telefoonnummers m.b.t. bardienst

telefoonnummers m.b.t. begeleiding van toertochten

Wim de Beer
Mariska Grevelink
Arjan Hendriks
Daniël Plijter
Ben van der Krabben
Henk Lindeboom
Tom de Ridder
Niels Westerweel
Ryanne Richter
Bertien Ensing
Patrick Wienholts

Wim de Beer
Tom de Ridder
Geert Hiddink
Ben van der Krabben
Hans Ferwerda
Bert van Eijden
Arjan Hendriks
Joop Agterberg

0575-545380
0575-462238
0575-529137
0575-575714
0313 421941
0575-528567

Geert Hiddink
Hans Ferwerda
Trudy Altink

0575-462238
0575-575714
06-22763950

06-20000260
0575-845659
0575-528567
06-22970694
0575-529137
0575-517077
0575-545380
0313-496061
06-49678161
06-52152522
06-48690288

Reserve (als er niet geruild kan worden):
Herman Kloosterboer
0575-517133
Chris Ros
06-20186820
Marja Ligtenberg
0575-519163
penningmeester
secretariaat
coördinatie vaarbegeleiding vrijdagavond

uitrusting voor toertochten in het winterseizoen:
-neopreen long john met anorak, of droogpak, handschoenen, neopreenschoenen, muts en warme onderkleding
-droge kleding voor onderweg, waterdicht verpakt
-droge kleding voor na het varen
-spatzeil
-warme drank
-lunchpakket
-zwemvest
-boot met drijfvermogen
-spanbanden + kuipzeil bij vervoer met de botenwagen
uitrusting voor tochten op groot water:
-neopreen long john met anorak, of droogpak, handschoenen, neopreenschoenen, muts en warme onderkleding
-droge kleding voor onderweg, waterdicht verpakt
-droge kleding voor na het varen
-spatzeil
-zeekano met minimaal twee waterdichte compartimenten en grijplijnen rondom
-zwemvest
-warme drank
-lunchpakket
-reservepeddel (onder handbereik)
-sleeplijn
-lichtkogels en/of rooksignalen
-actuele zeekaart en kompas
-spanbanden + kuipzeil bij vervoer met de botenwagen
-overlevingszak
-zonnebril, petje, zonnebrandolie (waterproof)
-reservebril (brildragers)
-signaalfluit
-handpomp
Het doorgaan van tochten op groot water is sterk afhankelijk van de te verwachten weersomstandigheden.
Afhankelijk van het te bevaren water en het jaargetijde gaat een tocht door tot een voorspelling van
windkracht 4 à 5.
Op de vrijdag voorafgaand aan de tocht vindt overleg plaats over het wel of niet doorgaan, eventueel
kan een tocht uitsluitend doorgang vinden voor gevorderde zeevaarders, of wordt er een alternatief gezocht.
Bij deelname aan zeetochten voor beginners en gevorderden wordt van je verwacht dat je voldoende vaartechniek hebt,
de basis reddingtechnieken zoals hoge en lage steun beheerst, en met hulp kunt instappen nadat je op open water
uit de boot bent geraakt. Een en ander ter beoordeling van de tochtleider.
Bij deelname aan zeetochten wordt verwacht dat je conditie dusdanig goed is dat je in vlot tempo mee kunt varen.
Denk er aan dat je enkele uren in staat moet zijn bij golfslag tegen windkracht 4 in te varen
Bovenstaand stukje over het zeevaren dekt niet altijd wat het zou moeten dekken; veiligheid
De tochtleiders maken, zonodig in overleg met elkaar, de afweging wie wel of niet bij de gegeven omstandigheden
veilig aan een tocht deel kunnen nemen.

Bij alle tochten is van toepassing: Leden en anderen nemen geheel op eigen risico
deel aan door de vereniging georganiseerde activiteiten

06-20000260
06-53317722
06-29085132
06-22075517
(06-44136020)

06-53873635
06-51304315

