
Beste Sleattemermarders, 

 

Met groot genoegen heb ik proberen te voldoen aan jullie uitnodiging 

aan mij via de secretaris van onze vereniging  Henk Baukema, om eens 

in een presentatie uitleg en advies en eventuele tips te geven over de 

manier waarop de reisvoorbereiding zoal op een Nederlands 

koopvaardijschip wordt uitgevoerd. 

   

Met daarbij jullie toekomstige nachtelijke tocht op 22 april a.s. van 

Harlingen naar Oudeschild als voorbeeld. 

 

Onderstaand stuur ik jullie zoals beloofd de schriftelijk uitvoering van 

mijn  presentatie over deze reis. 

 

Hopende dat deze poging mede mag bijdragen aan een geslaagde, 

plezierige, maar vooral natuurlijk en in de eerste plaats aan een veilige 

overtocht van Harlingen naar Oudeschild. 

 

Verder wens ik jullie hierbij ook al vast een behouden terugkeer niet 

alleen van deze maar ook van al jullie toekomstige tochten . 

 
Met vriendelijke groet,   
 
Douwe Buwalda 
 
douwe-buwalda@home.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Onderstaand een schematisch de volgorde hiervan aan boord van een 
koopvaardijschip. 
REIS      - Planning- 
REIS       -Voorbereiding- 
REIS       - Uitvoering- 
 

Reisplanning: 
 
 
Gepland is een nachtelijke reis (tocht) van Harlingen naar Oude Schild op Texel  en wel 
op 22 apri 2017 aanstaande.  
Het totaal af te leggen traject bedraagt gemeten 26,5 Mijl 
 

Reisvoorbereiding: 
Harlingen               22 februari 2017  Zonsopkomst            6:28 uur 
 
        Zonsondergang      20:52 uur    
 
       Maansopkomst         4:57 uur 
                               
       Maansondergang    15:39 uur 
 
 
 
Zaterdag       22 april 2017   Harlingen        0:45       LW         42 cm 
                                                                     6:15      HW       187 cm 
                                                                   13:20      LW         44 cm 
                                                                   18:45      HW       219 cm   
                                                                     

    Referentievlak: LAT 
 
 
18:45 is het HW Harlingen daarom vertrekken we om 22.00 uur UTC +2 . 
We hebben dan vanaf vertrek Harlingen met een stroom mee. 
Uitgaande van een behouden vaart van 6 Kn, zullen we rond 4:00 uur s’morgens in 
Oudeschild aankomen. 
 
Communicatie: 
 
Reeds voor vertrek testen we onze marifoon en laten deze de gehele verder reis  
bijstaan. 
Omdat wij ons op de Waddenzee bevinden staat de marifoon standaard op kanaal 16 
en luisteren hiermee voor veiligheidsberichten uit op het kanaal van de kustwacht. 
 



Op bepaalde tijden wordt door de kustwacht op dit kanaal ook een veiligheids oproep 
gedaan voor de aankondiging van weersberichten en aanverwante berichten. 
 
Verder kunt u alle bijzonderheden en kanalen e.d. over marifoon gebruik vinden in het  
Handboek Marifonie. 
 
Dit vindt je ook in de ANWB-Almanak deel 1 
 
Voor het verkrijgen van weersberichten zijn er op de Waddenzee een eindeloos aantal 
mogelijkheden aanwezig. 
 
Zie uw smartfone. 
 
Wel is het van het grootste belang dat de bemanningen onderling afspraken maken over 
de te voeren onderlinge communicatie tussen de schepen. 
 
 
EVEN EEN NADENKERTJE!!! 
 
Is uw schip voor deze reis  in alle opzichten zeewaardig? 
 
Wat bepaalt of een schip wel of niet zeewaardig is ? 
 
Waarop  is deze aanneming gebasseerd? 
 
Welke punten neemt u zoal mee in deze beoordeling?? 
 
Wat hebt u er aan gedaan? 

 
 
Hiervoor hebben we informatie nodig uit verschillende bronnen. 

Zeekaart 1: tekens en afkortingen 

ISBN 8717073814305 

Zeekaart 1: tekens en afkortingen 

Gebaseerd op 9 beoordelingen.  

Voorraadstatus leverbaar 

Levertijd: 2 - 4 werkdagen (brievenbuspost)   

 

Compleet vernieuwde Nederlandse uitgave van de Internationale Zeekaart 1 met uitleg over alle 

tekens, afkortingen, begrippen voorkomend op Nederlandse zeekaarten. 

Hydrografische dienst | 2008 | full colour 

http://www.vaarwinkel.nl/shop/proddetail.asp?prod=hydrozeekaart1#reviews


 

HP 2: Lichtenlijst 

 
ISBN 8717073814770 

HP 2: Lichtenlijst 

Voorraadstatus leverbaar 

Levertijd: 2 - 4 werkdagen (brievenbuspost)   

 

HP 2 Lichtenlijst voor de Nederland en aangrenzend gebied 

Uitgave van de Hydrografische Dienst | 2013 

HP 7: Catalogus publicaties van de Hydrografische Dienst (download) 

Gebaseerd op 5 beoordelingen.  

Voorraadstatus leverbaar 

Levertijd: direct beschikbaar na de kassa   

 

HP 7: Catalogus publicaties van de 

Hydrografische Dienst 

 

Nederlandse zeekaarten en andere hydrografische publicaties. Catalogus van de Nederlandse 

Dienst der Hydrografie. 

Dienst der hydrografie | Koninklijke Marine | 2012 + 2011 + 2010 

Download met PDF bestand | full colour | 51 pag. 

Gedrukte versie is optioneel te bestell 

 

SBN 8717073814534 

HP 1: Netherlands Coast Pilot 

Voorraadstatus leverbaar 

Levertijd: 2 - 4 werkdagen (brievenbuspost)   

 

Engelstalige almanak voor de Nederlandse kust. Geeft gedetailleerde informatie over het 

zeegebied van de Nederlandse en Belgische kust, alsmede over de zeehavens en toegangen 

daartoe. 

Uitgave Hydrografische Dienst | HP 1 | 2013 | Engelstalig 

Official Coast Pilot for the Dutch and Belgian coast, in English 

 

 

http://www.vaarwinkel.nl/shop/proddetail.asp?prod=hydrohp7#reviews


 

HP 1: Netherlands Coast Pilot 

SBN 8717073814534 

HP 1: Netherlands Coast Pilot 

Voorraadstatus leverbaar 

Levertijd: 2 - 4 werkdagen (brievenbuspost)   

 

Engelstalige almanak voor de Nederlandse kust. Geeft gedetailleerde informatie over het 

zeegebied van de Nederlandse en Belgische kust, alsmede over de zeehavens en toegangen 

daartoe. 

Uitgave Hydrografische Dienst | HP 1 | 2013 | Engelstalig 

Official Coast Pilot for the Dutch and Belgian coast, in English 

 

 

 NLTides Editie 2017 - HP 33 D 
 Editie 2017 - HP 33 D 

Gebaseerd op 7 beoordelingen.  

Voorraadstatus leverbaar 

Levertijd: 2 - 4 werkdagen (brievenbuspost)   

 

De HP33D – NLTides editie levert de officiële getijvoorspellingen voor alle belangrijke havens 

van Nieuwpoort in België tot List in Duitsland en stroomgegevens voor de zuidelijke Noordzee, 

het Nederlandse gedeelte van de Waddenzee, Wester en Oosterschelde, benedenrivieren en 

belangrijke havenaanlopen. NLTides bevat meer havens dan de papieren HP33. 

Hydrografische Dienst | 2017 | Software 

Vista, Windows 7, 8 (incl. 8.1) en 10. 

Licentie voor gebruik op 2 computers met Windows 

 

 

 
Dit zijn onder meer ook: 
 

ANWB Almanak voor watertoerisme, deel I 

 
Elk kajuitjacht is verplicht om de geldende vaarregels aan boord te hebben. Als u de Wateralmanak Deel 

1 van de ANWB aan boord heeft dan voldoet u aan de wet en heeft u in één keer alle vaarregels voor 

Nederland en Belgie. 

 Alle actuele vaarreglementen voor Nederland en België 

http://www.vaarwinkel.nl/shop/proddetail.asp?prod=NLTIDES#reviews


 Vaartips voor de Nederlandse en Belgische wateren 

 Praktische informatie als vaaraanwijzingen, vlagvoering en 'watersport en wet' 

 Met uittreksel van het 'Handboek Marifonie in de binnenvaart' 

De ANWB Wateralmanak 1 bevat de meest actuele vaarreglementen, die men in Nederland en België 

verplicht aan boord moet hebben. Verder heeft deze uitgave een schat aan praktische informatie als 

vaaraanwijzingen, vlagvoering en 'watersport en de wet'. Tevens is toegevoegd het uittreksel 'Handboek 

Marifonie in de binnenvaart'. Dit is verplicht aan boord voor schepen uitgerust met marifoon. 

Met de ANWB Wateralmanak deel 1 aan boord voldoet u aan de verplichting om de vaarreglementen 

aan boord te hebben. 

 

Hieruit vernemen we dat op de Waddenzee het Binnenvaartpolitiereglement (BPR)  

van 

Kracht is. 

 

De Waddenzee wordt genoemd in BPR. Bijlage 9  in verband met: 

Marifoonverplichting en radarverplichting bij slecht zicht 

 

Verder wordt genoemd in BPR Bijlage 15 B 

Verplichte Radarreflector  

Kleine schepen moeten bij slecht zicht zijn uitgerust met een radarreflector 

 

Tevens dat op de Waddenzee in tegelstelling tot de andere Nederlandse 

waterwegen 

waar men het SIGNI Betonningsysteem gebruikt,  wordt hier het 

Betonningststeem IALA-A toegepast. 

Het belangrijkste verschil zijn de Betonningrichtings en  Scheidingstonnen in 

beide systemen. 

 



 

 

 

 

 

 

ANWB Wateralmanak deel 2 2016 

Gebaseerd op 12 beoordelingen. (Bekijk) 
Meer ...  

Compleet overzicht van vaarwegen en watersportplaatsen in Nederland 

en België. Met onder andere informatie over jachthavens, 

brandstoftankplaatsen en bedieningstijden van bruggen en sluizen. Een 

must voor de pleziervaarder. 

ANWB Almanak voor watertoerisme, deel II, editie 2016 

ANWB Media | 2016 | 104e druk  

900 pag. | paperback | rijk geillustreerd met situatietekeningen 
 

 

ANWB Almanak voor watertoerisme, deel II, Editie 2016. Met vaargegevens voor Nederland en 

België. Alle jachthavens en met de bedieningstijden van sluizen en bruggen. Compleet herzien en 

vernieuwd. Klaar voor het nieuwe watersportseizoen. 

 Vaargegevens voor Nederland en België 

 Meer dan 1.000 jachthavens 

 Veel situatietekeningen 

 Bedieningstijden van alle sluizen en bruggen 

 De brugnummers verwijzen naar de ANWB Waterkaarten. 

De vernieuwde ANWB Wateralmanak 2 bevat de meest recente informatie over de Nederlandse 

en Belgische vaarwegen. Met actuele gegevens zoals bedieningstijden van bruggen en sluizen 

(brug- en sluisnummers zijn terug te vinden op de ANWB/VVV Waterkaarten) en uitgebreide 

gegevens over jachthavens, inclusief een overzicht van alle faciliteiten en tarieven. In deze gids 

zijn beschrijvingen van de vaarwegen en de voorzieningen in aparte gedeeltes opgenomen. 

Ook leverbaar Wateralmanak deel 1 (verplicht aan boord!) 

De ANWB Wateralmanak deel 2 is maar liefst 900 pagina's dik. Boordevol informatie dus, maar 

helaas betekent dat wel dat de almanak niet door de brievenbus past en dus als pakketpost 

verzonden wordt. 

 
 

http://www.vaarwinkel.nl/shop/proddetail.asp?prod=anwbwateralmanakdeel2
http://www.vaarwinkel.nl/shop/proddetail.asp?prod=anwbwateralmanakdeel2
http://www.vaarwinkel.nl/shop/proddetail.asp?prod=anwbwateralmanakdeel2#reviews
http://www.vaarwinkel.nl/shop/proddetail.asp?prod=anwbwateralmanakdeel2#reviews
http://www.vaarwinkel.nl/shop/proddetail.asp?prod=anwbwateralmanakdeel2
http://www.vaarwinkel.nl/shop/products.asp?cat=89
http://www.vaarwinkel.nl/shop/proddetail.asp?prod=anwbwateralmanakdeel1


 
 
 
 
 
 
 
ZEEKAARTEN VOOR DEZE REIS 
 
Atlas Nederland NL2 - Waddenzee 

 

Atlas met overzeilers en detailkaarten voor de Nederlandse Wadenzee. 

NV Verlag | 2016 | paperback | full colour 

30 x 42 cm | Nederlands en Engelstalig | inclusief kunststof beschermhoes 

met navigatiesoftware en navigatie app 

Set van twee overzichtskaarten en 30 detailkaarten voor de Nederlandse Waddenzee inclusief alle 

Nederlandse waddeneilanden. 

Alternatief voor kaartenset 1811 Waddenzee West en kaartenset 1812 Waddenzee Oost  

Overzeilers en detailkaarten  

Havengids (digitaal en op papier)  

Kaarten gebasseerd op gegevens van de Nederlandse Dienst der Hydrografie  

Informatie over getijden, waterstanden en stromen op de kaart  

Inclusief een licentie voor de digitale kaarten uit deze set  

Inclusief navigatiesoftware Chart Navigator Light* en NV Charts App voor iOS** en 

Android  

Digitale vaargids  

Digitale luchtfoto's  

Ontvang maandelijks correcties per e-mail  

Bij elke set ontvangt u een licentiecode waarmee u de digitale kaart ook in een app op iOS of 

Android tablet of in het gratis NV Charts navigatieprogramma kunt gebruiken. De app of 

software moet u zelf downloaden en installeren waarna u de kaartenset met de licentiecode kunt 

gebruiken. 

De kaarten zelf zijn naast de gebruikelijke informatie ook voorzien van de waterstanden en 

stromen. Deze zijn op de kaarten ingetekend. Brugtijden, brughoogtes en andere belangrijke 

informatie staan ook op de kaarten vermeld. 

De atlassen van NV Verlag verschijnen elk jaar in een nieuwe en compleet bijgewerkte editie. 

Degelijke Duitse kwaliteit, maar gewoon in het Nederlands (en in het Engels). 

Meer informatie over de NV Chart software of app vindt u ook hier ... 

 
 

 

We hebben de route bekeken en de kaarten gesorteerd. 

Voor de navigatie kiezen we altijd de kaarten met de zo grootst mogelijke schaal 

(grootste mijlen). 

Op de grootste schaal vinden we de meeste detailts en dat is erg belangrijk. 

 

http://www.vaarwinkel.nl/shop/proddetail.asp?prod=hydro1811
http://www.vaarwinkel.nl/shop/proddetail.asp?prod=hydro1812
http://www.vaarwinkel.nl/shop/proddetail.asp?prod=nvverlagapp


Verder de nieuwste uitgave van de kaart en zorgen er voor dat de kaarrt tot en met 

de laatste correctie is bijgewerkt of updated voor electronische kaarten. 

 

We gebruiken de kaart NL2-16D  schaal 1:10.000 voor de haven van Harlingen. 

( in deze kaart   1 zeemijl   = 18,5 cm. 

 

Voor de rest van het traject gebruiken we in principe  

Kaart NL2-C5 en Kaart NL2-C4 beide schaal 1: 50.000  (  1 zeemijl = 3,7 cm ) 

 

De gehele afstand van vertrek van tussen de havenhoofden van Harlingen langs de 

gekozen route 

tot aankomst tussen de havenhooofden van Oude Schild is 26,5  Mijl 

 

De bedoeling van de organisatie is om op 22 apri[ a.s.een nachttocht te ondernemen 

van Harlingen naar Oude Schild op Texel. 

 

Uit de getijgevens blijkt : Op 22 aprl is HW op 18.45  in Harlingen op 22 april . 

 

 

Nadere bestudering van de gegevens leert dan 2 uur na HW het  gunstigte  

vertrektijdstip is. 

 

Hoe dit zit wordt nader uitgewerkt onder het hoofdstuk getijden. 

 

  

We hebben dan vanaf vertrek  Haringen 6 uur lang des  stroom mee!!  

 

Dus hier gaan we in deze reisvoorbereiding verder  uit van Vertrek uit Harlingen 

om 21.00 uur 

 (GMT + 2) 

 

We vertrekken om 21:00 uur,  tussen de havenhoofden vandaan op een koers van ca 

280 graden, recht aan op N-boei  P9-BO46   licht Q Fl (N-cardinale scheidingston 

gelijke vaarwaters tussen vaarwater Pollendam en Boontjes). 

Na ca. 0,1 Nm veranderen we koers naar bakboord naar  ca. 220 graden en sturen 

recht aan op (scheidingstons stuurboord)  BO44- MR30, Fl (2 + 1 ) R 10s  die zich  

na 0,1 Nm varen aan stuurboord van ons bevindt. 

Dit is de eerste rode ton van de Boompjes(nr BO 44) 

 

Vanaf hier varen we  het vaarwater Boompje binnen bij de rode ton en blijven dit 



vaaarwater  volgen in een Zuid – Zuidwestelijke richting door  consequent binnen 

de rode en groene tonnen te blijven. 

 

De onderlinge afstand tussen de groene en rode tonnen in de Boompjes bedraagt 

maximaal ca. 0,5 Mijl  

Opsommige nauwe geulstukken zelfs maar 0,25 mijl. 

Vaak liggen er één of twee blinde tonnen ( zonder licht) tussen respectievelijk rode 

en groene tonnen  

 
Bij vertrek om 21.00 uur is het twee uur na HW Harlingen en kunnen we in de Boompjes 
een stroom verwachten  richting SSW met in het begin een snelheid van 0.3 kn en aan 
het einde een snelheid van 0.5 kn. 
 
 
 
 

Het is daarbij van het allegrootste belang steeds onze positie nauwkeurig bij de 

houden. 

Bijvoorbeeld, ploseling invallende mist?? 

U weet echt niet meer waar u zit!! 

 

We doen dit  door de passage tijd van elke rode boei aan onze stuurboord zijde 

Steeds in de kaart op te tekenen. 
 

De basisverlichting van de rode en groene tonnen in de betonde vaargeulen  
is respectievelijk  
Iso R 4s /  Iso G 4s  
 
Op nauwe passages aan te geven wordt  b.v QR /QG gebruikt. 
Dit om aan te geven dat het een nauwe passage is. 
 
 Ook wordt hiervoor wel gebruikt  LFl. R 6s  en LFl. G 6s 
 
Normale verlichting is langzaam  Iso  = Isofase    Licht even lang aan als uit! 
 
Speciale verlichting op de scheidingstonnen, zie de kaart. 
 
Na ca. 7.5 Mijl varen we vanaf scheidingston  zuid cardinaal  BO2 –VVG2 
 
Dit is de laatste rode ton van de Boompjes 
 
 Q (6) + LFl 15s en draaien bakboord uit het vaarwater Doove Balg in op een koers  
van ca. 225 graden. 
 



Deze brede betonde vaargeul blijven wij ongeveer over een afstand van 10 Mijl volgen 
vanaf de eerste rode ton met naam D 24 tot deze samenkomt  in de Texelstroom bij de 
boei D 2 
 
Deze vaarweg loopt eerst grotendeels in Zuidwestelijke richting en buigt later af naar 
WSW en West tot Noordwest 
Ook hier weer op de gebruikelijk wijze de betonning volgen. 
Deze vaarweg is op de meeste plaatsen veel breder dan de Boompjes wat ook te zien is 
aan de afstand tussen de tonnen. 
 
De getijstroom loopt hier 2 tot en met 4 uur na HW Harlingen in een meest Westelijke 
richting met gemiddelde snelheid tussen  0.8 – 1.2 kn 
 
 
Bjj rode ton D2 varen we de betonde vaarweg Texelstroom binnen op een eerst NW-lijke 
koers. 
De route buigt na een paar mijl af in W-lijke richting om uiteindelijk in de richting SW 
onder de kust van Texel verder te stromen.  
 
De eerste lichtboei die we tegenkomen in dit vaarwater is de scheidingston T 28 – SO1, 
met karakter FL( 2 + 1)R 10s 
 
Het traject dat wij volgen loopt van de onverlichte rode ton T 30 en het eindigt bij de 
scheidingston T14  -OS1. 
 
De af te leggen afstand tussen deze tonnen in de Texelstroom  bedraagt 9 Mijl. 
 
 
Dit is een relatief breed vaarwater waar te groene en rode tonnen resp;ectievelijk tussen 
de 0,75 tot 1.0 mijl uit elkaar liggen. 
 
We blijven binnen de betonning tot aankomst bij de T12 ( Iso R.8s ) en T 14 –OS 1 
(onverlicht)  voor de haveningang van Oudeschild. 
We ondervinden in de Texelstroom tussen 4 uur en 6 uur na HW Harlingen een 
getijstroom  over dit gehele trajcet met een gemiddelde van 1,5 Kn in de richting naar de 
uitgang naar zee. 
 

OUDESCHILD 
 

Voorspelde hoog – en laagwaters (cm) 

 

23-04-2017       06:30           155 

   12:04    38 

   18:45  186 

24-04-2017  01:15    27 



 

Referentievlak: LAT = NAP – 117 cm 

 

Aangekomen bij de scheidingston T 14 – OS1 tegenover de haveningang  bij T12 

varen wij nu in de lichtenlijn 291 graden ( Dr.Oc.6s 15m ) de haven binnen. 

 

 

Gegarandeerde diepte in de geul 4.3m. 

Na ons bij de havendienst of jachthaven aangememd te hebben meren wij af in de 

afgesproken ligplaatsen de jachthaven, alwaar het feest kan beginnen!! 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WATERGETIJDEN EN STROMEN OP DE WADDENZEE 

 

HP 33: Waterstanden en Stromen 2017 

De HP33 is een jaarlijkse uitgave waarin de waterstanden en getijstromen langs de Nederlandse 

kust en aangrenzend gebied zijn opgenomen. 

HP 33: Getijtafel | Waterstanden en stromen 

Uitgave Hydrografische Dienst | Editie: 2017 

350 pag. | paperback | stroomkaarten met steunkleur 

 

Jaarlijks verschijnt onder de titel HP33 de gecombineerde uitgave van waterstanden (onder meer 

de uurstanden van 17 stations) en getijstromen langs de Nederlandse kust en aangrenzend gebied. 

De HP33 geeft voor een groot aantal plaatsen per uur de rijzing van het water boven het 

reducatievlak (van de zeekaart). Ook staan er getijkrommen in met de waterstanden bij springtij 

en doodtij. Met behulp van de getijkrommen in de HP 33 kunt u voor elk tijdstip de waterstand 

berekenen. 

Stroomatlas 

De HP33 is echter meer; voor een groot aantal vaargebieden en havenaanlopen bevat de HP33 

stroomkaarten. Op deze kaarten ziet u voor elk uur hoe de stroomrichting en -kracht is op een 

groot aantal posities. Met deze stroomkaarten heeft u altijd een goed beeld van het verloop van de 

getijdestromen in een bepaald gebied. Opgenomen zijn stroomkaarten voor Zuidelijke Noordzee, 

Wester- en Oosterschelde, Waddenzee west, Waddenzee Oost, Benedenrivieren en aanlopen, 



Hoek van Holland, Scheveningen, IJmuiden, Texel en Den Helder. 

 

 

 

 

 

 

Maankalender  

Zo Ma Di Wo Do Fr Za 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

  

Deel Facebook Twitter Google+ 

 
 
Op 19 april is het laatste kwartier van de maan. 
Dit betekent dat het 2 dagen hierna, dus op 21 april DOODTIJ is. 
Het verval (hoogte verschil tussen HW en het eerst daarop volgende LW )is dan  
zo klein mogelijk. 
 
Bovendien iis de getijstroom daarom dan ook op z’n zwakst  
 

https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.zonoponder.nl%2Fmaanstanden%2F&title=Maanstanden%20Maankalender
http://www.zonoponder.nl/#facebook
http://www.zonoponder.nl/#twitter
http://www.zonoponder.nl/#google_plus

