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J/111 wereldkampioenschap

Open Nederlands 
Kampioenschap 

voor IRC gemeten 
boten klasse 1

Open Nederlands 
Kampioenschap 

IRC 2 en 3

Wedstrijden voor CR en 
ORC gemeten boten

One Tonner Revival 
Regatta en Two Handed 

bemande boten

PROGRAMMA
23-26 AUGUSTUS 2018



HARBOUR &
TERMINAL

THERE IS NOTHING
I CAN’T DO!

WWW.DAMEN.COM

ASD TUGS CAN PUSH,  TOW,  PUSH-PULL ,  ESCORT,
BERTH,  F IGHT F IRE ,  SALVAGE AND CONTROL
POLLUTION IN ALL  WATERS.

ASD TUG 3212

ADV17 H&T ASD Tug 3212 210x297.indd   1 12.07.2017   17:11:15
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Het belooft weer een prachtige editie te 
worden van ons altijd mooie evenement. 
Na de uiterst geslaagde editie van vorig 
jaar hebben onze vrijwilligers achter de 
schermen hard gewerkt om het niveau 
van de voorgaande jaren opnieuw 
te halen en er een topevenement 
van te maken. We hadden vorig jaar 
fantastische wedstrijddagen met nieuwe 
wedstrijdklassen en hopelijk kunnen we 
dat dit jaar herhalen met een mooie 
regatta voor onze deelnemers, sponsoren 
en alle vrijwillige medewerkers. We 
hebben in ieder geval weer een extra 
stap gezet met extra zeildagen, waar we 
inmiddels al gewend zijn aan de vierde 
dag voor de ‘One Tonner revival-klasse’ 
komen er dit jaar nog twee dagen bij voor 
de J/111 klasse.
 
Deze J/111’s zullen hun wereld-
kampioenschap in Breskens zeilen, iets 
waar we apetrots op zijn. Het betekent een 
extra wedstrijdbaan en nog meer mensen 
en schepen op en rondom ons evenement. 
We kijken uit naar ieders komst!
 
Daarnaast bieden we ook vernieuwing 
voor onze trouwe sponsoren. We zetten 
deze bijzondere leden van de DBSW-
familie dit jaar naast de gebruikelijke 
festiviteiten in het zonnetje met 
een speciale sponsoravond en een 
bedrijfsbezoek aan Hall Spars 
Rigging. Dit jaar zal de VIP 

vaartocht plaatsvinden op de MLV 
Castor, een monumentale loodsboot. Dit 
schip zal ook beschikbaar zijn voor alle 
geïnteresseerden die graag naar onze 
wedstrijden komen kijken. 

Naast het competitieve wedstrijd-
programma en de vaartochten komt u 
als zeiler, sponsor en bezoeker van het 
DAMEN Breskens Sailing Weekend 
dit jaar op de wal ook aan uw trekken. 
Zoals u gewend bent zullen we een 
prachtig walprogramma met veel variëteit 
aanbieden en zoals u ook gewend 
bent leveren we free diners voor de 
hele bemanning! En bieden we op 
woensdag 22 augustus een spetterende 
watersportmiddag, zodat de jeugd met 
zeilen en watersport in aanraking kan 
komen. Zo proberen we ieder jaar weer 
de toekomst van onze favoriete en mooie 
sport veilig te stellen.
 
Dan rest mij u allen veel plezier te wensen 
tijdens het DAMEN Breskens Sailing 
Weekend 2018. Laten we er een knallend 
weekend van maken met goede sportieve 
resultaten voor iedereen.
 
Een sportieve zeilgroet namens ons hele 
team,

Marnix Lippens 
Voorzittter DAMEN 
Breskens Sailing Weekend

Beste zeilers, 

 

Welkom bij DAMEN Breskens Sailing Weekend 2018!

VOORWOORD



4

P
ro

g
ra

m
m

a 
B

re
sk

en
s 

Sa
ili

ng
 W

ee
ke

nd
 2

01
8

N
O

T 
FO

R
 N

A
V

IG
A

TI
O

N



5

N
O

T 
FO

R
 N

A
V

IG
A

TI
O

N



6

P
ro

g
ra

m
m

a 
B

re
sk

en
s 

Sa
ili

ng
 W

ee
ke

nd
 2

01
8

N
O

T 
FO

R
 N

A
V

IG
A

TI
O

N



7

STICHTING BRESKENS SAILING

Stichting Breskens Sailing is een zelfstandig werkende Stichting die het wedstrijdzeilen op 
zeegaande zeiljachten in het algemeen wil promoten. Door het organiseren van dergelijke 
wedstrijden op de Schelde en Zuidelijke Noordzee willen zij:
 ▪ een bredere uitstraling geven aan de zeilsport;
 ▪ de Provincie Zeeland als de waterprovincie van Nederland op de kaart zetten;
 ▪ de positie van Breskens als vooraanstaande jachthaven handhaven en versterken.

ACHTERGROND

Tijdens de laatste dagen van augustus vindt voor de 16e maal het Breskens Sailing Weekend 
plaats. Voor het vijfde jaar sponsort DAMEN Shipyards Gorinchem het Breskens Sailing 
Weekend. Daarom heet het evenement DAMEN Breskens Sailing Weekend editie 2018.

DAMEN Breskens Sailing Weekend is de 
opvolger van de Breskens Week die in 
het verleden tijdens twee weekenden in 
september werd verzeild. Er wordt nu vier 
dagen gevaren: donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag.

Het wedstrijdwater is de monding van de 
Westerschelde. Met mooi weer buitengaats 
op de Vlakte van de Raan en met slecht weer 
‘binnen’ in het gebied rond de Hooge Platen, 
het vaargebied langs Hoofdplaat, Schaar van 
de Spijkerplaat en de Pas van Terneuzen. 
Dit vaargebied geeft eindeloos veel 
mogelijkheden tot variatie. Alle zeegaande 
kajuitzeiljachten met een CR, IRC en/of ORC 
meetbrief, vol bemand of met z’n tweeën, 
en de eenheidsklassen zoals One Tonners 
en J/111 kunnen meedoen op afwisselende 
banen rond de hydrografische boeien van 
de Westerschelde of speciaal uitgelegde 
‘windward-leeward’ banen. De Westerschelde 
biedt unieke mogelijkheden voor tactische en 
navigatorische uitdagingen.

Deze wedstrijd is dé gelegenheid voor de 
Europese zeilers om zich met elkaar te meten 
in één wedstrijdveld. Dit jaar wordt het Open 
Nederlands Kampioenschap IRC gevaren en 
zijn de One Tonner Revival Regatta en het 
Open Noordzee Kampioenschap (ONZK) 
van België onderdeel van DAMEN Breskens 
Sailing. 

Er is ook een aantal cups te winnen. Deze 
cups worden mede door onze hoofdsponsors 
DAMEN Shipyards Gorinchem, Multraship 
Towage & Salvage en Bureau Veritas 
beschikbaar gesteld.

Het belangrijkste aspect van dit evenement 
is de goed georganiseerde wedstrijden op 
het water en de gemoedelijke sfeer op de 
wal, in de tent en in het clubhuis van de WV 
Breskens.

Wij beloven u 
wederom een 

schitterend 
zeilevenement!
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PROGRAMMA *

Er wordt gevaren in 3 vloten in de monding van de Westerschelde met startgebieden de 
Vlakte van de Raan, Geul van de Walvischstaart, Zuidelijke Deurloo, buiten Breskens of in het 
Vaarwater langs Hoofdplaat en Spijkerplaat voor de haven van Breskens.

Vloot A 
 ▪ IRC gemeten boten (Open Nederlands 

Kampioenschap IRC 1)
 ▪ Open Klassen kampioenschap IRC 2 en 3
 ▪ ORC gemeten boten 

Vloot B
 ▪ CR gemeten boten
 ▪ TwoHanded boten  CR, ORC en IRC gemeten
 ▪ ONE TONNER Revival Regatta IRC gemeten

Vloot C
 ▪ Wereldkampioenschap J/111 klasse

ZONDAG 19 AUGUSTUS 2018
Registratie deelnemers pre-worlds J/111  13.00 - 17.00 uur
Opening J/111 Worlds in de tent  17.00 - 19.00 uur
Presentatie over weer, getijden en stromingen, scheepvaart- 17.30 - 18.30 uur 
en havenvoorzieningen in de racegebieden  

MAANDAG 20 EN DINSDAG 21 AUGUSTUS
Pre-worlds J/111 fleet C  

WOENSDAG 22 AUGUSTUS
Registratie One Tonners en J/111  13.00 - 17.00 uur
Controles en inspecties One Tonners en J/111  13.00 - 17.00 uur
Watersportmiddag voor jeugd 8-13 jr  13.30 - 16.30 uur
One Tonner Crew Dinner  18.00 - 20.30 uur

DONDERDAG 23 AUGUSTUS   
One Tonners en J/111 Skippers briefing en weerpraatje   09.00 uur
One Tonners  en J/111 Waarschuwingssein binnen 10.55 uur
 ...of buiten 11.55 uur
Registratie en controles IRC, CR,  ORC, TwoHanded 13.00 - 22.00 uur
Vaartocht met Castor (online aanmelden!)  13.00 – 15.00 uur
Sponsor netwerk event (op uitnodiging), met bezoek aan  17:00 - 20:00 uur
Hall Spars en  Heineken speciaal bier proeverij

VRIJDAG 24 AUGUSTUS - BUREAU VERITAS RACES  
Ontbijt in de feesttent   07.00 - 08.30 uur
Skippers briefing en weerpraatje  09.00 uur
Vloot A -1e waarschuwingssein binnen 10.55 uur
 … of buiten 11.55 uur
Vloot B - 1e waarschuwingssein binnen 11.25 uur
 … of buiten 11.55 uur
Vloot C - 1e waarschuwingssein binnen 10:55 uur
 … of buiten  11:55 uur
Tent open  17.00 uur
Duvel Happy Hour bij de feesttent met optreden  17.00 uur
van Caravan de Koninck
Start buffet  18.30 uur
Uitreiking BUREAU VERITAS Cup  20.00 uur
Feestavond in tent met DJ Watergroove van Energybeatz 21.00 uur
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ZATERDAG 25 AUGUSTUS - DAMEN RACES 
Ontbijt in de feesttent    07.00 - 08.30 uur
Weerpraatje in de tent    08.00 uur
Vloot A - 1e waarschuwingssein binnen 09.25 uur
 … of buiten 10.25 uur
Vloot B - 1e waarschuwingssein binnen 09.55 uur
 … of buiten 10.25 uur
Vloot C - 1e waarschuwingssein binnen 09:25 uur
 … of buiten 11:25 uur 
Sponsorvaart met gasten op de ‘CASTOR’  11.00 - 18.00 uur
Tent open  17.00 uur
Start buffet  18.30 uur
Uitreiking DAMEN Cup  20.00 uur
Cover band Jam-Pact  21.00 uur
 
ZONDAG 26 AUGUSTUS - MULTRASHIP RACES 
Ontbijt in de feesttent   07.00 - 08.30 uur
Vaartocht met Castor / Picknick / Zeskamp (online aanmelden!) 09.30 - 15.30 uur
Skippers briefing en weerpraatje in de tent  08.00 uur
Vloot A - 1e waarschuwingssein binnen  09.25 uur
 … of buiten 10.25 uur
Vloot B - 1e waarschuwingssein binnen 09.55 uur
 … of buiten 10.25 uur
Vloot C - 1e waarschuwingssein binnen 09:25 uur
 … of buiten 10:25 uur

Na 15.00 uur starten geen wedstrijden meer.

Finale prijsuitreiking - met soep en broodjes - zo spoedig mogelijk na de finish van de laatste 
wedstrijd van de
 ▪ MULTRASHIP Cup
 ▪ wisselprijzen en overall prijzen van het hele weekend
 ▪ de blauwe Nederlandse kampioenschapswimpel met een medaille voor alle 

bemanningsleden  en de roerganger van de winnaar van de IRC klasse 1 
 ▪ medailles voor de roerganger  en bemanningsleden van de 2e en 3e plaats van de IRC 1
 ▪ de rode klassenkampioenschapswimpel voor de winnaar van IRC 2 en 3
 ▪ prijzen voor de winnaar van de One Tonner Revival Regatta
 ▪ Prijzen voor de winnaars inde CR, ORC en Two Handed Klasse
 ▪ De WK beker voor de winnaar in de J/111 klasse

*Tijden in de namiddag en avond zijn onder voorbehoud, 
afhankelijk van het verloop van de wedstrijden.
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ALGEMENE INFORMATIE

Betaalmiddelen
In de feesttent kan slechts met daartoe bestemde munten betaald worden. Deze zijn verkrijgbaar bij 
de speciale muntautomaat en zijn contant of met pinpas te betalen. Eén munt is € 1,25.

Catering
De organisatie biedt de diners op vrijdag- en zaterdagavond kosteloos aan, aan schippers 
en hun meevarende bemanning. Hiervoor heeft u dinermunten ontvangen op het 
wedstrijdsecretariaat. Fans en supporters zijn ook van harte uitgenodigd. Zij kunnen betalen 
met munten uit de muntautomaat. 

Ontbijt
Ontbijt kan ’s ochtends vanaf 07.00 u in de 
feesttent gebruikt worden tegen betaling 
van 6 drankmunten per ontbijt per persoon. 
Compleet ontbijtbuffet met vers gebakken 
eieren met spek, diverse broodsoorten, hartig 
en zoet broodbeleg staat voor u klaar. En 
daarnaast koffie, thee, melk, jus d’orange. Een 
stevig ontbijt voor een goede start! 

Lunch
Lunchpakketten bestaande uit gezond 
boerenbrood met divers royaal beleg, een stuk 
fruit en een snack kunnen ook in de feesttent 
besteld en verzorgd worden. Kosten hiervoor 
bedragen 7 drankmunten per lunchpakket. 
lunchpakketten dienen een dag tevoren besteld 
en betaald te worden via het secretariaat.

Diner
Vrijdagavond mosselavond en voor niet-
mosselliefhebbers is er kibbeling. Beide met 
brood of frietjes. Zaterdagavond kunt u kiezen 
uit diverse heerlijkheden van de Xtreme BBQ.  
Daarnaast is er een saladebuffet en friet. 

Zondag staat er voor vertrek tijdens de 
prijsuitreiking nog soep met brood voor u klaar. 

Voor beide diners ontvangen deelnemers 
dinermunten. Gasten en fans kunnen tegen 
betaling van 16 drankmunten meeëten.

Op koers met communicatieprofessionals

www.pietersmedia.nl 

Voorstraat 5 • 4503 BH Groede • [t] 0117 - 37 71 70 
[e] info@pietersmedia.nl

Heeft u een voedselallergie of –intolerantie geeft u dit dan a.u.b. duidelijk van tevoren aan bij uw 
bestelling. Wij zullen dan ons uiterste best doen om, in overleg met u en ons daarvoor gecertificeerde 
cateringteam, rekening te houden met uw wensen. Geeft u dit a.u.b. steeds opnieuw aan bij een evt. 

volgende bestelling; ook ons geheugen is niet feilloos ;-) 

Bedankt voor uw medewerking en begrip.
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EHBO, NOODGEVALLEN EN CALAMITEITEN

Internationaal noodnummer: 112
Secretariaat: +31 (0) 6 12 78 37 30 of
+31 (0) 115 64 50 00 na sluitingsuur van secretariaat
Gelieve bij ongevallen aan de wal het secretariaat of bij ongevallen op het water de 
wedstrijdleider (VHF 72) op de hoogte te houden om eventuele coördinatie mogelijk te maken.

GETIJDEN VLISSINGEN-BRESKENS

Vakantiehuizen direct aan 
de duinovergang...

Boulevard de Wielingen 22  |  4506 JJ Cadzand-Bad
T +31 117 396395  |  contact@immoscaldis.nl

Goed geregeld genieten

Kijk voor meer informatie op de website!
www.immoscaldis.nlVakantiehuizen direct aan 

de duinovergang...

Boulevard de Wielingen 22  |  4506 JJ Cadzand-Bad
T +31 117 396395  |  contact@immoscaldis.nl

Goed geregeld genieten

Kijk voor meer informatie op de website!
www.immoscaldis.nl

Vakantiehuizen direct aan 
de duinovergang...

Boulevard de Wielingen 22  |  4506 JJ Cadzand-Bad
T +31 117 396395  |  contact@immoscaldis.nl

Goed geregeld genieten

Kijk voor meer informatie op de website!
www.immoscaldis.nl

Vakantiehuizen direct aan 
de duinovergang...

Boulevard de Wielingen 22  |  4506 JJ Cadzand-Bad
T +31 117 396395  |  contact@immoscaldis.nl

Goed geregeld genieten

Kijk voor meer informatie op de website!
www.immoscaldis.nl

HW LW
Maandag 20 augustus 10.06 03.45

22.40 16.15
Dinsdag 21 augustus 11.25 04.54

23.55 17.34
Woensdag 22 augustus 12.36 06.15

-- 18.50
Donderdag 23 augustus 01.06 07.09

13.29 19.46
Vrijdag 24 augustus 01.55 07.55

14.15 20.36
Zaterdag 25 augustus 02.36 08.35

14.49 21.05
Zondag 26 augustus 03.05 09.08

15.19 21.35
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JURY OFFICE

GT Yacht Brokers
Adres : Oosthavendam 2, 4511 AZ Breskens
plattegrond zie pagina 15
Protest behandelingen en jury beslissingen zoals getoond op het mededelingenbord en 
Manage2Sail 

OPENBAAR VERVOER

Pak eens de bus!
Met de bus van Connexxion hop je van eiland naar eiland en stap je uit bij belangrijke 
bezienswaardigheden. Zo reis je bijvoorbeeld met lijn 50 naar Gent of met lijn 42 naar Breskens-
Sluis/Brugge v.v. Alle reismogelijkheden met de bus, actuele vertrektijden en prijzen via de 
gratis reisplanner app ‘Connexxion’ (Android en iOS)

Meer informatie : www.connexxion.nl

PARKEREN

Naast de feesttent is een beperkt aantal 
plaatsen. Andere parkeermogelijkheden zijn: 
 ▪ de Middenhavendam aan weerszijden van 

de gebouwen
 ▪ de Kaai bij de vismijn
 ▪ Port Scaldis
 ▪ en de bermen van de weg van het 

industrieterrein Deltahoek 

U kunt in het laatste geval over de dijk te voet 
naar de jachthaven, circa 300 m.

Niet parkeren langs de Duivelshoekseweg, 
deze is bestemd als toegangsweg voor het 
doorgaande verkeer naar Breskens.

Het inrichtend comité doet een dringend 
beroep op alle deelnemers om wettelijk te 
parkeren. 

Er zal een wegsleepregeling van toepassing 
zijn op auto’s die niet juist geparkeerd staan! 
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Move forward with confidence

 Classification 

 of Ships 

andYachts

Bureau Veritas Marine

• Before construction 
• After construction 
• Drawing review 
• Stability studies 

and review
• Technical statements 
• EU directives conformity/

certification 
• Rhine and inland 

navigation conformity/
certification

• British Tonnage 
measurements 

• All kinds of marine 
expertises 

 
 
 
 
 
 
 Marine Belgium & Luxembourg • Mechelsesteenweg 128-136 · 2018 Antwerpen • +32 3 247 94 20 • b&l_CSC@be.bureauveritas.com
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REGATTA OFFICE

Op het secretariaat wordt alles gecoördineerd dat direct met de wedstrijden te maken heeft. 
Hier kunt u een kopie van eventuele mededelingen aan deelnemers ophalen en ingevulde 
wedstrijddeclaraties inleveren en bemanningswisselingen doorgeven. 
Voorlopige resultaten zijn zo spoedig mogelijk na de wedstrijden beschikbaar via 
www.breskenssailing.nl en worden bekend gemaakt in de feesttent.

Secretariaat DAMEN Breskens Sailing Weekend
Adres: Oosthavendam 1, 4511 AZ Breskens
Tel: +31 (0) 6 12 78 37 30

Openingstijden:
Zondag 19 augustus 13.00 - 17.00 uur
Maandag 20 augustus 08.00 - 18.00 uur
Dinsdag 21 augustus 08.00 - 18.00 uur
Woensdag 22 augustus 13.00 - 18.00 uur
Donderdag 23 augustus 08.00 - 22.00 uur
Vrijdag 24 augustus 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 25 augustus 08.00 - 20.00 uur
Zondag 26 augustus 08.00 - 18.00 uur

JACHTHAVEN 
BRESKENS  

DOWNLOAD UW GRATIS 
TOEGANGSKAART 

T.W.V. € 7,5

BELGIANBOATSHOW.BE 

5/10 - 7/10
2018

by EASYFAIRS

ELKE DAG OPEN VAN 10U30 TOT 18U30

www.varen.be

IFBSO THE
WORLD’S LEADING

BOAT SHOWS
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RESTAURANTS

Breskens is voorzien van een keur van specialiteitenrestaurants in 
alle mogelijke prijsklassen. Door de dagelijkse verse visaanvoer staat 
Breskens bekend om zijn specifieke Zeeuwse visgerechten. Natuurlijk 
hopen wij u aan tafel te mogen begroeten in ons Breskens Sailing 
feesttent restaurant. 

TOILETTEN EN DOUCHES

Plattegrond: 
De toiletten en douches van Jachthaven Breskens 
staan te uwer beschikking.

JACHTHAVEN 
BRESKENS  

DOWNLOAD UW GRATIS 
TOEGANGSKAART 

T.W.V. € 7,5

BELGIANBOATSHOW.BE 

5/10 - 7/10
2018

by EASYFAIRS

ELKE DAG OPEN VAN 10U30 TOT 18U30

www.varen.be

IFBSO THE
WORLD’S LEADING

BOAT SHOWS

DE EERSTE LIEFDE IS HET DIEPST….
WAAR VIER GENERATIES GELEDEN FAMILIE 

MOORTGAT VOL LIEFDE BEGON TE BROUWEN, DOEN 
WE DAT RUIM HONDERD JAAR LATER NOG MET NET 

ZO VEEL PASSIE. GELUKKIG MAAR.

DUIVELSE PASSIE

 - Celebrating Mastery - 
Since 187 1
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Waterfun Jeugdpagina
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Bart is op de rivier zijn peddel verloren.

Help jij hem er naar toe?
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Waterfun Jeugdpagina

Activiteiten waar kinderen enthousiast van worden

WHOZ-PLAY
AUGUSTUS

Spetterende watersportmiddag met:

Keuze 1: Watersportarena Keuze 2: Zeiljachten

Wanneer: WOENSDAG 22 AUGUSTUS 2018
Waar: Jachthaven Breskens
Groep: Vanaf 8 jaar tot en met 13 jaar (zwemdiploma verplicht)
Tijden: Van 13.30 uur tot 16.30 uur
Kosten: € 2,-
Aanmelden: jhenry@gemeentesluis.nl
Extra info: Aanmelden tot vrijdag 10 augustus 2018 met
 vermelding keuze en of je een eigen zwemvest hebt.

Wilt u op de hoogte blijven van de verschillende activiteiten?
Jessica Mannaart-Henry jhenry@gemeentesluis.nl 0117-457050
Kristine Provo-Goethals kprovo@gemeentesluis.nl 0117-457050
Face book: Porthos sport
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Kosten 
€ 20 p.p.

Aanmelden voor21 augustus a.s.

OP AVONTUUR met 
loodsboot MLV Castor!
Donderdagmiddag 23 augustus
van 13.00 - 15.00 uur

Inschrijven via 
www.breskenssailing.nl
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N   All races that have 
started are abandoned.
Return to the starting area. 
The warning signal will 
be made 1 minute after 
removal unless at that time 
the race is abandoned
again or postponed.

RACE SIGNALS 
The meanings of visual and sound signals are stated below. An arrow pointing up or down 
(  ) means that a visual signal is displayed or removed. A dot (  ) means a sound; five short 
dashes (– – – – –) mean repetitive sounds; a long dash (—) means a long sound. When a visual 
signal is displayed over a class flag, the signal applies only to that class.    

Postponement Signals

Abandonment Signals 

AP Races not started are 
postponed. The warning 
signal will be made 1 
minute after removal 
unless at that time the race 
is postponed again or 
abandoned.

a laskemisesta, ellei 
purjehdusta silloin lykätä
uudelleen tai mitätöidä.

AP over A Races not 
started are postponed.
No more racing today.

N over H   All races are 
abandoned. Further 
signals ashore.

AP over H   Races not 
started are postponed.
Further signals ashore.

Postponement of 
1-9 hours from 
the scheduled 
starting time.

N over A All races are 
abandoned. No more 
racing today. 

Pennant 2Pennant 1 Pennant 4Pennant 3

Pennant 5 Pennant 6 Pennant 7 Pennant 8 Pennant 9

AP over a numeral pennant 1–9

 

Preparatory Signals  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  

Recall Signals         Shortened Course 
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RACE SIGNALS
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SOUND SIGNALSSound signals

78

Horn or whistle

Short blast   Long blast

Vessels in sight of each other - manoeuvring

• Turning to starboard

• Turning to port

• Engines in reverse

• Alert ‘wake up’

Vessel in narrow channel

• Nearing blind blends

Intent to overtake: 

 to starboard 

 to port

• Agreement by other vessel

During poor visibility (day or night)

Sounded at two minute intervals

• Power vessel making way

• Under way but NOT making way

• Not under command

• Unable to manoeuvre

• Hampered by draught

• Vessel fishing

• Vessel towing/pushing

• Sailing vessel (not using power)

• Vessel under tow (if manned)

PHONETIC ALPHABET/MORSE CODE
Phonetic alphabet/
morse code

82

Words and Morse

A ALPHA    N NOVEMBER
B BRAVO    O OSCAR
C CHARLIE   P PAPA
D DELTA    Q QUEBEC
E ECHO    R ROMEO
F FOXTROT   S SIERRA
G GOLF    T TANGO
H HOTEL    U UNIFORM
I INDIA    V VICTOR
J JULIET    W WHISKEY
K KILO    X X-RAY
L LIMA    Y YANKEE
M MIKE    Z ZULU

Numbers and Morse

0 NADA-ZERO   5 PANTA-FIVE
1 UNA-ONE   6 SOXI-SIX
2 BISSO-TWO   7 SETTE-SEVEN
3 TERRA-THREE  8 OKTO-EIGHT
4 KARTA-FOUR   9 NOVE-NINE

Morse code is no longer used to send messages but it should not be 
neglected by the sailor because S O S
by morse is internationally recognized as distress signal and, of 
course, many charted buoys and beacons have lights with morse
characteristics i.e.:

Safe water mark   Mo ‘A’  (           )

Lighted offshore platform Mo ‘U’ (              )

Fog signal - siren  Mo ‘N’ (           )

Beaufort scale

83

Beaufort wind force scale

 Force Knots Wind Probable sea state

 1 1-3 Light airs Ripples

 4 11-16 Mod breeze
Waves becoming larger, frequent 
white crests

 8 34-40 Gale
Mod high waves, crests break into 
spindrift, white foam

 2 4-6 Light breeze Small wavelets

 5 17-21 Fresh breeze
Mod waves, many white crests, 
some spray

 9 41-47 Strong gale
High waves, crests topple spray 
affects visibility

 3 7-10 Gentle breeze Crests begin to break

 7 28-33 Near gale
Sea heaps up, waves breaking white 
foam blown in streaks

 6 22-27 Strong breeze
Large waves, extensive 
white crests

 10 48-55 Storm
Very high breaking waves, dense 
foam streaks

Beaufort scale

83

Beaufort wind force scale

 Force Knots Wind Probable sea state

 1 1-3 Light airs Ripples

 4 11-16 Mod breeze
Waves becoming larger, frequent 
white crests

 8 34-40 Gale
Mod high waves, crests break into 
spindrift, white foam

 2 4-6 Light breeze Small wavelets

 5 17-21 Fresh breeze
Mod waves, many white crests, 
some spray

 9 41-47 Strong gale
High waves, crests topple spray 
affects visibility

 3 7-10 Gentle breeze Crests begin to break

 7 28-33 Near gale
Sea heaps up, waves breaking white 
foam blown in streaks

 6 22-27 Strong breeze
Large waves, extensive 
white crests

 10 48-55 Storm
Very high breaking waves, dense 
foam streaks

BEAUFORT SCALE

Time, speed, distance

Distance x 60
   = Time (in minutes)
Speed

Distance x 60
   = Speed (in knots)
Time

Speed x Time
   = Distance (in nautical miles)
60

Estimated Time of Arrival (ETA)

Distance to go x 60 ÷ effective speed
   = Time in mins

Add to departure time to obtain ETA.
A rough estimate of boat speed can be obtained by
noting the time it takes to travel its own length past
a stationary object in the water.

    Length in meters
Speed in knots  =  x 1.94
    Time in seconds

OR

    Length in feet
Speed in knots  =  x 0.59
    Time in seconds

Tidal stream - computation of rate

Range of tide for day
   x Spring rate of tidal stream
Spring range of tide

Time, speed, distance/
ETA/Tidal stream

84

TIME, SPEED, DISTANCE 
/ETA/TIDAL STREAM

VHF Channels

90

Verkeersgebieden: 
Traffic Centre Wandelaar VHF Kan. 65
Traffic Centre Zeebrugge VHF Kan. 69
Traffic Centre Steenbank VHF Kan. 64
Centrale Vlissingen VHF Kan. 14
Centrale Terneuzen  VHF Kan. 03
Centrale Hansweert VHF Kan. 65
Centrale Zandvliet VHF Kan. 12

Blokgebieden: 
Radar Zeebrugge VHF Kan. 04
Radar Vlissingen VHF Kan. 21
Radar Terneuzen VHF Kan. 03
Radar Hansweert VHF Kan. 65
Radar Waarde VHF Kan. 19
Radar Saeftinghe VHF Kan. 21
Radar Zandvliet VHF Kan. 04
Radar Kruisschans VHF Kan. 66
Post Wemeldinge (Oosterschelde)  VHF Kan. 68

Sluizen:
Zeebrugge  VHF Kan. 13
Vlissingen  VHF Kan. 18
Terneuzen  - adm. kan.  VHF Kan. 69
 - westsluis  VHF Kan. 06 
 - middensluis  VHF Kan. 06
 - oostsluis  VHF Kan. 18
Hansweert   VHF Kan. 22
Zandvliet/Berendrecht  VHF Kan. 79/06
Boudewijn/Van Cauwelaert  VHF Kan. 71/08
Kallo  VHF Kan. 28/08
Royers/Kattendijk VHF Kan. 22
Bovenschelde VHF Kan. 10
Wintham  VHF Kan. 68/06

Havendiensten:
Vlissingen  VHF Kan. 09
Terneuzen  VHF Kan. 11
Gent  VHF Kan. 11
Zeebrugge  VHF Kan. 68
Nieuwpoort  VHF Kan. 09
Oostende  VHF Kan. 09
NIC Marina Antwerpen VHF Kan. 09

VHF CHANNELS
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VEERBOOT - BRESKENS – VLISSINGEN VV 

Dienstregeling
a - Vaart niet tijdens de kerstvakantie
b - Vaart alleen van 11 juni t/m 2 september 2018

AFVAART VLISSINGEN AFVAART BRESKENS

maandag tot en met vrijdag zaterdag, zondag 
en feestdagen

maandag tot en met vrijdag zaterdag, zondag  
en feestdagen

5:45 - 6:12 -

6:45 - 7:12 -

7:48 7:48 8:18 8:18

8:48 8:48 9:18 9:18

9:48 9:48 10:18 10:18

10:18 (b) 10:18 (b) 10:48 (b) 10:48 (b)

10:48 10:48 11:18 11:18

11:18 (b) 11:18 (b) 11:48 (b) 11:48 (b)

11:48 11:48 12:18 12:18

12:18 (b) 12:18 (b) 12:48 (b) 12:48 (b)

12:48 12:48 13:18 13:18

13:18 (b) 13:18 (b) 13:48 (b) 13:48 (b)

13:48 13:48 14:18 14:18

14:18 (b) 14:18 (b) 14:48 (b) 14:48 (b)

14:48 14:48 15:18 15:18

15:18 (b) 15:18 (b) 15:48 (b) 15:48 (b)

15:48 15:48 16:18 16:18

16:18 (a) 16:18 (b) 16:48 (a) 16:48 (b)

16:48 16:48 17:18 17:18

17:18 (a) 17:18 (b) 17:48 (a) 17:48 (b)

17:48 17:48 18:18 18:18

18:48 18:48 19:18 19:18

19:48 19:48 20:18 20:18

20:48 20:48 21:18 21:18

21:48 21:48 (b) 22:18 22:18 (b)
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VERBLIJFSACCOMMODATIES

In Breskens en omgeving zijn diverse hotels, campings en andere verblijfsaccommodaties. 

Voor boekingen van hotels en/of appartementen kunt u contact opnemen met het VVV 
Informatiebureau te Breskens  |  Tel. +31 (0) 117 38 18 88  |  E-mail: breskens@vvvzvl.nl

Bed & Breakfast Wilma Bleeker
Tel. +31 (0) 117 38 17 37
www.Wilma-Bleeker.nl

Bungalowpark Village Scaldia
Tel. +31 (0) 117 34 31 00 
info@village-scaldia.nl
www.village-scaldia.nl

De Passant Logies en ontbijt
Tel. +31 (0) 117 49 34 74
www.passantbreskens.nl

Immo Scaldis vakantiehuizen Cadzand
Tel. +31 (0) 117 39 63 95
contact@immoscaldis.nl
www.immoscaldis.nl

Hotel Milliano 
Tel. +31 (0) 117 38 18 55
www.milliano.nl

Hotel Scaldis 
Tel. +31 (0) 117 38 24 20
www.hotelscaldis.nl

Verhuurburo Zee en Land 
Tel. +31 (0) 117 38 24 08
www.zee-en-land.com
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ONE TONNER REVIVAL REGATTA

De herleving van de legendarische One Tonners

De One Ton Cup kende haar oorsprong in 1899. De One Ton Cup werd in het leven 
geroepen door de Cercle de la Voile de Paris. De deelnemende jachtjes zeilden op de 
Seine onder een rating systeem bedacht door Auguste Godinet. Kort door de bocht: de 
romp van het schip onder de waterlijn moest één ton water kunnen bevatten.

Doordat het evenement internationale belangstelling kreeg is er besloten de One Ton Cup in 
de 6-meter klasse te verzeilen. De 6-meter klasse kent een zogeheten box rule.
Vanaf 1908 tot 1952 was de 6-meter klasse zelfs Olympisch. Doordat na 1952 de ontwikkeling 
in de 6-meter klasse tanende was en het deelnemersveld kleiner werd, is er uiteindelijk in 1962 
besloten om de One Ton Cup met een ander type schepen te gaan varen. Het heeft nog tot 
1965 geduurd totdat de heren van de CVP de One Ton Cup opnieuw uitriepen, ditmaal voor 
zeegaande zeiljachten met een maximale RORC rating van 22 ft., schepen van ca. 36 ft. Een 
nieuw tijdperk van snelle ontwikkelingen in jachtontwerp diende zich aan.

In de opeenvolgende jaren werden er speciaal voor de One Ton Cup schepen ontworpen 
en gebouwd, geoptimaliseerd naar de rating van RORC 22 ft. De langkielers verdwenen en 
schepen met diep stekende vinkielen en vrij hangende roeren ontstonden. Afhankelijk waar 
in de wereld en in welk seizoen er gevaren zou worden, werden er zelfs speciaal lichtweer of 
zwaarweer schepen gebouwd, ontworpen door beroemde ontwerpers als Dick Carter, Olin 
Stephens, Ricus van de Stadt en Britton Chance Jr. 

Tot en met 1970 werd er onder de RORC rules gevaren, hierna ontstond het IOR rating 
systeem. IOR ontstond door samenvoeging van het Britse RORC en het Noord Amerikaanse 
CCA systeem. Het IOR systeem daagde vooral veel jonge ontwerpers zoals Doug Peterson, 
Ron Holland, Bruce Farr en Koos de Ridder uit. Dit waren jonge hoog-technisch geschoolde 
ontwerpers die de grenzen van het systeem opzochten. Er werd nog steeds volgens het level 
rating systeem gevaren de One Tonners mochten tot 1983 maximaal IOR 27,5 ft. meten. 
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In de begin jaren tachtig, nam het aantal deelnemers in de One Ton klasse af. Er werd in 
1983 besloten de maximale rating te verhogen naar 30,5 ft. De schepen groeiden van ca. 36 
ft naar ca. 40 ft. Deze moderne One Tonners konden naast de One Ton Cup ook deelnemen 
als kleinste schip in de Admirals Cup teams. De schepen werden echte race machines, carbon 
en titanium deden hun intrede. Ook kwam er weer een nieuwe generatie ontwerpers als Niels 
Jeppesen, Philip Briand en Judel-Vrolijk. Deze laatste generatie One Tonners zeilde in 1994 de 
voor deze klasse laatste One Ton Cup.

Er zijn over de jaren 1965 - 1994 honderden One Tonners en hun zusterschepen wereldwijd 
gebouwd. Er varen er nog in volle glorie rond, maar er staan er ook te verloederen in een weide 
bij een boer en in, of achter een loods op een jachtwerf.

Wij als organisatoren van de One Tonner Revival Regatta zijn er zeer 
op gebrand om de One Tonners weer op het water te krijgen en ons 
evenement weer uit te laten groeien tot eerst een West Europees 
evenement en daarna zien we weer verder.

Vincent de Vries
Organisator One Tonner Revival Regatta

NAAR HET WATER MET BELGIAN BOAT SHOW FLOAT

In het verlengde van Belgian Boat Show Gent kan u 
van 5 oktober tot en met 7 oktober terecht in de 
jachthaven van Breskens voor de tweede editie van 
Belgian Boat Show Float. 

De focus van deze ‘in water’ beurs ligt op 
kajuitjachten en +10 meter boten zowel in het water 
als op de kade. Vele exposanten komen hun nieuwste 
modellen tonen en nemen op vaste tijdstippen 
bezoekers mee op zee. Interesse in een testvaart? 
Reserveer tijdig je plaats via belgianboatshow.be

Kom op tijd en spot ook de passage van oldtimers 
en GT tour van Zoute Grand Prix. Belgian Boat Show 
Float is een uitgelezen moment om de maritieme 
badplaats beter te leren kennen, combineer daarom 
uw bezoek zeker met een uitstap aan deze prachtige 
Zeeuws-Vlaamse havenstad!

Openingsuren: 
Elke dag van 10.30 tot 18.30 uur

Gratis toegang 
Download uw gratis ticket op www.belgianboatshow.be 

Waar 
Jachthaven Breskens
Oosthavendam 3
4511 AZ Breskens 
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J/111 WORLDS 2018

Achter de schermen wordt al maanden hard gewerkt om de J/111 
Worlds 2018 te organiseren en met al 13 geregistreerde nationale 
en internationale deelnemers beloofd het een geweldig evenement 
te gaan worden! 

En..als we de winnaars van de afgelopen 
regatta’s bekijken wordt het ook een bijzonder 
spannende week. Het veld is sterk, de kansen 
zijn gespreid en alle teams hebben maar 1 
wens.....op het podium staan en de CUP in 
ontvangst nemen! 

We lopen vooruit op de zaken, want om die 
prachtige cup te winnen moet er natuurlijk wel 
eerst gezeild worden. Op 20 en 21 augustus 
starten we met de Pre-Worlds. De warming 
up voor de start van de J11/Worlds op 23 
augustus en dé ultieme kans om alvast kennis 
te maken met de uitdagende wateren rond 
Breskens en je performance te fine-tunen. 

Naast hard, hoog en competitief zeilen 
hebben we in samenwerking met Damen 
Breskens Sailing Weekend natuurlijk 
ook een geweldige catering en een dito 
avondprogramma voor de deelnemers en hun 
gasten in petto. 

Uiteraard kunnen 
we de J/111 Worlds 
2018 niet realiseren 
zonder onze betrokken 
sponsoren en daarvoor 
onze speciale dank aan LH Makelaars, The 
Boars Nest Bali, Wet Dreams Photography en 
One Sails. 

Om op de hoogte te blijven: like ons op 
Facebook en Instagram! Of neem een kijkje 
op onze website: www.j111worlds.nl 

Het complete programma van Damen 
Breskens Sailing Weekend is te vinden op: 
www.breskenssailing.nl 

Wij hebben er zin in!!! 

Met groet, 

Team J/111 Worlds 2018 

SPONSORS
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Met picknick en zeskamp op het strand.
€ 35 p.p.
inschrijven voor24 augustus

Inschrijven via 
www.breskenssailing.nl

in samenwerking met:

OP AVONTUUR 
met loodsboot  
MLV Castor!

26 AUGUSTUS 2018
Programma:
Vanaf 9.30 uur inschepen op MLV Castor
10.00 - 12.00 uur varen met MLV Castor 
12.00 - 13.00 uur picknick op het strand
13.00 - 15.30 uur zeskamp op het strand (met o.a. 
 kamelenrace,  kruiptunnel, 
 funslang, lepelrace, zaklopen, 
 levend tafelvoetbal etc.)
Einde programma rond 15.30 uur
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ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

HANDELSZAKEN
Elektronica
ETB Paul de Lange, Lembeke (B), 
tel. +32 9 377 89 64
Alphatron Marine Zuid B.V., Middelburg, 
tel. +31 (0) 118 64 00 70
M.T.B. den Breejen Scheepselektra, Zierikzee, 
tel. +31 (0) 6 51 01 10 11

Mastenmakers & tuigerijen
Hall Spars B.V., Breskens, tel. +31 (0) 117 38 13 97
Holland Spar, Terneuzen, tel. +31 (0) 115 63 05 88

Scheepsmotoren
Breskens Yacht Services B.V., tel. +31 (0) 117 38 31 26
Jachtwerf Delta, Breskens, tel. +31 (0) 117 38 14 51
Terneuzen Port Service, tel. + 31 (0) 115 63 01 48

Scheepswerven, -liften en reparaties
Breskens Yacht Services b.v., tel. +31 (0) 117 38 31 26
Jachtwerf Delta, Breskens, tel. +31 (0) 117 38 14 51
Aricom, Terneuzen, tel. +31 (0) 115 61 45 77
Ship Support, Nieuwpoort, tel. + 32 58 24 39 36

Scheepsreparaties
M.D. Meeusen Jachtbouw en Scheepstimmerij, 
Breskens, tel. +31 (0) 117 38 19 96

Scheepswinkel
Kosten Watersport B.V., Breskens, 
tel. +31 (0) 117 38 12 57

Zeilmakers
Lion Sails Holland, Kats Zld, tel. +31 (0) 113 60 02 91
North Sails N.V., Antwerpen (B), tel. +32 3 325 67 20
Wittevrongel, Blankenberge (B), tel. +32 50 41 16 90

Wedstrijdsecretariaat 
Wedstrijdsecretariaat in het clublokaal van de 
Watersportvereniging Breskens
tel: +31 (0) 6 12 78 37 30
E-mail: wedstrijden@breskenssailing.org
Na sluitingstijd wedstrijdsecretariaat:
tel: +31 (0) 6 12 78 37 30

Algemeen secretariaat Breskens Sailing
Georgette de Nijs-Stam 
Email: secretariaat@breskenssailing.org
tel: +31 (0) 6 21 58 63 75
website: www.breskenssailing.org

Havenmeester jachthaven Breskens
Tel:  +31 (0) 117 38 19 02, fax: +31 (0) 117 38 39 31
VHF 31
E-mail: jachthavenbreskens@zonnet.nl
Havenmeesters: Hans Vergouwe en David Almekinders

Yachtclub jachthaven
tel: +31 (0) 117 38 32 78, fax: +31 (0) 117 38 35 67

Noodnummer
112

PUBLICATIES

Nederlandse nautische kaarten (zowel in de 
Nederlandse als Engelse taal)
1801  North Sea Coast, de Panne to Den Helder
1803 Westerschelde, Vlissingen to Antwerpen

BA kaarten
120 Westerschelde, Vlissingen to Baalhoek and  
 Terneuzen
1874 Westerschelde, Oostende to Westkapelle
110 Westkapelle to Stellendam and Maasvlakte

Belgische kaarten
D 11 Noordzee, Vlaamse Banken
101 Belgische-Nederlandse kust
103 Westerschelde Vlissingen-Antwerpen

Publicaties
HP 1 Netherlands Coast Pilot
HP 33  Tidal Heights and Streams of the Coastal 
 waters of the Netherlands and adjacent areas
NP 28 Dover Strait Pilot
NP 251 Tidal Stream Atlas - North Sea, Southern Portion

LET OP!
Bovenstaande is slechts een opsomming van enkele 
relevante publicaties.
Iedere schipper en navigator heeft zijn eigen 
verantwoordelijkheid om zijn jacht van voldoende 
kaarten en boekwerken te voorzien. 
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HET DAMEN BRESKENS SAILING WEEKEND IS TOT STAND 
GEKOMEN MET STEUN VAN:

HOOFDSPONSORS:
Damen Shipyards Gorinchem
Multraship Towage & Salvage
Bureau Veritas

SPONSORS: 
De Hoop Terneuzen
Heineken
Immo Scaldis vakantiehuizen Cadzand
Pieters Media
Rabobank Walcheren Noord-Beveland  
Rabobank Zeeuws-Vlaanderen

SUBSPONSORS:
Adri & Zoon - Aertssen Group - Anglo Belgium Corporation - Bondewel IST BV – CS Rigging (Carl 
Stahl) - De Bruinvis - De Pooter Olie – DUVEL Moortgat NV – Elite International – ETB Mulder - Forza 
Asset Management - Fransen Luyten Advocaten - FUNDEX® - Jachtwerf Delta - Hall Spars & Rigging 
- Herbosch Kiere – Ivooh! Retailconcepts + Events - Jachthaven Breskens BV - Kees Mechielsen 
BV - Koch Adviesgroep – Marine Care B.V. - M.D. Meeusen Jachtbouw en Scheepstimmerij –– 
Nederdesign B.V. - Nederlands Loodswezen BV - North Sea Port – Tankstation OK Nederland 
- Van der Poel – Wielemaker - Witte-Boussen Assurantiën BV – X-treme BBQ  by Jacco Bakker - 
Zeevishandel Meeusen

Dit evenement is mede mogelijk gemaakt door medewerking van: Provincie Zeeland

Inrichtende Clubs:
Watersportvereniging Breskens
Koninklijke Nederlandse Roei- en Zeilvereniging - Muiden
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas - Rotterdam
Royal Yacht Club van België - Antwerpen
Royal Belgian Sailing Club - Gent
Koninklijke Watersport Vereniging SRNA - Antwerpen
Bruxelles Royal Yacht Club - Brussel

COLOFON

Breskens Sailing Weekend is een initiatief van Stichting Breskens Sailing & Inrichtende Clubs 
Fotografie Sportinbeeld.nu / Ineke Peltzer Fotografiista / RW Communicatie / WACON Images
Ontwerp Pieters Media
Redactie Georgette de Nijs-Stam

© 2018 DAMEN Breskens Sailing Weekend.
Disclaimer - Alle informatie in dit programmaboekje is onder voorbehoud van typefouten. Aan de informatie in dit 
programmaboekje kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het organiseren van evenementen, van welke aard dan 
ook, door DAMEN Breskens Sailing Weekend wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. DAMEN Breskens 
Sailing Weekend kan echter geen enkele garantie geven t.a.v. de omstandigheden, van welke aard dan ook, waaronder 
deze evenementen plaatsvinden. Deelname aan het evenement is op eigen risico. DAMEN Breskens Sailing Weekend 
is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit 
deelname aan een door DAMEN Breskens Sailing Weekend georganiseerd evenement.
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SALVAGE OFFSHORE SERVICES SEA TOWAGEHARBOUR & TERMINAL TOWAGE PORT SERVICES

MAKES THE DIFFERENCE

B
eeld: Flying Focus

MULTRASHIP 
MAKES THE  
DIFFERENCE

MULTRASHIP.COM

Multraship is a leading Dutch towage and salvage company, part of the Muller Maritime Group, which has a 

history of more than 230 years in shipping. It is a genuine family business, with the fourth Muller generation  

at the wheel, both literally and figuratively.

Practical knowledge and experience go hand in hand with the dynamic enthusiasm and ambitions of a young 

generation of entrepreneurs determined and committed to expand the company’s activities and drive it forward.

Multraship has been internationally oriented from the beginning. Short lines of communication and the ability  

to act quickly are the trademark, as is the carefully built network in the global maritime sector.
 

More information about the fleet, activities and jobs can be found on the renewed website: www.multraship.com

MSH035_Advertentie_algemeen_A4_WTv01.indd   1 19-07-17   14:10
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MEER INFO WWW.BRESKENSSAILING.NL

Volg ons ook via sociale media

#DBSW18

NIEUW
Maak tijdens #DBSW18 een foto met de snappshot app en ze komen realtime binnen op ons grote LED-scherm!  (code DBSW18 invullen)

2018


