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toegedragen. Alle evenementen die 

georganiseerd worden staan open voor 

iedereen. Het jubileumjaar begint 6 oktober 

met een wervelende presentatiemiddag in 

het theater Prismare. 

In het nieuw ingerichte watersport-

opleidingscentrum aan de Waldeckstraat 2 in 

Enschede vindt op zaterdag 13 oktober een 

Open Dag plaats. Op deze Open Dag wordt 

een kunst expositie van kunstenaars die 

affiniteit hebben met de nautische wereld 

geopend. Verder zijn er diverse presentaties. 

Er zijn auteurs van nautische uitgaven die 

komen vertellen en er zijn signeersessies. 

Ter ere van het 2-de lustrum is er een 

speciaal aanbod van cursussen en workshops.  

In 2013 beginnen de jubileum activiteiten van 

CWO Zeezeilschool Lauwersoog. Op 20 april is 

er een Open Dag in Lauwersoog. Naast de 

Open Dag in Lauwersoog, staan er diverse  

jubileum activiteiten op het programma, 

Neptunamor 2-de lustrum 

Het is inmiddels 10 jaar geleden dat de 

eerste initiatieven voor een 

watersportbedrijf zijn genomen door Wilko 

Braam. Die initiatieven hebben geleid tot het 

Neptunamor van nu. Het bedrijf bestaat uit 

twee onderdelen,  de CWO zeezeilschool 

Lauwersoog en het Watersport-

opleidingscentrum met hoofdkwartier in 

Enschede. 

 

Een 2-de lustrum dus. Leuk om iets te doen 

voor alle mensen die de afgelopen tien jaar 

Neptunamor een warm hart hebben 
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Het theater Prismare waar op 6 oktober het 

lezingenprogramma zal plaats vinden als  

opening van het 2-de lustrum jaar waarin 

veel activiteiten zijn gepland. 
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bemanningspool en de mogelijkheden voor 

het overvaren van schepen in opdracht van 

scheepseigenaren zullen toenemen. 

Tenslotte zal Neptunamor in 2014 er met Sail

-2014 bij zijn en voor de vierde maal met de 

Colin Archer Race Memorial Race naar 

Noorwegen zeilen. 

Opening jubileumjaar 6 october 

In het theater Prismare, Roomweg 167 te 

Enschede is de feestelijke opening van een 

heel jaar met speciale activiteiten ter ere 

van het 2-de lustrum.  

waaronder de jubileumtocht naar de Azoren. 

Op zaterdag 15 december is er een open 

bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd 

is in deelname aan een van de trajecten van 

deze Azorentocht. Bij de terugkeer van de 

Carinya II van de Azoren is er een feestelijke 

ontvangst ter afsluiting van het lustrum jaar. 

Alle deelnemers van de Azorentocht zullen 

daar zijn en iedereen is welkom voor een 

onvergetelijk treffen. 

Toekomstplannen 

Een jubileum is altijd een moment van 

bezinning, maar ook van een blik vooruit.  

Het watersportopleidingscentrum  zal het 

aanbod van cursussen en workshops in de 

regio Noord– en Oost Nederland intensiveren. 

Naast het  intensiveren van het cursusaanbod 

is er meer nadruk op het aanbod van 

producten, zoals boeken, kaarten, marifonie 

en navigatieapparatuur. Met het intensiveren 

van de cursussen zullen meerdere cursus 

docenten betrokken worden. De doelstelling 

is rondom het productenaanbod een 

kenniscentrum op te bouwen. Er komt een 

internetwinkel voor het productenaanbod. 

Een nieuw initiatief is de nautische 

bibliotheek waarin alle verzamelde 

boekwerken over zeilen beschikbaar komen 

om te lenen. Tevens zijn er ontwikkelingen 

voor een nautische reisbureau, voor het 

boeken van zee-zeilreizen en charters.  

Voor de CWO Zeezeilschool staat een 

kaderopleiding in de steigers. Het doel is om 

goede zee-zeilinstructeurs op te leiden. Een 

nevendoelstelling is  een basis te leggen voor 

een uitbreiding van het instructeurs collectief 

van de zee-zeilschool. De instructeurs zullen 

het opleidingsaanbod mede bepalen. De 

mogelijkheden van de schepen en het 

vaargebied zullen worden geoptimaliseerd. In 

2014 is er uitbreiding van de instructie 

schepen te verwachten, er komen dan een 

aantal snelle zeegaande schepen bij die ook 

in de verhuur komen. Ook het wadvaren 

krijgt bijzondere aandacht bij de 

zeezeilschool. Verder zal het instructie 

aanbod toenemen. Er komt een 

Tijd (6-10-12) Programma onderdeel 

11:30 —12:00 Ontvangst met koffie in 
de hal van het theater 
Prismare, in de hal zijn 
diverse stands met water-
sport producten 

12:00 — 12:30 Opening 

12:30 — 13:00 Maarten Morsman —
kampioen Regenboog 

13:00 — 13:30 Durk Schroor — Flying 
Dutchmandeelnemer WK 
2012 Santa Cruz (USA) 

13:30 — 14:00 Pauze in de ontvangsthal 
van Prismare 

14:00 — 14:50     Marius de Mol—Het ver-
haal van een het gezin uit 
Enschede  - uitgebreid 
rondje Atlantic. 

15:00 - 15:50 Guus Schweigmann -
”Sterke Yerke” het ver-
haal van een vlot, en een 
nieuwe oceaanoversteek. 

16:00—16:30 Verrassing 

16:30 — 17:00 Afsluiting met borrel 
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In het theater zijn rond de 200 zitplaatsen en 

er is voldoende gratis parkeerruimte op 

loopafstand. Het jubileumjaar begint  in de 

maand oktober van 2012. Op de openingsdag, 

zaterdag 6 oktober, is er een 

lezingenprogramma in het theater. U vindt 

het wedstrijd element en avontuur terug in 

het programma. De verbindende factor in alle 

presentaties is de passie voor watersport. Het 

is mooi dit deze dag te delen met mede 

watersporters. 

Iedereen die ik heb gevraagd een bijdrage te 

leveren aan het jubileum heeft onmiddellijk 

toegezegd. Allen hebben iets met watersport 

en de regio waar Neptunamor actief is. In de 

tabel op pagina 3 staat het programma 

gegeven dat op zaterdag 6 oktober plaats 

vind. Tussen 11:30 en 12:00 wordt iedereen 

verwacht in de hal van het theater waar 

iedereen met koffie zal worden ontvangen. 

Vanaf 12:00 zullen de sprekers een 

sprankelend programma met beeld en geluid  

verzorgen.  Tussentijds is er gelegenheid om 

met oude bekenden bij te praten. Het 

programma wordt 16:30 afgesloten met een 

borrel. U kunt zich aanmelden via  

www.facebook.com/neptunamor of op de 

website bij Aanmelden. Bij binnenkomst 

betalen bezoekers €10 bijdrage in de kosten 

en ontvangen daarvoor een bon voor koffie en 

bon voor een drankje na afloop en het 

toegangsbewijs tot het theater. 

Aansluitend aan het programma vindt u een 

korte omschrijving van de sprekers en hun 

verhaal. In de ontvangstruimte van Prismare 

zullen diverse stands zijn met uitstalling van 

watersport gerelateerde producten.  

Maarten Morsman Regenboog  
 

Als ik in mijn jonge jaren op de Friese  

wateren zeilend een Regenboog zag was ik 

altijd diep onder de indruk van de 

schoonheid, de lijnen en het beeld van dit 

prachtig jacht in 1917 ontworpen door G. de 

Vries Lentsch Jr. Evenzo ben ik nu onder de 

indruk nadat Regenboog zeiler Maarten 

Morsman uit Enschede bereid is zijn verhaal 

te komen vertellen op de opening van het 2-

de lustrum. Hoe hij als zout-waterzeiler, en 

bemanningslid van grote zeegaande jachten 

en maxi’s vele zeeën bevoer en hoe hij 

overschakelde naar de Regenboog. Het 

debuut in de Sneekweek en hoe zijn team  in 

een zeer korte periode de uitzonderlijke 

prestatie heeft geleverd de Sneekweek te 

winnen. Het verhaal van een zeezeiler die 

wedstrijdzeiler in de koningsklasse is 

geworden. 

 

Maarten Morsman, kampioen in de Regenboog 

De Regenboog 145 “Black Pearl” in actie op 
de Sneek week..     
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Durk Schroor  WK Flying Dutchman 
(23-9-2012 Santa Cruz, California) 

Met Durk heb ik samen veel gezeild in mijn 

jonge jaren.  

Wij waren toerzeilers die konden genieten 

van snel zeilen en die het ook wel fijn 

vonden het maximale uit een boot te halen 

en anderen achter ons te laten. Ik ben nooit 

een echte wedstrijdzeiler geworden, mijn 

beste vriend Durk wel.  

En dat nog wel in de super boot de Flying 

Dutchman.  

Het is inspirerend om te horen hoe hij op 

latere leeftijd is begonnen met het 

wedstrijdzeilen en wat dat betekend als je 

dan ook nog het doel voor ogen hebt in de 

top mee te willen draaien. Op het jubileum is 

hij net terug van het WK. Ik ben heel 

benieuwd! 

Marius de Mol: “rondje” Atlantic 
met gezin 

Het begint bij Marius, met avonturen in 
kleine bootjes  en nu is hij net terug van een 
tocht van anderhalf jaar met zijn gezin.  

Hoe zijn hun voorbereidingen en hun 
ervaringen met kinderen aan boord geweest?  
Wat zijn hun avonturen in Marokko, Gambia, 
Frans Guyana, het Caribisch gebied en Cuba 
geweest?  
Hoe voelt het om op eigen kiel in Amerika 
onder het Statue of Liberty door te varen?  

 

En hoe is het om weer terug te komen?  

Marius zijn verhaal over het realiseren van 
een plan wat al vele jaren in hun hoofd zat 
zal ons allemaal prikkelen.  
 

Een prachtige ervaring die het gezin De Mol 
een leven lang zal bij blijven.   

Marius de Mol uit Enschede, schipper van de 

Abel T, en mede deelnemer CAMR-2012 

Durk in de Flying Dutchman klasse in actie. 

De ABELT  Bestewind 50 (www.abelt.nl) 

Durk Schroor, tijdens promotie van de Flying 

Dutchman klasse op Boot Holland 2012. 
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project brengt het milieuprobleem “plastic 

soep” onder de aandacht. We moeten 

allemaal de initiatiefnemers dankbaar zijn 

dat ze dit onderwerp nog eens extra onder de 

aandachtbrengen. 

Het zeezeilen met een vlot brengt ook vele 

nautische vragen mee die voor CWO 

Zeezeilschool Lauwersoog een leuke uitdaging 

vormen. 

Met een Oranje boot naar het WK?  

Onder een stel jonge watersport 
enthousiastelingen leeft het plan om in 2014 
naar het WK in 
Brazilië te gaan 
met een vloot 
oranje boten. 
Marcom-B hebben 
ze al gehaald bij 
het 
opleidingscentrum 
en de eerste CWO 
zeezeiltrainingen 
hebben al plaats 
gevonden.  Hoe 
gaat het verder 
met de plannen?   

Ze omschrijven het zelf als: “En dat met 
weinig zeilervaring. Het klinkt als een 
utopisch plan, maar wie reikt naar de maan 
bereikt net de damp kring, wie reikt naar de 
zon bereikt de maan en verder! Het is de 
droom van 7 studenten uit Nederland met een 
passie voor ondernemen om onze jongens in 
Brazilië te steunen. Niet alleen op het land 
maar ook vanaf het water en daarom de 

grootste oceanen te moeten trotseren.” In 
oktober horen we meer. 

Guus Schweigmann - Sterke Yerke 
“met een vlot over de oceaan” en het 
milieuthema “plastic soep 

Tijdens mijn studie jaren in Leeuwarden 

werkte ik in het stamcafé van de Sterke 

Yerke. Zo kreeg ik heel veel mee van het 

Sterke Yerke III project. Fantastisch om na al 

die jaren te horen over een volgend Sterke 

Yerke project. 
Een avondje in de kroeg met Chris en Guus 

voelde goed. Het enthousiasme en de drive 

nodig voor dit soort projecten is er nog. Dit 

wordt een mooi verhaal!  

Behalve het avontuur is de boodschap die 

gebracht wordt van groot belang. Het nieuw 

www.oranje-vloot.nl 

KNRM in actie bij jachtje boven Terschelling.  

Sterke Yerke III www.sterke-yerke.nl 

Spreker Guus Schweigmann, inmiddels gepen-

sioneerd loods, hier met sextant op  

http://www.oranje-vloot.nl
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nautische boekwerken. Daar is ook de 
bibliotheek van nautische boeken. Op de 
Open Dag kunt u informatie inwinnen over 
het jubileum cursusprogramma en workshop 
aanbod.  

Filip Jonker 

Filip Jonker is een beeldend kunstenaar uit 
Enschede die in zijn werk vaak elementen van 

KNRM lezing 12 oktober Enschede 

Op vrijdag 12 oktober, om 20:00 komt de 

KNRM met een presentatie in het 

watersportopleidingscentrum aan de 

Emmastraat 119 Enschede. De KNRM is een 

ongesubsidieerde organisatie die met 

vrijwilligers een ongelofelijke prestatie 

verricht. Als watersporters dienen we de 

KNRM een warm hart toe te dragen. Voor het 

jubileum komt Martin Kedde, oud-marineman 

en al lang KNRM vrijwilliger een avond 

vertellen en met u discussiëren over 

veiligheid op zee en de rol van de KNRM. 

Open Dag 13 oktober Enschede 

Op de Open Dag kunnen geïnteresseerden in 
het aanbod van Neptunamor  van 10:00 tot 
17:00 binnen komen lopen.  

Er zijn vier verschillende ruimten. In een 
ruimte kunt u altijd zitten, koffie of thee 
drinken  en met elkaar praten. In de 
cursusruimte kan iedereen de  doorlopende 
films over verschillende watersport 
onderwerpen bekijken. In de grote ruimte 
aan de Emmastraat is de expositie en zullen 
presentaties worden gegeven.  

De aanliggende kleine ruimte is voor inzage 
van nieuwe boeken, kaarten en andere 

Activiteiten  
Open Dag 13 oktober 

Informatie en presentaties over diverse wa-
tersportproducten; demonstraties vanaf 
10:00 
Doorlopende film voorstellingen o.a. over de 
reis met de Carton Tugboat Furie, Spinaker 
zeilen, moderne navigatie en de  documen-
taire “Vaarwater”. 

11:00 –11:10 Opening van de dag en tentoon-
stelling Marco Käller  

11:10—11:30 Hoe ik geïnspireerd raak door 
water:  kunstenaar Karin Wijnand presen-
teert haar werk 

13:00—14:00 Lezing Henk Jukkema en een 
presentatie en een signeersessie van zijn 
boek Mijn Zee 

Boekenmarkt 

KNRM presentatiemateriaal  

Marifonie apparatuur, navigatieapparatuur 

Watersportopleidingscentrum  in Enschede 
met de cursusruimte in de Waldeckstraat. 
Voor, met ingang Emmastraat 119, is de uit-
breiding met winkel en diverse cursusruimtes 
en vergaderruimtes. Kom op de Open Dag 13 
oktober kijken! 

Cardboard tugboat  “De Furie”  waarmee 

Filip naar Londen is gevaren, 

www.filipjonker.nl 
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water tot uiting komt. Hij maakt altijd 
bruikbare kunst, dus als of hij nu een houten 
rubberboot maakt of een kartonnen 
sleepboot je kunt er altijd mee varen. Naast 
zijn enorme creatieve geest is hij een 
onvoorstelbare doorzetter die doelen 
bereikt. Iets wat je ook terugvindt bij veel 
zeezeilers. Filip heeft in de voorbereiding 
van de oversteek regelmatig contact gehad 
met Neptunamor met een positieve 
wisselwerking.  De zee ervaring met de Furie 
smaakt naar meer, zodat Filip uitkijkt naar 
meer  tochten met de Carinya II op zee. 

Karin Wijnand 

Karin Wijnand, beeldend kunstenares, heeft 
het thema "water" de laatste 2 jaar centraal 
staan in haar werk. Zowel in glas als 
keramiek objecten laat zij zien hoe wij 
verbonden zijn met water.  

Zij heeft haar eigen Atelier- Galerie aan de 
Dorpstraat 113 te Lonneker. Kom haar werk 
bekijken tijdens de expositie bij 
Neptunamor. 

Marco Käller 

Beeldend kunstenaar Marco Käller werkt aan 
een omvangrijk nautisch oeuvre. 
Zijn atelier in Marina Makkum is een plek 
waar het publiek gedurende het gehele jaar 
de ontwikkelingen van de kunstenaar kan 
volgen. Bezoekers reageren geregeld op zijn 
werk met hún verhalen. Dat brengt hem vaak 
naar een nieuw motief. Zo ontstond het idee 
voor een serie werken, waarin schilderijen 
professionals langs het vaarwater uitnodigen 

Werk van Karin Wijnand,  geïnspireerd door 

water. www.karinwijnand.nl 

tot een verhaal. Dat biedt vaak een 
onverwachte kijk op het thema. De verhalen 
zullen te zien zijn in “VAARWATER” een 
documentaire van de jonge 
documentairemaakster Kim Faber. 
Vooral exposeert Käller zijn door 
zeilervaringen geïnspireerde , beweeglijke 

olieverfschilderijen en weidse impressies van 
het Wad. Een bijzondere selectie van Marco’s 
werk wordt geëxposeerd in het Watersport-
opleidingscentrum van Neptunamor in 
Enschede. 

Lezing Henk Jukkema 

Henk Jukkema is een zeemens; hij zeilt en 
duikt zijn hele leven. In zijn laatste boek 
“Mijn zee” verzamelt Henk Jukkema verhalen 
en sfeerindrukken van zijn belevenissen op 
en in de Atlantische Oceaan.  

Aan het woord is een man wiens leven 
onlosmakelijk met de zee is verbonden. 
Jukkema schreef in het verleden vele 

Nautisch kunstenaar Marco Käller , 
www.kaller.nl 

Het atelier van Marco in Makkum 
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artikelen over zijn reizen, zijn deelname aan 
trans-Atlantische solozeilraces en over 
zeiltrim voor de Waterkampioen en Zeilen. 
Eerder verscheen bij Hollandia het boek Reis 
door het blauw van zijn hand.  

Azorentocht sessie 15 december 

Allen die mogelijkerwijs geïnteresseerd zijn 
om een deeltraject van de Azoren tocht mee 
te gaan zijn welkom. Het doel van deze 
bijeenkomst is om te komen tot definitieve 
besluiten over de tocht. Op de achterzijde 
van deze jubileum brochure vindt u meer 
informatie over de tocht. 

Jubileum cursusprogramma 

Tijdens het jubileum worden de cursussen 
voor een speciaal tarief aangeboden. Het 
gaat om de cursussen die opleiden voor de 
officiële diploma’s.  
Voor de examens marifoon basiscertificaat en 
de module GMDSS-B is Neptunamor een door 
het Agentschap Telecom erkende examen 
instelling. 

Proefles 16 oktober 

Tijdens het jubileum is het een mooie 
gelegenheid een gratis proefles te volgen. 
Vaak hebben mensen geen goed beeld van 
hoe zo een cursus is, wat je er aan hebt en of 
het aanspreekt. In Enschede  is 16 oktober 

van 20:00 tot 21:00 een proefles. 
De proefles geeft toehoorders een beeld van 
wanneer je nu een vaarbewijs nodig heb, 
waar je het kunt gebruiken en hoe je het 
kunt behalen. Naast een overzicht van de stof 

 
Jubileum 
cursus 2012 

E
n
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h
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D
e
v
e
n
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r 

Vaarbewijs 1   
di of do-
avond 

04-09; 11-09 
18-09; 25-09 
02-10 

15-11; 22-11 
29-11 

Vaarbewijs 1 
op za. 

17-11; 24-11   

Vaarbewijs 2 
 

30-10; 06-11 
13-11; 20-11; 
27-11 

06-12;13-12  
20-12 

TKN 05-09; 12-09; 
19-09; 26-09; 
03-10; 10-10; 
17-10; 31-10; 
07-11 

06-09; 13-09  
20-09; 27-09  
04-10; 11-10 

TKN examen-
training dag 

01-12  

Marifonie  05-11; 26-11 18-10; 01-11 

GMDSS 12-11; 19-11  
26-11; 03-12 

18-10; 01-11  
08-11 

Een cursus in een van de ruimten van het 
watersportopleidingscentrum Enschede Het meest recent verschenen boek van Henk 

Jukkema, welke hij 13 oktober na afloop van 
zijn presentatie 13:00 zal signeren voor  

belangstellenden. 
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workshops wordt een voorbereiding gevraagd. 
Door je te verdiepen in standaardwerken 
komen vragen op en die zijn onderwerp 
tijdens de workshops. 

Workshop Zeilmaken Canvaswerk 

[Frank van Zoest, www.oarandsail.nl ] 

Onze bescheiden 30 voeter, waarmee we een 
jaar mee op reis gingen, was getuigd met  
drie zeilen, die we grotendeels in een 
workshop maakten. Onderweg vermaakten we 
de tent als dekzeil tijdens het varen op de 
motor naar de Middellandse Zee met de mast 
plat en later pasten we hem aan voor gebruik 
met staande mast. In Barcelona 
overwinterden we in Port Vell, waar we om 
de reiskas aan te vullen een mini zeilmakerij 
openden. Het hart van de zeilmakerij vormde 
een ca. 50 jaar oude naaimachine die met 
een handslinger was uitgerust, en daarnaast 
had ik een klein assortiment aan dacron tape, 
reparatietape, garen en gereedschappen als 

wordt het onderdeel nautische kaarten 
toegelicht. 

Open Dag locatie Deventer / Assen 

Voor het cursusaanbod in Deventer is er een 
informatiebijeenkomst op 29 augustus in de 
cursuslocatie De Horst en eenzelfde soort 
bijeenkomst in Assen op 12 januari. Dit is 
kleinschalig en gericht op geïnteresseerden 
die informatie over het cursusaanbod willen 
en voor cursisten die willen kennis maken en 
vast hun cursusmateriaal willen halen. 

Workshop jubileum aanbod 

Tijdens het jubileum wordt is er een nieuwe 
Workshop Zeilmaken, gegeven door Frank van 
Zoest.   
De workshops Wadvaren, Elektriciteit Aan 
Boord en Reis, Planning & Routering zijn 
allemaal eerder gegeven. Alle workshops zijn 
op een zaterdag van 10:00 tot 17:00. De 
speciale jubileumprijs is en een kleine lunch 
wordt verzorgd. Voor de laatste drie Eindresultaat workshop en het gereedschap. 

Jubileum  
Workshops 

in Enschede 

Data (zie voor meer info 

op www.neptunamor.nl) 

Zeilmaken 20-10-12 

Wadvaren 27-10-12  

Elektriciteit aan 

boord (EAB) 
03-11-12 

Reis Routering & 

Planning (RR&P) 
10-11-12 

 
Jubileum 
cursus pro-
gramma 2013 

E
n
sc

h
e
d
e
 

A
sse

n
 (2

0
1
3
)  

Vaarbewijs 1   
di-avond  

15-01; 22-01; 
29-01; 05-02; 
12-02 

12-01; 19-01;  
26-01; 02-02; 
02-03 

Vaarbewijs 2 26-02; 05-03; 
12-03; 19-03; 
26-03 

16-03; 16-03 
23-03; 06-04 

TKN 16-01; 23-01; 
30-01; 06-02; 
13-02; 27-02; 
06-03; 13-03; 
20-03; 27-03 

19-01; 26-01; 
02-02; 02-03; 
09-03; 06;03; 
23-03; 06-04; 
13-04 

Marifonie 
basiscertifi-
caat 

25-02; 18-03 19-01; 02-03 

GMDSS 04-03; 11-03; 
18-03; 25-03 

26-01; 02-02; 
02-03; 09-03 
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een stempel met ogen, zeilnaalden en een 
zeilhandje aan boord.  We repareerden zeilen 
en maakten tijdens een canvas workshop voor 
medeoverwinteraars een huik voor onze eigen 
boot zodat we de fok aangeslagen aan dek 
konden voeren.   

Nu gaan we ieder een zgn. Totebag, een 
canvas tas, maken waarbij we modern 
bootcanvas gebruiken, webbing voor 
handvaten, een rits inzetten, en raamfolie 
gebruiken. Daarnaast doen we een paar 
zeilreparaties. De technieken die u hier leert, 
maken het u mogelijk huiken en tenten te 
maken met eenvoudige middelen en de meest 
voorkomende zeilreparaties uit te voeren.        

Workshop Wadvaren 

Gedurende de jaren waarin de Workshop 
Wadvaren is gegeven is er een boeiend 
concept ontstaan dat zeer wordt 
gewaardeerd.  
Het is bijzonder leuk in de wintermaanden 
met de kaarten en stroomtabellen reizen 
voor te bereiden en informatie van tochten 
met elkaar uit te wisselen zoals bijvoorbeeld 
over droogvallen, apparatuur aan boord, type 
schepen etc. Er is ook aandacht voor de 
natuur en hoe we moeten omgaan met de 
convenant van het wad, vooral bij het 
droogvallen.  Deelnemers komen van ver en 
overnachten zelfs vaak in een hotel in 
Enschede voor deze workshop.   

Elke deelnemer zal nieuwe kennis over het 
gebied vergaren. De workshop staat op zich 
en er is geen relatie met de praktijk. Op 
verzoek zijn er wel praktijk mogelijkheden. 

Workshop Elektriciteit Aan Boord 

(EAB) 

Een auto eigenaar weet tegenwoordig niets 
meer van de elektriciteitssystemen in de 
moderne auto. Aan boord zijn de meeste 
goede schippers goed op de hoogte van het 
elektriciteitssysteem aan boord. Vooraf aan 
de workshop moet u een boek lezen en krijgt 
u vooraf opdrachten zoals bijvoorbeeld het 
maken van een energiebalans. Iedereen moet 
een opsomming maken van 
praktijkervaringen met elektra die 
vraagtekens opriepen. Groepsgewijs gaan we 
met de inbreng van iedereen aan de gang. 

Workshop Reis, Routering en 

Planning (RR&P)  

Voor Workshop RR&P gebruiken we een 
aantal standaard boekwerken om reizen voor 
te kunnen bereiden. Iedereen maakt een 
presentatie van zijn reis. Voor een aantal die 
deelnemen aan de jubileum tocht naar de 
Azoren zal dat de case zijn. Tijdens de 
workshop is er veel aandacht voor 
veiligheidsmiddelen. Alle andere 
voorbereidingenkunnen ter spraken komen. 
Deze workshop is ook een goede 
voorbereiding op het Watersportverbond 
RR&P examen, die vereist is voor CWO-4. 

Open Dag april Zeezeilschool 

In de jachthaven Noordergat Lauwersoog 
liggen de schepen van Zeezeilschool 
Lauwersoog, onderdeel van Neptunamor B.V.  
U krijgt de gelegenheid de Carinya II te 
bekijken of een klein tochtje met een 
Cornish Crabber te maken.  
Op de Open Dag krijgt u informatie over de 
instructeurs opleiding en de diverse CWO 
opleiding trajecten. alle vaartochten die op 
het programma staan. De CAMR-2014 is dan 
ook weer in voorbereiding en informatie kan 
dan worden verstrekt. 

Afsluiting lustrumjaar 7 september 

De terugkomst van de Carinya II in 
Lauwersoog na de jubileumtocht gaan we 
feestelijk vieren.  Op de achterzijde van 
deze brochure vindt u meer informatie over 
de Azorentocht. Droogvallen met Cornish Cabber “Walvis”, 

(na deelname aan de HT race) 
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VAN NAAR begindatum einddatum opmerking 

Lauwersoog  Falmouth 20-06-2013 30-06-2013 Kanaaltocht +/- 500 M 

Fallmouth  Punta Delgada 06-07-2013 20-07-2013 Oceaanoversteek  1200 M 

Punta Delgada Punta Delgada 21-07-2013 27-07-2013 Azoren eilanden tocht 1 

Punta Delgada Punta Delgada 28-07-2013 03-08-2013 Azoren eilanden tocht 2 

Punta Delgada Punta Delgada 04-08-2013 11-08-2013 Azoren eilanden tocht 3 

Punta Delgada Falmouth 11-08-2013 24-08-2013 Oceaanoversteek 1200 M 

Fallmouth  Lauwersoog 31-08-2013 08-09-2013 Kanaaltocht 500 M 

Jubileumtocht met de Carinya II naar de Azoren 

Neptunamor BV (Behouden Vaart!) 
Watersportopleidingscentrum / CWO Zeezeilschool 

Lauwersoog 053-8200230 / 06-51198614 �   

info@neptunamor.nl / www.neptunamor.nl 

De Azorentocht is bedoeld voor ervaren 
zeezeilers die (nog) een keer een 
oceaanoversteek willen maken.  Het Azoren 
team zal intensief betrokken worden in de 
voorbereidingen.  De workshops vormen een 
onderdeel  en diverse trainingssessies om het 
schip en elkaar te leren kennen. Het doel is 
dat alle deelnemers op CWO-3 niveau komen. 
In de voorbereidingen zijn er taken voor 
iedereen zoals, veiligheidsmiddelen, EHBO,  
reisvoorbereiding, foerageren, zeilvoering, 
storm technieken. Iedereen geeft een bijdrage 
aan die taken in workshops. Het programma en 

inhoud van de voorbereidende activiteiten 
worden mede bepaald door de deelnemers. In 
onderstaand schema zijn diverse tracés 
weergegeven. In overleg kunnen we hier van 
afwijken. Het kan zijn dat iemand alle tracés 
mee vaart maar het kan ook zijn maar een.  
De kanaaltocht tracés staan open voor 
iedereen en zijn goed CWO ervaringstochten.  
De overlegbijeenkomst op 15-12 in Enschede 
is bedoeld voor de oceaanoversteek. Het 
voorbereidende programma is onderdeel van 
CWO Zeezeilschool Lauwersoog en de 
oceaanoversteek maken we als vrienden. 


