
Security 
The visitor is to comply with all security procedures currently operated by ABP. Contractors should 
submit a list of the contract workers before work commences on site, and provide names of those 
working in buildings or sheds, or any quays/berths outside normal working hours to the manager 
responsible for the contract 24 hours before night work or weekend working. 
Contract workers may be issued with a security pass which, when issued, must be displayed at all 
times whilst on site.  
All contract workers working in ABP offices must sign in and out of the premises at reception. This 
rule must be adhered to irrespective of the reason for leaving the building (eg. tea breaks, phone 
calls, etc.). For sheds and open areas, the person in charge of the work team may  have to inform 
main gate security on a daily basis with 
the numbers of people who will be on site.  
 
Fire and Emergency Procedures 
Do not remove or obstruct fire extinguishing equipment or other emergency equipment. Do not 
block fire escape routes or fire doors at any time. 
Action on Discovering a Fire 
On discovering a fire, the following procedure should be followed. 
• Break the glass of the nearest fire alarm point. 
• In offices, inform reception, in sheds, inform security of the location and extent of the fire. 
• Tackle the fire with the equipment provided only if it is safe to do so and only if you have been 
trained in the use of the firefighting equipment. 
• Leave by the nearest available fire exit. 
• Assemble in the designated area. 
Action on Hearing the Fire Alarm 
• Leave the building by the nearest available fire exit. 
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• Assemble in the designated area. 
• Do not use lifts in the event of a fire. 
• Do not return for personal belongings and tools. 
• Do not return to the building for any reason until authorised to do so. 
 
Health and Safety Rules 
Ensure that you follow the documented safe system of work. Please pay particular attention to the 
following rules. 
Working Area 
• Work only in your designated area and carry out operations related to your project/work 
• Do not enter any other area unless authorised to do so. 
• Inspect the working area for potential hazards at the start and finish of every shift and report any 
findings to your supervisor or ABP’s authorised representative. 
Equipment 
• Do not remove any existing guards, barriers or locks without express permission. 
• Do not use makeshift tools or equipment. 
• Do not climb upon any structure unless authorised to do so. 
• Transport equipment/materials in a safe manner along agreed routes. 
• Do not enter machinery enclosures unless the power has been properly isolated. 
• Do not leave plant and/or equipment in a dangerous condition and unguarded. 
• Wear personal protective equipment if it is required for the tasks to be undertaken. 
 
Electricity 
• All electrical equipment is to be suitably tested and marked as required under the Electricity at 
Work Regulations 1989. 
• Do not carry out any electrical isolation or reinstatement of electrical equipment without 
permission. 
Permits to Work 
Do not commence work without first obtaining a Permit to Work or permission from ABP. 
Barriers 
Ensure that barriers and signs are placed around the working areas, where appropriate, and that they 
are removed upon completion of the work. 
Housekeeping 
• Keep all aisles, corridors, access and exits clear. 
• Do not allow rubbish to accumulate. Rubbish is to be properly bagged prior to removal from site. 
Accidents and First Aid 
Report all accidents/near misses and hazards to ABP. The names and locations of first aiders are 
given on the Company’s noticeboards. 
General 
• Obey all safety signs. 
• Do not work alone without authority. 
• Do not smoke in areas which are not designated smoking areas. 
Cameras 
Cameras are not permitted on ABP’s premises without authority. 
Speed Limits 
Obey all stated speed limits over the whole site. 
Conduct 
The Contractor is to ensure the good conduct of the contract staff during the occupancy of the site 
and his staff are to behave in a responsible manner at all times. 
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Alcohol 
The consumption of alcohol on the premises is strictly prohibited 
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