YOUTH SAILING FOUNDATION
ACTIVITEITEN 2020

Wij zijn een initiatief van particuliere schippers met zeegaande jachten, afkomstig uit de
watersportverenigingen in Hellevoetsluis die jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar
kennis laten maken met zeezeilen. De zee vormt een bijzondere uitdaging. Tijdens een
zeedoop ontdekken jongeren de waarde van teamwork en ruiken ze aan de verschillende
aspecten van navigatie en het leven op zee. De bemanning op de schepen vormt een mix van
jongeren met ervaring in shiphandling, jongeren zonder ervaring (zodat zij aan elkaar kennis
overdragen) en ervaren schippers en bemanningsleden.
Corona-maatregelen
Als organisatie van zeezeil-activiteiten voor jongeren is Youth Sailing Foundation in 2020
ernstig geraakt door de gevolgen van de corona-epidemie. In het voorjaar leek het er nog op
dat Youth Sailing Foundation door een flinke aanpassing van het oorspronkelijke
meerdaagse tochtprogramma de jeugd in en rond Hellevoetsluis deze zomer toch enkele
korte kennismakingstochten op zee kon bieden.
Protocol
Ten behoeve van de veiligheid van de deelnemers werd in nauw overleg met de afdeling
Welzijn van de Gemeente Hellevoetsluis een corona-protocol opgesteld en een aangepast
programma van eendaagse tochten ontwikkeld
Aangepast programma
1. Zaterdag 8 augustus: tocht van Hellevoetsluis naar Maassluis over zee en Nw Waterweg .
De 1e groep opstappers/cursisten komt in Hellevoetsluis aan boord. We doen een inslingertrip naar
Stellendam. Daar gaan we door de Goereese sluis het Slijkgat in en varen een kleine 20 mijl over zee
naar Maassluis. Daar meren we af in de namiddag. De deelnemers reizen op eigen gelegenheid (of
per metro) terug naar huis. Schippers overnachten in Maassluis.
2. Zondag 9 augustus: tocht van Maassluis naar Hellevoetsluis over zee, door het Slijkgat en
het Haringvliet.
Deze groep opstappers/cursisten reist op eigen gelegenheid per metro naar station Maassluis
Centrum. Van daar is het minder dan 10 minuten lopen naar onze ligplaats aan de haven. Na het
inschepen varen we samen met de grote zeeschepen door de Nieuwe Waterweg naar zee. Op zee
zetten we koers naar Stellendam. We passeren de Goereese Sluis en keren over het Haringvliet terug
naar Hellevoetsluis. Aankomst namiddag.
3. Op zaterdag 22 augustus tocht Hellevoetsluis – Goeree Platform vv.
Als opstapper/cursist ga je in Hellevoetsluis aan boord. We doen een inslingertrip naar Stellendam.
Daar gaan we door de Goereese sluis het Slijkgat in en varen een kleine 20 mijl over zee naar het

indrukwekkende Goeree Platform. We maken een verkenningsronde en varen dan weer terug naar
Hellevoetsluis. Aankomst namiddag.
Samenwerking Jeugdwerk
Dit programma is begin juli aangeboden aan de verschillende jeugdwerk-organisaties en
watersportverenigingen waar Youth Sailing Foundation mee samenwerkt.
Spoedig bleek echter dat de Covid14-epidemie in Nederland weer de kop op stak, waardoor de
maatregelen opnieuw verscherpt werden. Ook het jeugdwerk bleek toen niet meer bij machte nog
jongeren voor deze activiteiten te werven. Daarop moest ook YSF al zijn tochten cancelen.
Evenement Sail Away
Youth Sailing Foundation heeft in 2019 samen met de
Stichting Promotie Hellevoetsluis en
Watersportvereniging Haringvliet het initiatief
genomen om in maart 2020 in Theater Twee Hondjes
een informatiemarkt voor de jeugd te organiseren
over watersporten bij Hellevoetse verenigingen.
Ook het Gemeentebestuur van Hellevoetsluis had, in
de persoon van Wethouder Aart-Jan Spoon het besluit
genomen om het initiatief financieel te ondersteunen.
Met dit evenement wilden de initiatiefnemers bereiken
dat een zo divers mogelijke groep jeugd van
Hellevoetsluis en omstreken kennis maakt met de
mogelijkheden om deel te nemen aan het ruime
aanbod van activiteiten op het water.
Met een jeugdboten-expo op het voorplein, met
informatiestands en zaalprogramma met optredens
van enkele aansprekende watersport-BN’ers Zouden
alle watersportorganisaties zich 19 maart 2020 in
Theater Twee Hondjes presenteren voor groepen schooljeugd en ruim 200 jongeren in de leeftijd van
7 tot en met 18 jaar.
In maart liepen de besmettingscijfers echter zo snel op dat het organisatiecomité moest besluiten
het evenement een jaar uit te stellen. Op 17 maart werd voor geheel Nederland de zogeheten
‘intelligente lockdown’ afgekondigd. Ook een jaar later(maart 2020) bleek het door de aanhoudende
pandemie onmogelijk het evenement nog te organiseren.
Netwerk-functie
Omdat Youth Sailing Foundation uitdrukkelijk samenwerking zoekt met het brede jeugdwerk in en
rond Hellevoetsluis, verkeert onze stichting in een goede positie om stimulansen te geven voor
samenwerking tussen de verschillende organisaties, verenigingen en instanties die zich op jongeren
richten. Tijdens de werkzaamheden voor Sail Away is gebleken hoeveel verschillende partijen in
Hellevoetsluis watersport-mogelijkheden voor jongeren aanbieden. In de voorbereiding voor Sail
Away labelden wij dit als ‘Hellevoetsluis, waterstad voor de jeugd’. Nu de feitelijke tochten door de

corona-beperkingen niet mogelijk zijn, heeft Youth Sailing Foundation eind 2020 in samenwerking
met Zeilschool iSail een plan ontwikkeld voor een digitaal platform waar al deze watersportinitiatieven zich kunnen presenteren. Daarbij is de gedachte dat jongeren doormiddel van ‘snuffelabonnementen’ met deze variatie aan activiteiten kennis kunnen maken, en vervolgens kunnen
ontdekken bij welke water-activiteit hun hart ligt.

