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Strontroce o ugu rken Oude-Wete ri ng
Op initiatief van Rob Ligtenberg zullen de strontschepen dit jaar in Oude-Wetering een extra stop
maken voor het aan boord nemen van een pot augurken om deze te vervoeren naar Workum.

De augurken zijn beschikbaar gesteld door de Fa. Ruiten BV uit Roelofarendsveen.

Aanlegplaats voor de bouwmarkt "Filippo"

Op de aanlegplaats voor de bouwmarkt staat een camper waar de augurken kunnen worden

opgehaald en de cognossementen getekend kunnen worden.

Van de aanlegplaats mag worden afgeweken indien de omstandigheden dit vereisen.
(De kade langs de kerkstraat richting de Braassemermeer is ook prima geschikt om aan te leggen)

o Aan de schippers die richting de Kaag varen het verzoek ruim van te voren te melden via

Marifoonkanaal 18 dat de brug nog niet direct gedraaid hoeft te worden.
(Brug Oude Wetering rug/ Kanaalweg 1, 23778Ê, Oude Wetering 071-33L2293, VHF 18)

Zodra een schip voor de wal ligt, stapt de schipper van boord, ondertekent 3 x de vrachtbrief
en krijgt een tray augurken met daarin 4 potten. 1 vrachtbrief blijft in Oude Wetering, 2

neemt de schipper mee naar Workum. Daar levert hij samen met de potten augurken een

vrachtbrief in, 1 vrachtbrief is voor eigen archief van de schipper.
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Journaal Strontrace 2017 Naam schip:

lnhoudsopgave Journaal Strontrace 2OL7

Dit JouÍnaal dient uiterliik L uur na dê Íinish in Workum zo volledig mogeliik ingevuld ingeleveÍd te worden bii de wedstrijdorganisatie.

lnhoudsoPgave

NB. Tiidens de schippersvergaderingên vooraÍgaand aan de wedstrijd kunnen extra ÍoÍmulieren worden uitgereikt met betrekking tot
stremmingen en aanvullende infoÍmatie.
Deze bladen dienen ingevoegd te worden in het Journaal.
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Journaal Strontrace 2017 Naamschip: \À*^rr<\ij

Aanwijzingen voor het gebruik van het Journaat

Reisverslag
ln het Íeisverslag moet het verloop van de reis beknopt en duidelijk beschreven worden, vermeld in elk geval de volgende situaties:

. Sriltiggen

' KoerswÍzigingen van meer dan 90 graden. Wisselingen in zeilvoering
' Voorvallen die direct betrekking hebben op eigen veiligheid en die van overige schepen,

op de overzichtskaaÍen van het lJsselmeer en Markermeer moet globaal de gevaÍen route ingetekend worden, gebruik de volgnummers uit het reisverslag omvermelde situaties hierop aan te duiden.

Passagetijden van de tocht door Holland
Passagetijden van alle plaatsen in het traject van de tocht door Holland kunnen in deze tabel worden genoteerd.

Passagetijden voor de uitslagvenruerking
Voor de uitslagveMerking benodigde passagetijden moeten in deze tabel genoteerd worden.

Motorgebruik
Van elk motorgebruik moeten duur en reden vermeldtworden.

Bemanningslijst
ln de bemanningslijst moeten een aantal gegevens over de bemanningsleden worden ingevuld, zodat in gevalvan nood bekend is, hoe contact opgenomen kanworden met de bemanning en wie van heithuisfront geinfomeerd moËt worden. De bemànningslUsr moei volledig en in tweevoud ingevuld woÍden, het eersteexemplaar maakt onderdeel uit van het Journaal het Éveede exemplaaÍ moet tijdens de eer.te-stónt."hippersveigadèring worden ingeteverd.

Suggesties voor interessante situaties voor T&T bespreking
sommige situaties gedurende de reis zijn wellicht interessant om met z'n allen naar terug te kijken tijdens de Track en Trace bespreking.

'.ri p Zeilvracht pat \2van22
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Journaal Strontrace 2017

Passagetiiden
PIaats

Hoogspanningsmasten lJ

Westerkeersluisbrug
Si ngel g rachtbru g-Spoorbrug

Willemspoorbrug
Kattenslootbrug
Van Hallbrug
Beltbrug
Wiegbrug
Kinkerbrug
Overtoombrug
Th. De Bockbrug
Zeilstraatbrug
Nieuwe Meer Sluis
(Einde remmingswerk)
Schinkelbruggen
Splitsing Ringvaart / Nieuwe Meer

Schiphol-Basculebrug (A9)

Schipholdraaibrug
Bosrandbrug
Aalsmeerderbrug
Blauwe Beugel

Leimuiderbrug
Weteringsebrug
Meerbrug
Leede I Joppe
Aankomst Warmond

van de tocht door Holland - Rechtsom
Tijdstip
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Naam schip: \À wr gsu \i 
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Plaats

Vertrek Warmond
Leede / Joppe
Gemaal Buitenkaag
Spoorbrug Ringvaart

Tijdstip

J*,
,'b 

h ' {r,v.

Kaagbrug (A44)
Lisserbrug
Elsbroekerbrug
Hillegommerbrug
Bennebroekerbrug
Cruquiusbrug *:\
Splitsing Ringvaart I Spaarne

Schouwbroekerbrug
Buitenrustbrug

Langebrug
Melkbrug
Gravenstenenbrug
Catharijnebrug
Spoorbrug Haarlem
Prinsenbrug
Waarderbrug
Schoterbrug
Kolksluis Spaarndam
Brug Zijkanaal C (A9)

Buitenhuizerbrug
Hoogspanningsmasten lJ
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Passagetijden voor de uitslagverwerking
rPlaats

Workum

Houtribsluistffiíínt van vastmaken) Naviduct (moment van vastmaken)

Hoogspanningsmasten in het lJ

Westerkeersluisbrug

Nieuwe Meersluis (einde remming)

Aankomst Warmond

Vertrek Warmond

Buitenhuizen

Hoogspanningsmasten in het lJ

Houtribsluis (moment van vastmaken)

Workum

Naviduct (moment van vastmaken)
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isuggesties omtrent interessante situaties voor T&T bespreking
I

I

craag willen we van je weten of je iets bijzonders hebt meegemaald de aÍgelopen dagen, waaruan het misschien de moeite waard is, om met z'n allen
naar terug te kijken tijdens de Track en Trace bespreking. ceeÍ de datum en het tijdstip waarop de situatie zich alspeelde, met een koÍte omschrijving
eÍvan of verwijs naar een nummer in het reisverslag,
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Vercniging Zeilvracht

Protestformulier 2017

Naam protesterende schipper

Naam Schip:

Protesteert teqen:

Naam schipper:

Naam schip:

Op grond van artikel(s)

Van: t BPR D Reglement Strontrace t Reglement Beurtveer tr Reglement Stronttocht

Omschrijving protest:

Binnenkomst protesterende schip: E ma I di I wo

Tijd: .................uur

Protest is aangemeld bij de wedstrijdleiding: I ma tl di I wo

Tijd: .................uur

U itspraak protestcommissie:

!do lvr

trdo lvr

Vereniging Zeilvracht, protestformulier



Journaal Strontrace 2017 Naam schip: Vt"*,. s ,- \'t *g

Plaats

Vertrek Warmond
Leede I Joppe
Meerbrug
Weteringsebrug
Leimuiderbrug
Blauwe Beugel
Aalsmeerderbrug
Bosrandbrug
Schipholdraaibrug
Schiphol-Basculebrug (A9)

Splitsing Ringvaart / Nieuwe Meer

Schinkelbruggen
Nieuwe Meer Sluis
(Einde remmingswerk)
Zeilstraatbrug
Th. De Bockbrug
Overtoombrug
Kinkerbrug
Wiegbrug
Beltbrug
Van Hallbrug
Kattenslootbrug
Willemspoorbrug
Si ngel g rachtbru g-Spoorbrug

Westerkeersluisbrug
Hoogspanningsmasten lJ

Passagetijden van de tocht door Holland - Linksom
Plaats

Hoogspanni ngsmasten lJ

Buitenhuizerbrug
Brug Zijkanaal C (A9)

Kolksluis Spaarndam
Schoterbrug
Waarderbrug
Prinsenbrug
Spoorbrug Haarlem

Catharijnebrug
Gravenstenenbrug
Melkbrug
Langebrug
Buitenrustbrug

Schouwbroekerbrug
Splitsing Ringvaart / Spaarne

Cruquiusbrug
Bennebroekerbrug
Hillegommerbrug
Elsbroekerbrug
Lisserbrug
Kaagbrug (A44)
Spoorbrug Ringvaart
Gemaal Buitenkaag
Leede í Joppe
Aankomst Warmond

Tijdstip Tijdstip
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