
Tochtvoorbereiding VKZ Voor en Door – 15 maart 2014 

 

 

Hieronder staan de aandachtspunten waar je rekening mee dient te houden bij het plannen van een 

tocht over stromend water. Uitgangspunt is een boot in technisch goede conditie en met de juiste 

uitrusting aan boord. Voor die uitrusting bestaan meerdere veiligheidslijsten. 

De avond voor het vertrek pak je potlood, papier, kaart, almanak en stroomatlas en  loopt de 

onderstaande lijst door.  

 

 

 Van waar naar waar gaat de tocht en welke routes zijn er? 

 Wat is de afstand en hoe lang gaat de tocht duren? 

 Is er ergens op de route een (tijdstip)deadline ? 

Bijv. een te passeren ondiepte voor een bepaalde tijd, kentering, weersverandering etc. 

 Wanneer is het HW/LW en hoeveel water staat er op kritieke plaatsen in de route? 

Zie http://live.getij.nl of almanak of Toerzeilers jaarboek of Stroomatlas of ….. Minimale 

waterdiepte in de geulen staan ook op www.wadvaarders.nl  

 Welke getijstromen kom ik tegen en hoe maak ik mijn routekeuze? 

 Bepaal tijdstip of tijdsperiode van vertrek 

 Kopieer de blaadjes (HW-6 t/m HW+6) uit de stroomatlas en noteer daarop met potlood 

(datum en) het tijdstip waarop die van toepassing is 

 Welke koersen (CTS) moet ik wanneer sturen? Laat de GPS de COG (Course Over Ground) 

aangeven. Zorg dat COG=CTS en geef roer om stroom te compenseren  

 Zet waypoints/boeien in je GPS, maak een route van de waypoints. 

Je kunt ook een boeienlijst maken en iedere boei bij passeren afvinken 

 Welke risico's kan ik onderweg tegenkomen? Welke maatregelen neem ik? 

(TSS, ondieptes, grote boten, geulen etc.) 

 Maak een pilotplan voor de aankomst- en vertrekhaven 

Aanloopboeien, lichtkarakters, VHF kanalen, transitlijnen, sectorlichten etc. 

 Wat voor weer kan ik verwachten en hoe kan ik tijdens de tocht actuele weersinformatie 

ontvangen? 

 Kan ik mijn koers blijven sturen als de wind draait? 

http://live.getij.nl/


 Welke zijn mijn vluchthavens? Zoek gegevens op over die havens 

 Is er voldoende gas, water, electriciteit, brandstof en voedsel aan boord? 

 Zet een wachtschema op, maak het logboek klaar en ruim de boot op 

 Communiceer met de bemanning wat je gaat doen en de taakverdeling 

 Valt de overtocht binnen de limieten van schipper, bemanning en boot? 

Bijv. kan de co-schipper de tocht volbrengen als de schipper uitvalt? 

 Zijn alle benodigde papieren aan boord? 

Paspoort, bemanningslijst, ICC, ICP, VHF brevet, zendvergunningen verzekeringsbewijs. 

 


