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Naem Schip :

1". Aanwijzingen voor het gebruik

neisverslag
Het reisverslàg is een bêknoptê beschrijving op hoofdpunten van het verloop van de reis naar

Warmond ên weerterug nàar Workum in chronologische volgorde van starttotíinish.
vermeld in elk geval (bÍzondere) verrichtingen en gebelrtenissen zoals bijvoorbeeld afraarten,
passagetijden van sluizen en brug8en, zeilwisselingen, verliêzên inventáris, hulp van tweeden en

derden, motor Sebruik, weersveranderingen e.d, Ook verrichtingen van andere deelnêmers zijn de

moeite waard om genoteerd tê worden.
Íeken op de overzichtskaêrten van ljsselmeeÍ, Merkermeer en de Ringvaart zo nauwkeurig mogelijk

de gevaren route ín en geefd.m.v. volgnummers aan waar welke verrichting en/oÍ Sebeu rten is heeft
plaats gevonden.

Overzicht voartijden
ln dit overzicht worden álleen de tijden welke relevant zijn voor het bepalen van de uitslag
genoteerd. Alle andere tÍden zoals bijvoorbeêld het passeren van bruggen e.d. op de ringvaert
(kunnen) worden genoteerd in het reisverslag. Vermeld altijd de dag (2 lettersl en de tijd in 24hÍ.

Motorgebrulk en hulp von deÍden
Noteer in ditoveruícht hetgebruik van de motor en eventuele hulpven derden. Noteerwannêer

{datum en tijdl), hoelang en waarom de motor is gebÍuikt en of hulp van derden is aenvaard.

Bereikbaarheid en bemonningsliist
Het is voorde organisatie van belan8 om op elk moment tijdens de tocht de deelnemerste kunnen

bereiken via de mobiêle telefoon. ln de lijstvragen we dan ook om twee nummers hiervoorte
noteren. ook willen we weten wiê er wanneer (heen- en terugreis) aan boord is en wie er
gewaaEchuwd moet worden in gevaldat nodig mochtzijn. Noteer (naam, relatie, telefoonnummer)
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Minimale vaartijd traject Hoogspanningsmastênll - Wêsteíkêê13luisbrut (Houtháven)is 3 uur.
lndlen een schipperde genoende trajecten in een kortere dan de minimum voorgeschreven tijd aÍtegt, dient hjj
de .esterende tijd voot het berciken von het eind van dot trcject te wochten. tn geen gevolmog wochten leiden
tot hinde. voor de dooryoande voott.

Naam Schip:

3. Vaa riijden hee n re is

Heenreis Workum - Warmond (vio Amsterdom)

- Vertrek Workum
- En*htrize++|,]arad{€Ê) / Lelystad ( Houtrib)
- Hoogspannings maslen ll f,t rci, 1,t/,/
- Brug Westerkeersluis (Houthaven)

- Brug Westerkeersluis (Binnenzijde)

- Niêuwemeersluis (einde van de losse remming)

- Bosrandbrug
- Weteringbrug

- Warmond
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Tijdlxu'uu1
Vertrek Workum
Enkhuizen (Naviduct) / Lelystad (Houtrib)

Hoogspanningsmasten lJ

Brug Zijkanaal C (Buitenhuizen)

Kolksluis Spaarndam

Buitenrustbrug Haarlem
Cruqiusbrug

Hillegommerbrug

Spoorbrug Buitenkaag

Warmond

Minimal€ vaartiid traiêct HooSspanninrsmastên-U ên bíugzijkanaalC (Buit€nhuirên) is 5 uur.
lndien een schipperde qenoemde tftjecten in een korterc clan de minimum vooryeschreven tijd aÍ\egt, dient hij
de.este.ende tijd voor het berciken von het eind von dat traje.t te wochten.ln qeen gevol mag wachten leiden
tot hinder vaot de dootgoonde voatt.

Zie Bljloge I "Ploatjes bijzondet plddtsen" voor de trdjectgrenzen

I

Heenreis Workum - Warmond (Vio Haorlem)
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Naam Schíp I

4, Vaa rtijden Terugreis

Terugrcis Wdrmond - Workum (via Amsterdam)
Ddg Tijdlau:uu1

Warmond (vertrek)

spoorbrug Buitenkaag

Hillegommerbrug
Cruqiusbrug

Buitenrustbrug Haarlem

Katkíluis Spaarndam

Brug Zijkanaal C (Buitenhuizen)

Hoogspanningsmasten buiten lJ

Enkhuizen (Naviduct) / Le-lysta+fl'iÍrtrib )

Workum (finish)
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- Warmond (vertrek)

- Weteringbrug
- Bosrandbrug
- Nieuwe Meersluis (begin van de losse remming)

- BrugWesterkeersluis(Houthaven)
- Brug Westerkeersluis (Binnenzijde)

- Hoogspanningsmasten lJ

- Enkhuizen (Naviduct)/ Lelystad (Houtrib)

- Workum (finish)

Minimole voattijd trcject btug wes.eíkeercluis (Houthavenl ' HoossPandíngsmostenlt is 3 uu..

tndien een schippet de qenoende trojecten in een kortere don de minimun vootqeschrcven t|d oÍ|egt, dient hij

de rcsterende tijd voot het bercikenvon het eind von dot traiectte wochten.ln geen gevolnog v/ochten leiden

tot hinder voor de doorgddnde voatt.

Terugreis Warmond - Workum (via Haorlem)
Ddg

+/^lf//o
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Mininale vodttijd rrcject btus ziikonool C(Euitenhuizen) - H'ogspanninssnasten u it s u t
lndien een schipper de genoenrte trojecten in een korterc dan de ninimun voarqeschreven tijd oÍleqt,dienthij

de resterende tijd voor het bereiken von het eind \\an dot trcie.t te wochten ln geen gevot mog wo'htcn leiden

tot hindet rcor de doorydande voart.

zie Bijlage I "Pldatjes bijzondet pldotsen" voot de ttuiecvrcnzen
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Heenreis: Wo*um - Warmond

Zeilvoering en verrichtingen
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H*nreis: Workum - Warmond

VolgnÍ Dag Till (íi a rÍ)
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Terugreis: Warmond - Workum

Zeilvoering en verrichtingen
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7. Motorgebruik

-laats 
(intekenen oP kaartl)

Wanneer (dag, tijd)

7, ,P.lo"L'/ ""a- '/^ 
/1'v'Y o'La

So*,o mJ,l "/t-YP -<

Flaats (intekenen oP kaartl)Wanneer (dac, tijd)

Plaets (intekenen oP kaartl)Wanneer (dae, tiid)

Plaats (intekenen oP kaart!)Wanneer (dae, tijd)

Plaets {intekenen oP kaàrt!)Wanneer (dag, tijd)

Plaats (intekenen oP kaart!)wanneer (dac, tiid)

Plaats (intekenen oP kaart!)Wanneer (dêg, tijd)
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Neámschi': /yrJ ///-" J/
8. Suggesties T&T Bespreking

Wij kunnen ons voorstellên, dat het Journaal altijd nog beter kan. Graag hieronderje
commentaar en suggesties.
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Neam schip :

Biilage l- Plaaties Bilzondere plaatsen

f;la'=*
l'-

Krabbersgat:

Het rs bii hei
Nàviduct veíplicht

gebruiken tussen de
meest noordeliile

de remmingen incl,

(Buiten)lJ.

hoogspannlngs

Houtrib:

Het rs bijde
Houtíibsluizen
verplicht om de

gebruiken tussen
de noordeliikste

noordzijde (dwars

l5O4)en het
jachtengat.

BÍue Houthaven

(buitên)U -

Binnenzijde
Buiterzijdevast
brugdeel.

l

, I'

I

't- .

L

Él"1
'1,-

Brus suitenhuizen
zijkanaalc

(buiien)l.r

Einde van de
Íemming

Meetpunt traject door

dê eêírte pêalvan de
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-
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Naam Schip:

Bijlage ll : Kaart Ringvaart

C4)- iY^/..-)

ORDZEEMNAALs---_
Hjkswêg 6

Sluis Spaamdam
F!,:

Brug Houlhaven

uf,ê Meêr
Sluis

Niêuwe lllêêr.Ringvaaí

Schipholbrug

Eosrandbnrg

Brtrá Niêurrê
W6lêring

GER PLÁSSEN

I sPo

Mêlkb

Buiten

Sahol

Brug Bennêbroêl

HAARLEMMERMEER

Brug Hillêgom

Bruq Elsbroek

/frt,*",'
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Naam schip :

Bij age LL: (aat-t ljsselr'reer
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Naem Schip:

Bijlage IV: Kaart Markermeer
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