
Bijlage 1 

JAARVERSLAG 2021 YOUTH SAILING FOUNDATION 

Dat Covid-19 ook in 2021 een belangrijke verstorende factor was, voor de uitvoering van de YSF-
tochten behoeft nauwelijks toelichting. 

In de maanden februari en maart 2021 werden ondanks de toen geldende corona-beperkingen 
tochtplannen ontwikkeld voor 3 zomertochten met jongeren: 

1. Zaterdag 7 augustus. Kennismakingstocht over het Haringvliet. ’s Morgens om 08.00 uur scheep je 
in op het schip waarop je bent ingedeeld. Je maakt kennis met de schipper en de co-schipper en 
maakt een rondje over het schip, een zeegaand jacht. Daarna gaan we het water op. We varen deze 
dag een ‘Rondje Tiengemeten’. Onderweg leren de deelnemers de basisbeginselen om het schip te 
zeilen en voeren we verschillende manoeuvres uit.  

2. Zaterdag 21 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. Je reist op eigen gelegenheid per metro terug 
naar huis. Schippers overnachten in Maassluis.  

3. Zondag 22 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 
(Buitenhaven). Na het inschepen varen we samen met de grote zeeschepen door de Nieuwe 
Waterweg naar zee (we houden marifooncontact met Sector Maasmond). Op zee zetten we koers 
naar Stellendam. We passeren de Goereese Sluis en keren over het Haringvliet terug naar 
Hellevoetsluis. Aankomst namiddag. 

Vooral Schipper Erik Bastemeijer heeft zich met de voorbereidende werkzaamheden bezig gehouden. 
Daarvoor werden afspraken gemaakt met de verschillende havenmeesters van Maassluis en 
Hellevoetsluis. 

Bij de werving met het jeugdwerk in Hellevoetsluis (Stichting Push, Zeekadetten Hellevoetsluis, 
Scouting Hellevoetsluis en Jeugdzeilers van het Haringvliet) bleek echter een grote beduchtheid voor 
corona te bestaan. Nadat aanvankelijk toezeggingen werden gedaan, bleek naarmate de zomer 
dichterbij kwam toch een te gering aantal deelnemers zich aan te melden. Helaas hebben wij het 
zomerprogramma daarom in de loop van juli moeten afblazen. 

Schip met een missie 

Om de contacten met de schippers in stand te houden is in het verdere verslagjaar veel contact en 
aandacht geweest voor het in de vaart houden van het ‘vlaggeschip’ Veli Volantis van de YSF-vloot. 

Naast de bijdrage aan de jongerentochten van YSF, vaart de Veli Volantis met een club van donateurs 
voor een ontwikkelingsproject tbv indianendorpen in de Andes. Door vergrijzing kwamen deze 
activiteiten onder druk. Gepoogd wordt door een  samenwerking met YSF-schippers en een 
verbreding van het YSF-programma voor jeugd, met name in de scholen, de missie van de Vele 
Volantis te combineren met de missie van Youth Sailing Foundation. Hiervoor is eind 2021 het 
volgende project ontworpen:   

 



Samenwerkingsproject Vrienden Veli Volantis, Youth Sailing Foundation, WSV-Haringvliet, Scholen Hellevoetsluis 

Schip-met-een-missie Veli Volantis vaart met jeugd uit Hellevoetsluis 

Zeezeiljacht Veli Volantis, een Victoire42, realiseert met de Vrienden van de Veli Volantis middels 
gesponsorde tochten jaarlijks een flinke donatie voor vakopleidingen voor jonge indianen uit het 
Peruaanse Andesgebergte. Ook vaart de Veli Volantis ism Stichting Youth Sailin Foundation met 
jongeren uit Hellevoetsluis om hen kennis te laten maken met het zeezeilen. Dit project wil deze 
activiteiten uitbreiden naar brugklassers in het VO in Hellevoetsluis. 

Het project Over Zee – Overzee 

Doelstelling:  

Verbinding indianenjeugd uit Andesgebergte en jeugd uit Nederlandse Delta – de zee is de 
verbindingsweg, duurzame zeilvaart ons voertuig: Empathie-Kennis-Actie. 

Participanten: 

 Stichting Holland-Peru (input voor lesbrief) 
 Vrienden van de Veli Volantis (schip Veli Volantis) 
 Stichting Youth Sailing Foundation (schippers/vrijwilligers met zeegaande jachten) 
 WSV-Haringvliet (input lesbrief/nautisch aspect, werving schippers, contact met wsv’s) 
 VO Hellevoetsluis 
 Jeugdwerk Hellevoetsluis 

Beschrijving: 

-Stichting HoPe en YSF/WSVH produceren een lesproject rondom het schip Veli Volantis over het 
leven van jongeren in het Andesgebergte vergeleken met het leven van jongeren in de Nederlandse 
Delta (Zeeën zijn een belangrijke verbinding tussen volkeren- Europese zeevaarders maakten het 
eerste contact met Indianen in Zuid-Amerika [Columbus]). 

-Lesproject wordt getoetst in pilot met VO-instelling met brugklassers uit WSVH-gezinnen. Onderdeel 
van het lesproject is in voorjaar tocht op het Haringvliet met WSVH-schippers rond YSF-vlaggenschip 
Veli Volantis. Na evaluatie uitrol naar rest VO. Dit combineren met werving van gemotiveerde 
jongeren voor YSF-Zeedoop (rondje Goeree-Platform) in najaar. 

-Facultatief: Een tien-daagse ‘HoPe-tournee’ in de zomervakantie met een jongerentocht van de Veli 
Volantis langs de kusthavens aan Noordzee en IJsselmeer.  

Uitwerking 

In 2022 willen wij bezien of dit project stapsgewijs gerealiseerd kan worden.  

 


