
  



Een lange tocht: waar begin je mee? (1) 
1. Waar wil je naar toe? 

2. … en hoe lang heb je daarvoor nodig? 

Ad 1. Ik wist al: naar de Azoren 

Ad 2. Presentatie Ocean People:  

- idee krijgt vorm 

- 3 maanden nodig  



Een lange tocht: waar begin je mee? (2) 

1. Prik een datum! (zomer 2014) 

2. … en vertel! (vanaf najaar 2013) 

3. Bespreek het idee op je werk 

(kan je voldoende vrij krijgen?) 

Besluit is genomen; wat nu?! 



• Wie gaan er mee? (crew) 

• Wat wordt de route? 

• Is de Hoanui er wel (technisch) klaar voor? 

• Zeilgarderobe? 

• Welke veiligheidsdevices zijn nodig? 

• Is de bemanning er wel klaar voor? 

• Verzekeringen, papieren? 

• Brandstof, elektriciteit? 

• Eten, drinken 

• …. Ben ik niet nog iets vergeten?! 

De crew 
• Broer Chris: “ik wil zeker de grote oversteken mee!” 

• Vriend Thomas: “schrijf mij maar in, maar ik weet nog niet wanneer” 

• Collega’s Roy en Arno: “ik wil zeker wel een weekje mee” 



• Vrienden Richard en Maarten: “misschien wil ik ook wel mee, als ik 

kan” 

• Zoon Bert van vriend Jack: “pa, ik zou dit ook wel eens graag willen!” 

• Zwager Albert: “misschien wil ik ook wel” 

Pfft: daar is niet op te bouwen: eerst dus maar route plannen…. 
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Etappe 1: 2 juni – 2 juni 

Volendam – IJmuiden 

 

Etappe 2:  3 juni – 7 juni 
IJmuiden – Camaret sur Mer 

470 NM; 3,5 dagen nodig 

Routingprogramma’s:  

30  NM, 1 dag nodig 

Vertrek op 3 juni 2014 



- qtVlm (gratis) 

- Stentec WinGPS 5 Voyager 

(~ € 

400 zonder kaarten) 



 



 Etappe 3:  9 juni – 12 juni 
Camaret sur Mer – La Coruna 

340 NM; 2,5 dagen nodig 

 

 Etappe 4:  15 juni – 21 juni 
La Coruna - Cascais 



330 NM; 2,5 dagen nodig 

- Camarinas 

- Beluso 

- Islas Cies 

- Bayonna 

- Cascais 

(Lissabon) 



 

    

 

760  NM; 5 dagen nodig. 

 

juni 2014 
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150  NM; 24 uur nodig. 

Vertrek eind juli 2014 



Etappe 6: 25 juli – 5 augustus 

Horta – Scilly Islands 

1180 NM; 10 dagen nodig.  
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1180  NM; 10 dagen nodig. 

Vertrek op 7 aug 2014 
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50  NM; 1 dag nodig. 

Vertrek op 17 augustus 2014 



 



Is de Hoanui wel (technisch) klaar? (1) 

 



Is de Hoanui wel (technisch) klaar? (2) 

 



Zeilgarderobe 

• Nieuw grootzeil (dacron met 

polycoat, najaar 2013) 

• G1 (pentex laminaat met 

tweezijdig tafetta, 2010) 

• G3 (pentex laminaat met 

tweezijdig tafetta, 2010) 

• Spinnaker 

• Stormfokje nieuw laten maken 

• Reparatiesetje; garen, tapes 



Veiligheid 
• Personal beacon? Epirb? 

• Radar? 

• …? 

Nee, wel: 

• Reddingsvlot (2e hands gekocht, 2 jaar 

oud + nieuwe keuring 2014) 

• AIS 

• SPOT 

• Extra anker + ketting 

• Navtex 

• Drijfanker 

• Vuurpijlen 



• Bij-bootje met buitenboordmotor 

Automatic Identification System (AIS) 

Matsutec (HP33A Transponder & receiver) 

Voordelen: 

• Geheel stand-alone 

• Eigen GPS en VHF 

antenne 

• < € 500 bij Alibaba 

“Nadeel”: 

• Niet geïntegreerd met 

plotterbeeld 



 

 

•  

•   GEOS  
International Emergency 

Response Coordination 

Center) 

•  

€ 155,- 

  

abonnement  
€ 139 +   ! 



Een schip is zo veilig als zijn bemanning… 
• Cursussen gevolgd door Corjan 

én Chris: 

- Vaarbewijzen 1 en 2 

- Marcom B (marifonie) 

- Theoretische kustnavigatie 

- Survival at Sea (op Get Wet 

Maritiem) 

- EHBO aan boord 

• Doos aangevuld met morfine & antibiotica’s • Blaasbalgset voor botbreuken 

http://www.flabber.nl/weblog/video/indoorsea-survival-4329 



 Paperassen  
• Verzekering is heel eenvoudig (en goedkoop) tijdelijk uit te breiden voor groot gebied. 

• Paspoorten! 

• Internationaal Certificaat Pleziervaart (ICP = ICC) 

• Eigendomsbewijs Hoanui + BTW verklaring 

• Bemanningslijst (goed bijgewerkt) 

• Kloppend logboek 

• Navigatiekaarten 

• Boekjes zeedieren, Azoren 

(geen paperas maar wel leuk: Gopro Hero3 Black Edition) 

https://www.facebook.com/First317.Hoanui/videos/474761929334960/ 

https://www.facebook.com/First317.Hoanui/videos/480364615441358/ 



Elektriciteit en brandstof 

• Alle verlichting vervangen voor led-lampjes 

• 60 Watt Flexibel Zonnepaneel 735x535 mm, 

berekend genoeg voor 

½ gebruik • Duur-accu 

(130 Ah, AGM, 2010), Start-

accu (nieuw) 

Diesel: 

• Vaste tank: 30L 

• Reserve tankje: 15L 

• 2 extra jerrycans: 2x20 = 

40L 



Verbruik 2L per uur bij 6 kn: 85L x 3NM = 255 NM 

Water 
• Buitenwaterkraantje met voetpompje aangelegd 

• Vaste watertank 200L 

• 4 jerrycans 35L = 140L 

• Watermaker (Katadyn) 

Verbruik: ~10L per persoon per dag 

 



Eten 
• Alles dat rolt gaat rotten 

(fruit) 

• Zelf brood maken in 

snelkookpan ☺ 

• Dag voor vertrek naar 

“Appie” 

• Vissen  

Overigen: 

• Leesboeken 



• Muziek: iPod ! 



  



 

Algemene Leden Vergadering 
1. Opening / welkom 

2. Notulen ALV 4 oktober 2015 

3. Bestuur 

4. Verslag 2016 

5. Financieel verslag 

6. Kascommissie 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

 


