
 

Jeugd op Zee – Ook deze zomer kunnen 

jongeren een zeedoop krijgen! 
Varen op zee. Op een zeegaand zeiljacht van een schipper uit Hellevoetsluis. Hoe leuk is dat! 

Die kans biedt Youth Sailing Foundation aan jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar.  

 
Ook deze zomer varen we uit! In overleg met de Gemeente Hellevoetsluis hebben wij maatregelen 

getroffen om onze tochten veilig te laten verlopen ivm het Corona virus. Een van deze maatregelen is 

om alleen dagtochten te varen zodat de bemanning niet aan boord hoeft te overnachten. 

 

Deze zomer kun je meevaren met 3 tochten: 

1. Zaterdag 8 augustus: tocht van Hellevoetsluis naar Maassluis over zee en de Nieuwe Waterweg 

De 1e groep jongeren komt in Hellevoetsluis aan boord. Na een korte inslingertrip naar Stellendam 

varen we door de Goereese sluis het Slijkgat uit richting de Maasmonding. Na een kleine 20 mijl 

varen over zee meren we in de namiddag af in de Buitenhaven van Maassluis. Daar reis je op eigen 

gelegenheid per metro terug naar huis. De schippers overnachten in Maassluis. 

 

2. Zondag 9 augustus: tocht over zee van Maassluis naar Hellevoetsluis, door het Slijkgat en het 

Haringvliet.  

De volgende dag reist de 2e groep jongeren op eigen gelegenheid naar station Maassluis Centrum. 

Daar vandaan is het minder dan 10 minuten lopen naar de zeiljachten die in Buitenhaven van 

Maassluis liggen. Na het inschepen varen we samen met de grote zeeschepen door de Nieuwe 

Waterweg naar zee. Op zee zetten we koers naar Stellendam. Via de Goereese Sluis komen we op 

het Haringvliet en meren we aan het eind van de dag af in Hellevoetsluis. 

 

3. Op zaterdag 22 augustus tocht Hellevoetsluis – Goeree Platform vv.  

Bij de 3e tocht gaan de jongeren in Hellevoetsluis aan boord. Na een korte inslingertrip naar 

Stellendam varen we door de Goereese sluis het Slijkgat uit richting Goeree Platform. Na het 

platform gerond te hebben, keren we weer terug naar het Haringvliet. Na een zeetocht van 20 mijl 

komen we in de namiddag weer aan in Hellevoetsluis.  

  



Wat komt erbij kijken? 

Zeezeilen is meer dan een toeristisch zeiltochtje. Het vraagt om een goede voorbereiding. Je leert 
hoe je een route uitstippelt op zee, hoe je een zeiljacht bestuurt en op koers houdt en hoe de zeilen 
getrimd kunnen worden om snelheid te maken. Ook leer je wat de regels zijn op zee en aan boord.  

Deze korte reizen hebben het karakter van een praktijkcursus. Daarbij leer je de belangrijkste zaken 
op het gebied van tochtvoorbereiding en navigatie op zee, hoe je met anderen op zee en op het 
vasteland communiceert (marifoon), wat de verschillende rollen zijn aan boord (schipper, navigator, 
stuurman) en hoe je voor jezelf zorgt (eigen veiligheid, warm en in goede conditie blijven). 

Eigen bijdrage: Als bemanningslid betaal je alleen mee aan de maaltijden en een kleine 
bijdrage aan de scheepskas. Voor de eendaagse tochten is dat 15 euro. Je betaalt je bijdrage 
aan bankrekening NL51INGB 0666 3333 27 tnv H. Pauli, Kas Youth Sailing Foundation.  

ZORG DAT JE BIJ TOCHTEN OP ZEE ALTIJD JE PASPOORT OF IDENTITEITSBEWIJS BIJ JE HEBT!   

 

Wat is de Youth Sailing Foundation? 

De Youth Sailing Foundation (YSF) geeft jongeren van 15 – 25 jaar de kans om de zeilsport op 
zee praktisch te beoefenen. Met schepen van particulieren. 
 
We richten ons tot jongeren die niet tot de klassieke zeilgemeenschap behoren, inclusief 
jongeren uit minder welstandige gezinnen en ‘nieuwe Nederlanders’. 
 
Door jongeren te verbinden met ervaren zeezeilers wil YSF: 

- bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling; 
- de bekendheid met het zeezeilen onder jongeren bevorderen; 
- een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Nederlandse zeilcultuur; 
- het belang van schone oceanen en zeeën tastbaar maken. 

Om jongeren en ervaren zeezeilers met elkaar in contact te brengen en zeiltochten mogelijk 
te maken, bouwt YSF aan een netwerk van jachteigenaren, zeilscholen, scouting, 
zeekadetten, jongerenwerk, bedrijven en onderwijs. 
 
www.youthsailingfoundation.nl 
    

 

 

 

 

 

 



AANMELDINGSFORMULIER  
(INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR JE OUDERS OVER VERZORGERS INLEVEREN BIJ JE GROEPSLEIDER) 

Roepnaam: □  Jongen        □ Meisje 

Achternaam:  

Geboortedatum:  

Adres:  

Woonplaats:  

Telefoon eigen mobiel:  

Email:  

Medische bijzonderheden:  

 

 

Naam ouder(s)/verzorger(s):  

Adres ouder(s)/verzorger(s):  

Telefoon ouder(s)/verzorger(s):  

Email ouder(s)/verzorger(s):  

Groep / Groepsleider: □  Scouting □ Zeekadetten □  Dock  □ Push □ WSV 

 

Groepsleider: ______________________________ 

 

Ik schrijf me in voor de volgende zeiltochten:  

(Kruis de tochten aan waarvoor je je wilt inschrijven) 

□ Eendaagse tocht 'Hellevoetsluis- Maassluis' op zaterdag 8 augustus. Eigen bijdrage € 15,- 

□ Eendaagse tocht ‘Maassluis-Hellevoetsluis' op zondag 9 augustus. Eigen bijdrage € 15,- 

□ Eendaagse tocht ‘Hellevoetsluis-Goeree Platform' op zaterdag 22 augustus. Eigen 

bijdrage € 15,- 

De eigen bijdrage heb ik overgemaakt op bankrekening NL51INGB 0666 3333 27 tnv H. Pauli, 

kas Youth Sailing Foundation. 

Handtekening deelnemer Handtekening ouder of verzorger Paraaf Groepsleider 

 

----------------------------- ------------------------------------  -------------------------- 

 

 


