
  

MAAK KENNIS MET EEN REDDING OP ZEE 
TIJDENS BEZOEK AAN HISTORISCHE 

ZEESLEPER ELBE 
 

 

Uitnodiging winterbijeenkomst op zaterdag 10 februari 2018 

Beste watersporter, 

Hierbij nodig ik jullie uit voor een leuke en gezellige winterbijeenkomst op zaterdag 10 

februari 2018. 

Ontdek de Elbe, grootste zeegaande monument van ons land. Liggend in thuishaven 

van Maassluis, avontuurlijk in heel Europa. De Elbe heeft een rijke geschiedenis. In 1959 een 

van de sterkste zeeslepers ter wereld. Nu als enige overgebleven van haar generatie. 

Redding op zee tijdens Transatlantic Race. Twee deelnemers 

vertellen hun ervaringen. Een boeiende presentatie door Wytse 

Bouma en Jaap Barendregt over hun ervaringen, de tochtvoorbereiding , 

de deelname en redding tijdens de TWOSTAR een duo handed oceaan 

zeilwedstrijd van Engeland naar Amerika.  

  

Het deelnemersveld van de OSTAR 

(Original Single-handed Transatlantic 

Race) en de dualhanded wedstrijd 

TWOSTAR is 9 en 10 juni midden op de 

Atlantische Oceaan door een storm 

veranderd in een slagveld. Er zijn pieken 

van 70 knopen (windkracht 12) en zeeën 

van 15 meter hoog gemeten. Wytse 

Bouma en Jaap Barendregt deden mee 

aan de TWOSTAR, verloren hun mast 

en hebben moeten opgeven. 



 

Programma 

Jullie worden zaterdag 10 februari verwacht op zeesleper Elbe. De Elbe ligt aan de Govert 

van Wijnkade t.h.v. nummer 44 in Maassluis. De inloop is vanaf 9.30 uur en om 10.00 starten 

wij met het programma.  Na een welkom en een korte introductie worden wij in twee 

groepen ingedeeld. Groep l gaat mee met een gids en krijgt een rondleiding door de Elbe. De 

andere groep, groep ll, gaat naar de lierenkamer voor de lezing / presentatie SY Happy in de 

Twostar 2017 door Wytse Bouma en Jaap 

Barendregt. Nadat de presentatie is afgerond 

wisselen de groepen elkaar af, groep l krijgt de 

presentatie en groep ll de rondleiding. Na afloop 

hebben we een gezamenlijke lunch. De lunch ( incl 

koffie, thee, jus d’orange voor broodjes / en warme 

snack (broodje kroket of saucijzenbroodje) genieten 

we in van de vertrekken, naast de lierenkamer 

kunnen we terecht in officiersruimte, zendkamer, 

stuurhuis. 

TIP: Bekijk ook alvast de website van stichting Zeesleper Elbe 

 

Datum: Zaterdag 10 februari 2018 

Tijd: Inloop 9.30 uur, start programma 10.00 uur 

Kosten: Voor deelname aan deze winterbijeenkomst 

bedragen de kosten € 20,00 per deelnemer. Dit is 

inclusief de lunch (en de koffie, thee, jus d’orange 

tijdens de lunch). Consumpties tijdens de rondleiding 

en presentatie zijn tegen gereduceerd tarief € 1,00 

verkrijgbaar aan de bar.  

Locatie: Zeesleper Elbe, Govert van Wijnkade t.h.v. 

nummer 44 in Maassluis 

Na de lunch is er gelegenheid voor een wandeling door het historische centrum van 

Maassluis met een bezoek aan de plaatselijke kroeg. 

Aanmelden 

Aanmelden kun je door het overmaken van je bijdrage in de kosten op rekeningnummer 

NL27INGB0003296855 t.n.v. P.C. van Oers onder vermelding van Bezoek Elbe en het aantal 

personen.  

Graag tot ziens op zaterdag 10 februari 

LET OP: Reageer snel want de capaciteit is gemaximeerd 

Met zeilersgroet 

Peter van Oers 

06-54622220. Kijk voor meer info op winterbijeenkomst zaterdag 10 februari 2018 

Parkeren 

U kunt in Maassluis gratis parkeren. 

Bezoekers van de Elbe kunnen het beste 

parkeren aan de Noordzee 

(straatnaam). 

OV 

NS Station Maassluis ligt op 10 minuten 

lopen. U kunt vanaf de Stationsweg 

wandelend de eerste spoorovergang 

nemen en de fiets- voetbrug nemen 

naar de Govert van Wijnkade 

http://www.zeesleperelbe.nl/
https://www.facebook.com/events/1248209431989989/

