Scheveningen500 Student League
Schippersinformatie

De Student League is een unieke klasse in de Nederlandse zeilwereld.
Schippers geven studenten op een fantastische wijze de gelegenheid
om op een toegankelijke manier kennis te maken met alle aspecten van
het zeezeilen. Schippers delen hun passie en kennis met de crew en
gezamenlijk delen zij een energieke vipe met voorbereiding en
deelname aan het evenement.
Om verwachtingen te managen hebben we voor schippers aandachtspunten opgesteld over wat er zoal bij komt
kijken om met een schip en studenten-bemanning veilig over zee een wedstrijd te varen. Zij dienen als hulpmiddel
voor schipper en bemanning om bij te dragen aan een onuitwisbare mooie ervaring.
¨ Wedstrijd gedurende 400 NM non-stop door studenten gevaren
¨ Een jacht met een schipper als onboard advisor en bemanning van 3 – 6 studenten (MBO/HBO/WO)
¨ Eis voor deelname: Vooraf gezeilde non-stop afstand van 100 NM en Man Over Board-oefening

Helemaal bovenaan staat het geweldige avontuur dat je met elkaar gaat beleven Via een veilige opstap geef je
als schipper het stokje van het zeilen op zee door aan een volgende generatie. Jonge mensen die niet
vanzelfsprekend met zeezeilen in aanraking komen geef je de kans om het avontuur om met een boot over zee
naar het buitenland te varen te beleven.
Studenten krijgen de kans om met leeftijdsgenoten zelfstandig te varen
en grote verantwoordelijkheid voor elkaar en schip te dragen. In de
voorbereiding zijn er al leuke samenkomsten en leerzame weekenden,
waar nautisch-technisch & zeilexpertise wordt opgedaan.
Tot de absolute Unique Selling Points behoren het wedstrijdelement,
berusting (omgaan met teleurstellingen) en het doorgegeven van het ‘coole en vette’ zeilvirus.

Je bent een ervaren zeezeiler en wilt graag met een jongere bemanning de mogelijkheden van je boot
ontdekken of delen, dán ben je dé schipper met boot die we zoeken voor deelname aan de Scheveningen500
Student League! WELKOM bij de club!

Voer met aangemelde/aangemonsterde
bemanningsleden een ‘kennismakingsgesprek’
100 NM non-stop vooraf samen gevaren inclusief
minimaal één nacht; schipper geeft aantoonbaar
certificaat/aantekening af inclusief
logboekaantekening eventueel gebruikmaken van
een Zeezeilschool)
Leer je bemanning over: regels op zee, bakens, lichten, getijden, stroming, etc.
Train MOB en omgaan met álle veiligheidsmiddelen; weet waar ze zich aan boord bevinden; heeft ieder
bemanningslid goede zeilkleding en een bijpassend en conform de Notice of Race reddingsvest etc.?
Ga na in hoeverre je bemanning de boot kan pushen en wat zij hierover nog kunnen bijleren
Eten, weekmenu, boodschappen alcohol/roken onderweg en in (de) haven(s) bespreken
Wachtschema’s maken
De schipper is financieel, technisch en qua veiligheid verantwoordelijk voor voldoen van schip aan NOR
Welke financiën delen schipper en bemanning in beginsel: inschrijfgeld, foerage aan boord, brandstof,
havengeld, tenzij anders wordt afgesproken
Maak verder afspraken over financiën van uitjes vooraf, bij eindbestemming; reis naar Scheveningen en
retourreis is voor rekening van bemanning
Hoe te voorkomen en te handelen bij ziekte en/of vermoeidheid?

Wie vaart waar in de koers? Start, specifieke delen in het
traject (shipping lanes; kapen), Finish?
Gebruik van het logboek
Gebruik van de vuilwatertank en algemene orde en
hygiëne aan boord
Gebruik en opladen van devices, water- en energiegebruik i.h.a. en
wat te doen bij stroomuitval of motoruitval?
Wijzigen van vaarplan, bijvoorbeeld (tussentijdse) havenaanloop bij LW en de afwegingen daarbij:
terug, wachten of ankeren?
Aankomst en de dagen daarna en de terugreis (wie blijft graag nog aan boord, ook bij aankomst familie
schipper en/of nieuwe bemanning, wie vaart mee terug?)

Rol ouders/partners (voor ná de finish; bezoek aan boord, slapen aan boord, etc.)
Maak afspraken over communicatie tijdens de wedstrijd met thuisfront/vrienden
Maak afspraken over verlaten van de boot, over (voortijdig) vertrek en over de dagen tot aan het
eindfeest (‘samen uit samen thuis’)? Vaarplan retour? Wie slapen er nog voor hoelang aan boord?

Doelstelling stichting Zeilrace & Rally
Goed zeemanschap, sportief varen, elkaar helpen, onderweg genieten
en samen veilig aankomen zijn de waarden, die wij met ons Evenement
proberen te bevorderen.

