
Naar de overkant
Webinar zeilen naar Engeland
Nederlandse Marieholmvereniging



Introductie

Michiel Veldkamp
In 2014 overgestoken, dit webinar is een 

aanleiding om mijn kennis te actualiseren"

Paul van den Hoek
"In augustus 2014 overgestoken, wens om 

een keer met Marieholm oversteek te 
wagen"



Bronnen

• Webinar Zeilen 15/2 'Buitengaats, naar de 
overkant' door Simon Does: onze dank

• East Coast Pilot
• Kaartmateriaal
• Navionics
• Internet
• Eigen materiaal
• Foto's Michiel, Anthony, Wouter en Paul



Programma

1. Hoe en waar en wanneer oversteken?
• IJmuiden verlaten
• Op zee
• Aanloop Lowestoft

2. Enkele 'high lights' Engelse oostkust

3. Intermezzo 'Lessons Learned'

4. Voorbereiding (interactief):
• Voorbereiding thuis aan de keukentafel
• Voorbereiding schip, welke aanpassingen
• Voorbereiding 'aan boord', laatste dingen



IJmuiden – Lowestoft: 103 NM, koers 270 graden



Alternatieve
routes:

Roompot – Lowestoft
88 NM

Blankenberge – Ramsgate
63 NM

Blankenberge – Harwich
78 NM

Duinkerken – Dover
32 NM

• Minder mijlen
• Drukkere scheepvaart



1. Hoe oversteken?

• Vertrekhaven

• Obstakels onderweg:
• Windmolenparken

• Ankergebieden

• Boorplatforms

• Verkeersscheidingsstelsels

• Scheepvaart

• Ondieptes (Engelse kant)

• Aankomsthaven



Bij IJmuiden naar buiten

• Optuigen in havenmonding mag, maar buiten de lichtenlijn

• Luister uit op kanaal 61: IJmuiden port control

• Let op grote scheepvaart

• Ga niet bij harde wind (NW 6 Bft)



Tot de uiterton: vol en veel regels!

uiterton



Verkeersscheidingstelsels



Scheepvaartroutes en windmolenparken



Gedragsregels varen
door windparken*

• AIS transponder B verplicht (mag gebruikt worden met 
basiscertificaat marifoon)

• VHF16 uitluisteren

• Alleen overdag

• Min 50 m afstand tot windmolens

• Min 500 m afstand tot trafostation

• Niet ankeren

• Scheepslengte tot 24 meter

• Windparken zetten energie van wind om in 
electriciteit, dus in een windpark waait het 
minder. Daarnaast moet je rekening houden
met rare windshifts.

* Daar waar in Nederland toegestaan.

Zie voor Engelse situatie: www.yachtingmonthly.com/
sailing-skills/navigating-wind-farms-the-dos-and-the-
donts-72009



Boorplatforms

Minimaal 500 meter 
afstand!



Rekening houden met stroming?





Diepwaterroutes

Ze varen hard, ga achterlangs en wees vroegtijdig 
duidelijkover je koers. Communiceer evt via marifoon.



Diepwaterroute



En dan wordt het donker. 's Nachts op zee zeilen is 
een bijzondere ervaring met prachtige sterrenhemel



's nachts

Merk op: cruiseschip vaart in jouw richting en vaart 
in vaargeul, op achtergrond scheepvaartroute



Lowestoft in zicht



Quizvraag: welke vlag moet je voeren?
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Ondiepte voor Lowestoft





Roep verlicht havendienst op op kanaal 14, 
licht rechts moet op groen staan.



Aanloop Lowestoft







Vragen over 1. De Oversteek



2. Varen langs de 
Engelse oostkust

• Lowestoft-Southwold: 11 NM
• Southwold-River Ore: 20 NM
• Southwold-Woodbridge: 24 NM tot 

ingang River Deben +7 NM.
• Ingang River Deben-Harwich: 7 NM
• Harwich-Butt&Oister (River Orwell: 

5 NM)





Aanloop Southwold



Southwold











River Ore and Alde



Aanloop Southwold



Mooring in Orford



5 knts stroom



watertaxi



Aldeburgh





Aanloop River Deben





Aanloop Harwich



Felixstowe



Harwich



River Orwell – Pin Mill











Vragen over 2. Langs Engelse Oostkust



Intermezzo 'Lessons learned' 
Michiel

1. Vaar mee met getij, kompaskoers aanhouden

2. Diepwaterroutes zo snel mogelijk oversteken

3. Schepen varen veel sneller dan je denkt, ga achterlangs

4. Marifoon communicatiemiddel, op zee geen dekking mobiele telefoon; 
oefen

5. Blijf zeil voeren bij harde wind, reef tijdig

6. Recente kaarten voor exacte positie tonnen,
aanlooproutes East Coast River Pilot kloppen niet

7. Bereidt aanloop rivieren goed voor ivm stroming (idem terugkeer 
IJmuiden)

8. Engelse havenmeesters zijn altijd bereid je te helpen

9. Houdt rekening met stroom op de rivieren, neem bochten ruim

10. Back-up 'walteam' voor informatie



Voorbereiding 'keukentafel'

• Routeplanning:
• Navigatie: kaarten up to date: analoog en digitaal, gidsen

• Imray C25, C28

• Imray East Coast Pilot

• Reeds Almanak

• www.eastcoastpilot.com

• www.hha.co.uk

• Vertrekmoment (aankomen met daglicht)

• Stroming en getij

• Weerberichten www.metoffice.gov.uk

• Veiligheid:
• Marifoon Marcom B (Zeecertificaat)

• TKN of Vaarbewijs 1&2

• EHBO

• Evt. cursus overleven op zee (Offshore Personal Safety 
Training)

• Ervaring opdoen (Kustzeilers of bemanningsbank Toerzeilers)

http://www.eastcoastpilot
http://www.hha.co.uk
http://www.metoffice.gov.uk


Douaneformaliteiten

0300 123 2012 zie vragen formulier C1331



Voorbereiding boot
• Controleren verstaging
• Zeerailing, los te halen igv. MOB
• Aanlijnmogelijkheden, evt. veiligheidslijnen
• Zwemtrap, val om drenkeling te takelen
• Reddingsvesten controleren (270 N)
• Reddingsvlot (huur)

• Vaste marifoon (25 Watt), controle antenne
• Radarreflector
• AIS
• Rode verlichting binnen + hoofdlamp

• Motor, navigatieverlichting en accu in orde,
reserve-onderdelen

• Brandstoftank schoon! en reservetank

• Veiligheidslijst Small Ships Race



Voorbereiding vlak voor tocht
• Goede mentale 

gesteldheid, goed 
uitgerust

• Weerontwikkeling in 
gaten houden

• Eten en drinken klaar 
maken

• Wachtschema, 3 
uur wisselen (dan 
ook echt rust houden)

• Noteer voortgang 
(coördinaten, boei-
passages, waypoints)

• Tijdverschil BST= UTC +1,
Ned. zomertijd = UTC +2

•Synopsis:
•Low, 958 near the Faroes is almost
stationary, associated trough over 
the British Isles is moving east over 
the North Sea. Secondary low over 
the ocean is moving to the Faroes, 
956.
•Forecast valid Wednesday 15:00 uur 
till Thursday 03:00 uur UTC:
•Humber
south to southwest 7-8,periods of 
rain, later occasional showers, 
visibility moderate to good, 
moderate to poor in precipitation, 
waveheight 2.0-3.0 meter, increasing
3.0-4.0 meter
•Thames
south to southwest 7-8,periods of 
rain, later occasional showers, 
visibility moderate to good, 
moderate to poor in precipitation, 
waveheight 1.5-2.5 meter, increasing
2.5-3.5 meter



RWS waterinfo: actuele wind (www.waterinfo.RWS.nl)



RWS waterinfo: actuele golfhoogte



Zeeziekte

• Wees mentaal en fysiek fit

• Blijf actief (bijv. aan roer), let op horizon

• Ga zo min mogelijk naar binnen!

• Eet lichte (ook warme) maaltijden en 
eet voldoende tussendoor (tip: gemberkoek!)

• Wees terughoudend met koffie, alcohol of frisdrank

• Ga liggen als je niet lekker bent

• Slik vooraf tabletten tegen zeeziekte (Primatour, Cinnarizine) of
gebruik plakpleisters (Scopoderm). Ook zetpillen
Belgische zeeziektepillen: te bestellen bij apotheek De Heyn, in Antwerpen



Eten en drinken

• Bereid maaltijden voor, eventueel 
alleen opwarmen (slaapzak kan eten 
warmhouden).

• Eet met regelmatig een klein beetje', 
'grazen' volgens Simon Does

• Zorg voor warme 
drank: thermosflessen!

• Zorg voor voldoende
flesjes water onderweg

Cardanische ophanging, pannenklemmen, 
afsluitbare fluitketel



Kleding

• Zorg dat je warm blijft, 
eenmaal koud is moeilijk 
opwarmen.

• Laagjes onder zeilpak

• Muts (veel warmte verlies via 
hoofd)

• Laarzen en extra 
droge sokken

• Handschoenen
• https://www.zeilwereld.nl/aan-

boord/zeilkleding-winter-warm-blijven/



Het laatste woord is voor Simon Does:

Het doel is niet heilig, voorkom dat 
je vanwege je voorbereiding je 
flexibilteit verliest. Teruggaan kan 
ook een optie zijn.



MarieTeam 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2018




