PZV RAMSGATETOCHT 2013
Beste zeezeilers en zeezeilsters,
De Ramsgate commissie nodigt u hierbij uit tot deelname aan de Ramsgate tocht 2013, die plaats
vindt van zaterdag 4 mei t/m zondag 12 mei, onder leiding van vlootvoogd Rolien Lucassen.
De tocht heeft als belangrijke thema’s: uitdaging, avontuur, gezelligheid en veiligheid.
Dit jaar een uitdagende bestemming: Londen!
Opgelet: De inschrijving is open t/m 10 maart!
HET DOEL
Het doel van de Ramsgate tocht is om in clubverband op zee te zeilen en Engeland te bezoeken.
De deel-nemers kiezen ervoor op zee te zeilen zowel overdag als ’s nachts, ook onder minder comfortabele
omstandigheden.
Het tochtplan wordt door alle deelnemers onderschreven, zolang het nautisch verantwoord is.
TOCHTPLAN 2013
Datum
Zaterdag

Doel/bestemming

Afstand (incl. shipping
lanes)

4 mei /
zondag 5 mei

Vertrek vanuit de thuishaven.
Roompot/IJmuiden - Ramsgate

Maandag

6 mei

Ramsgate – Queenborough ( Moorings! )

Dinsdag

7 mei

Queenborough-Londen
Vlootvoogd borrel

Ca 45 nm

Woensdag 8 mei

Captains buffet 18:00 uur NZT
Butlers Warf Chop House aan de Thames

Vrije dag Londen

Donderdag 9 mei

Londen – Queenborough ( Moorings! )

Ca 45 nm

Vrijdag

10 mei

Queenborough - Nederland

Ca 120 nm Roompot
Ca 160 nm IJmuiden

Zaterdag

11 mei

Aankomst Nederland / thuishaven

Zondag

12 mei

Aankomst thuishaven / reserve

Ca 93 nm Roompot
Ca 140 nm IJmuiden
Ca 40 nm

Zaterdag 4 / zondag 5 mei: aanlooproute naar Engeland
Het merendeel van de boten zal in de loop van zaterdag naar Roompot Marina Oosterschelde of Seaport
Marina IJmuiden varen. Tijdens de tocht naar Marina Roompot en IJmuiden kan de bemanning vertrouwd
raken met elkaar en met de boot. Aankomst in Ramsgate is gepland op zondagavond.
Maandag 6 mei: We vertrekken van Ramsgate naar Queenborough (40nm)
Aankomst in Queenborough is gepland in de loop van maandagavond voor alle deelnemende boten.
Om op de hoogte te blijven van eventueel afwijkende plannen zal de vlootvoogd zaterdag om 13:00 uur de
schippers SMS’en. Dus GSM en marifoon (kanaal 16/77) aan laten staan!
Individuele boten, die dit willen, kunnen een afwijkende route of vertrektijd plannen.
Dinsdagochtend 7 mei: Queenborough naar Londen (45 nm)
We vertrekken vroeg om over de Thames met de vloed mee naar Londen te varen tot aan de Tower Bridge
direct aan stuurboord de bestemming St Katharine Docks.

Woensdag 8 mei: vrije dag in Londen: ‘s Avonds ( 18.00 NZT) zullen we het Captains Buffet organiseren in
het Butlers Wharf Chop House met uitzicht op de Thames , incl. gratis drankjes. Natuurlijk is er weer tijd voor
optreden van de Zeuntjes, jubilarissen en bijzondere gebeurtenissen.
Donderdagmiddag 9 mei: Londen naar Queenborough (45 nm)
Met de ebstroom verlaten we de Londen.
Vrijdag 10 mei: Queenborough - Nederland (Roompot ca 120 nm, IJmuiden 160 nm)
Afhankelijk van het weer en de te kiezen aanloophavens in Nederland, is het zaak een goed tochtplan te
maken voor weer een lange dag op zee. Terugkeer naar de diverse thuishavens in het weekend van 11-12
mei.
De tocht is pas afgelopen als het schip schoon in de haven ligt. Hou de zondag a.u.b. vrij in verband met
eventueel slecht weer, waardoor we mogelijk pas later terug kunnen varen!!
Of we de tocht volgens dit plan met elkaar kunnen varen hangt uiteraard af van de omstandigheden en in het
bijzonder van de weersituatie. Zo nodig zal er, in goed overleg, geïmproviseerd worden. Het tochtplan biedt
daartoe de mogelijkheden. In elke haven wordt een briefing gehouden over het volgende traject.
Ons uitgangspunt is dat iedere boot zich aan de gezamenlijke plannen houdt, maar ook hier geldt dat de
schipper uiteindelijk bepaalt wat voor de bemanning nautisch gezien verantwoord gevonden wordt.
Terugkeren naar de vertrekhaven is meestal mogelijk.
DEELNAME
Deelname aan deze tocht staat open voor PZV-leden en niet-leden. Niet-leden kunnen slechts 1x deelnemen,
voor zover er plaats is. Bent u nog geen lid en wilt u voor een tweede keer mee, dan dient u vóór 11 maart lid
te worden.
We verwachten dan ook van de deelnemers:
een goede gezondheid en een redelijke tot goede conditie en beweeglijkheid, zowel fysiek als mentaal
een ruime zeilervaring
actieve inzet en deelname aan al het werk aan boord onder alle omstandigheden
erkenning van de verantwoordelijkheid en het gezag van de schipper
Bij vragen hierover kunt u bellen met Leo van Leeuwen 06 5107 9073 of Marja Snoeijen 06 2037 8620.
Het weer is niet altijd even ideaal, waardoor de tocht zwaar kan zijn!
Het vraagt soms veel van deelnemers, daarnaast is de tocht niet een leuk georganiseerd vakantiereisje:
iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen tocht.
Het kan voorkomen dat er meer deelnemers dan boten zijn of andersom. In dat geval zal de Ramsgate
commissie de inschrijving in principe op volgorde van binnenkomst honoreren. De commissie behoudt zich
het recht voor een persoon of schip van deelname te weigeren!
DEELNEMENDE BOTEN
We varen met boten van PZV-leden. Een booteigenaar hoeft niet per se als schipper op te treden, er kan ook
een ervaren schipper aan boord geplaatst worden.
Verplicht is een uitrusting volgens het ‘Advies uitrusting’ te vinden op:
http://www.pzv-zeezeilen.nl/2010/checklist-tochtvoorbereiding/
Wij wijzen de booteigenaren erop dat het kooiengeld bestemd is voor het geheel in orde brengen van de boot
en de uitrusting inclusief een goedgekeurd reddingsvlot. Vanzelfsprekend zijn daarbij recente, bijgewerkte
kaarten, een actuele almanak en goed noodvuurwerk van belang. Het behoort tot de verantwoordelijkheid
van de schipper ten opzichte van zijn bemanning er zorg voor te dragen dat boot en uitrusting voldoen aan
de voorwaarden. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de bemanning om te controleren of de
veiligheid aan boord gewaarborgd is.
BEMANNING
De bemanningen worden door de commissie samengesteld op basis van de door u verstrekte informatie.
Een bemanning omvat:
een schipper, met goede kennis en ervaring in zeezeilen en navigatie.
een navigator/wachtleider (coschipper), die de schipper te allen tijde kan vervangen.
een opstapper met enige zee zeilervaring.
één of twee opstappers met ruime zeilervaring.
Vul het inschrijfformulier alstublieft zorgvuldig in!

Om het de commissie mogelijk te maken tot een verantwoorde indeling te komen, vragen wij de schippers
terughoudendheid te betrachten bij het van tevoren vastleggen van een bemanning (max. 1 à 2 deelnemers).
Ons doel is om bij het samenstellen van de bemanningen te komen tot een verantwoorde balans van kennis
en ervaring op elke boot. Op de langere trajecten moet een tweepersoonswacht de boot zowel overdag als 's
nachts kunnen zeilen. Sta open voor het aan boord nemen van voor u onbekende mensen die willen (leren)
zeezeilen, het clubbeginsel van de PZV!
Bij te veel schepen met onvoldoende ervaren bemanning volgt overleg met schippers om zelf als opstapper
/navigator mee te gaan. Indien er bij de aanmelding te veel relatief onervaren leden zijn of leden die niet
voldoen aan vermelde voorwaarden, kan de Ramsgate commissie besluiten mensen niet in te delen!
In de havens wordt een palaver gehouden over het volgende traject, waarvoor telkens een aantal boten
gevraagd wordt hun plannen te presenteren. De weersinformatie van BBC 4 is leidend!
Ontleen geen gevoel van veiligheid aan het gezamenlijk varen. Wel wordt er elke twee uur via de marifoon
contact gehouden met de vloot. Marifoon aan boord is dus een eis en heeft zijn nut al vaak bewezen.
Schippers wordt tevens gevraagd zich dagelijks bij de vlootvoogd te melden waar zij zich bevinden.
BELANGRIJKE DATA
Donderdag 4 april: om 20.00 uur is de uitgebreide briefing in de Trafalgar Pub, Dommelstraat 21 te
Eindhoven. Hier bespreken we de tocht, maar de avond is in hoofdzaak bestemd voor nadere kennismaking
en het maken van afspraken.
Donderdag 23 mei: om 20.00 uur napraatavond in de Trafalgar Pub. Tijd voor sterke verhalen!
KOSTEN
Deelname- en variabele kosten
We schatten de totale kosten per deelnemer op ca. € 320 te verdelen in:
• deelnamekosten te betalen aan PZV. Die bedragen voor leden € 150, voor niet-leden € 175. In dit
bedrag zijn het kooiengeld en het Captain Buffet inclusief drankjes inbegrepen,
• variabele kosten voor foerage, drank, brandstof, havengeld etc. worden onderling op de boot
verrekend. Vaker uit eten gaan kan de totale kosten natuurlijk aanzienlijk verhogen.
Aanmelding houdt geen garantie voor plaatsing in! Mocht er helaas onvoldoende plaats zijn, dan wordt het
volledige inschrijfgeld geretourneerd. Als u uw aanmelding terugtrekt na de inschrijvingsdatum van 11 maart
maar vóór de briefing, dan bent u €15 kwijt. Als u zich ná de briefing van 4 april nog afmeldt kost u dat € 60,
ongeacht de reden.
Kooiengeld
Als tegemoetkoming in de extra kosten van de boot voor deze reis ontvangt de booteigenaar van de PZV een
vergoeding: het kooiengeld. Het bedrag dat u ontvangt is afhankelijk van het aantal schepen en het totaal
aantal deelnemers: het is gelijk aan € 105 x totaal aantal deelnemers / aantal schepen.
Het betreffende bedrag wordt na afloop van de tocht per bank aan de booteigenaar overgemaakt. Uit deze
vergoeding wordt de eigenaar geacht de gehele (extra) uitrusting van de boot te betalen.
INSCHRIJVING
U kunt zich opgeven voor de Ramsgate tocht 2013 door:
• Via de PZV website ( www.pzv-zeezeilen.nl / Agenda/ Ramsgate 2013, Inschrijving geopend) de
inschrijving vóór 15 maart in te vullen, hierbij moet u ook uw zeil-CV aanmaken/aanpassen.
o Ga naar “Over PZV” / “Het PZV zeil-CV”, download dit blanco CV, vul het in en sla het op op
uw computer.
o Ga naar “Home/ Mijn PZV” en klik op “Gegevens wijzigen”, klik op “Bewerken” dan op
“zeil-CV” en “bestand kiezen”, zoek vervolgens het door U ingevulde zeil-CV bestand op uw
computer en klik op “Opslaan (of vervangen) ”.
o Uw zeil-CV is nu aan Uw naam en aan Uw inschrijving gekoppeld. In principe hoeft U het
zeil–CV maar eenmalig aan te maken.
o Controleer s.v.p. of uw zeil-CV is opgeslagen. Ga naar “Mijn PZV” / “Lijsten” (leden, boten,
portretten), selecteer uw naam en met behulp van “bekijken” kan u al uw gegevens met
inbegrip van het PZV zeil-CV controleren. Download het zeil-CV om het kunnen bekijken.
• Het inschrijfgeld wordt automatisch afgeschreven (als U eerder toestemming heeft verleend), of is
over te maken (op girorekening 3222325 t.n.v. PZV Zeezeilvereniging te Druten) met pasfoto (zéker

•
•

voor niet-leden), of een nieuwe als de huidige aan vervanging toe is. Voor verdere informatie kunt U
een mail sturen naar ramsgate@pzv-zeezeilen.nl
Door aan te melden verklaart u aan de gestelde eisen te voldoen!
Deelname geschiedt geheel op eigen risico. De PZV is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of
indirect, die door deelname aan de Ramsgate tocht zou kunnen ontstaan. Realiseert u zich dat
zeezeilen een sport met risico’s is, die ondanks alle voorzorgen tot blessures of ernstiger zaken kan
leiden. Vandaar dat wij eisen aan deelnemers stellen en een reisverzekering aanbevelen. Schippers
moeten hun boot verzekerd hebben. Bij evt. schade veroorzaakt door en tijdens de tocht, bedraagt
het eigen risico max. Euro 500,- te verdelen over alle bemanningsleden.

Wij kijken uit naar uw inschrijving en naar een mooie tocht!
De Ramsgate commissie: Leo van Leeuwen, Marja Snoeijen , Annemieke Stallaert ,Peter Peeters.

