Belangrijke informatie als u een flottielje boekt!!!
Briefing (flottielje)
Briefing is het algemene woord voor schippersmeeting. Indien u
deelneemt aan de flottielje worden de schippers iedere morgen
geïnformeerd over de tocht van de dag. De eerste briefing heeft een
iets uitgebreider karakter vanwege kennismaking en algemene
informatie (gebied, manoeuvres, marifoon, weerbericht).
Over het algemeen en in samenspraak met de flottielje leider zal
deze meeting om 09:30 uur op een nader te bespreken locatie
dagelijks plaatsvinden en zal ongeveer een ½ uur duren. In deze
dagelijkse briefing worden o.a. het weerbericht, de route van de
dag, de baaien en leuke plekjes, tips van de dag en de haven voor
de avond besproken. Ook zal er aandacht besteed worden aan
bijzondere navigatiekenmerken. Tot slot zal er ook informatie m.b.t.
geldautomaten, douches, water, diesel, boodschappen, culturele
bezienswaardigheden aan u voorgelegd worden.
Flottielje leider
Graag wijzen wij u erop dat de flottieljeleiders enkel en alleen een
ondersteunende rol in het geheel hebben. Uiteraard staan zij geheel
voor jullie klaar en waar mogelijk zullen zij u te allen tijde
assisteren. Feit is wel dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw
eigen schip. U tekent ook zelf voor de staat van het schip en u kunt
uw eigen onderwaterschip (in schoon water buiten de haven) op
zondag controleren. Bij problemen kan de flottieljeleider adviseren.
Indien u voor een of een aantal dagen zelfstandig wilt varen zouden
wij het wel waarderen indien u dit aangeeft bij de flottieljeleider.
Die kan u dan misschien nog wat tips geven over veilige plekken en
de weersvoorspelling voor een aantal dagen vertellen
De flottieljeleider probeert - zeker in de eerste dagen - als eerste in
de haven te zijn om u eventueel te assisteren met het afmeren.
Indien u problemen verwacht meldt u dit via de marifooon aan de
flottieljeleider en wacht zijn instructies af.
's Avonds zal de flottieljeleider u en uw bemanning ook uitnodigen
om (op eigen kosten) deel te nemen aan het gemeenschappelijke
diner. U bent uiteraard vrij in uw keuze maar begrijp dat de
flottielje leider de leuke plekjes weet!! Afhankelijk van de groep zal
het diner om circa 20:00 uur aanvangen.

