Welke spullen neem ik mee aan boord

Beste Cursist
Aangezien Scheveningen net als veel van onze vertrekhavens Schengenhavens zijn
bent u verplicht een Identiteitsbewijs bij u te hebben. We zijn tenslotte Zeezeilers.
Een legitimatie bewijs waaronder een rijbewijs is hiervoor niet voldoende. U bent dus
verplicht een paspoort of identiteitskaart bij u te hebben als u met ons zeilt.
Verder zijn de volgende zaken hasndig om bij u te hebben:
Dag cursus:
- paspoort of identiteitskaart (verplicht) een rijbewijs is niet voldoende.
- zeilpak of waterdichte broek en jas.
- afhankelijk van het weer warme onderkleding (thermisch ondergoed is een
echte aanrader!)
- eventueel necktowel, reservekleding en handdoek.
- (boot)schoenen of laarzen (geen zwarte afgevende zolen!)
- bescherming tegen de zon: zonnebrand, zonnebril, petje etc.
- (zeil)handschoenen (geen fietshandschoenen!)
- Medicijnen.
Bij meerdaagsetochten aanvullen met:
- Slaapzak, kussensloop (kussens zijn aanwezig)
- persoonlijke spullen benodigdheden
Bij een oversteek of internationale bestemming.
- buitenlands geld (GB, Dk, N, Zw) Tegenwoordig zijn er overal pinautomaten
en is het electronische betalingsverkeer tegenwoordig veel gebruikt kan het
zijn dat bestemmingen zoals southwold het toch handig is als iemand Ponden
bij zich heeft.
Aan boord zijn standaard Lifelines en reddingsvesten voor alle opvarenden.
Mocht u zelf een reddingsvest hebben mag u die gebruiken. Deze moet goedgekeurd
zijn (CE keurmerk) en goed onderhouden. Drijfpakken of pakken met geïntegreerde
drijflichamen raden wij af omdat ze niet altijd voldoende drijfvermogen bezitten in
geval van bewusteloosheid.
Aanboord is ook altijd een uitgebreide EHBO kist waarin veel vaak voorkomende
middelen zoals aspirines en reismiddelen. Wij adviseren in het geval van zeeziekte
wel zelf vooraf te kijken welke middelen goed werken. Eventueel zijn er zwaardere
middelen tegen zeeziekten op recept bij de huisarts te krijgen.
Dit laatste moet u zelf regelen.
Verder wensen wij u een goede reis en behouden vaart.
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