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Beste sponsors en donateurs, 

 

 

Hier is ie dan: onze eerste nieuwsbrief! 

In dit nummer vindt u alles over wat we tot nu toe hebben gedaan om ons doel te 

bereiken. Als we straks op reis zijn, kunnen we één keer per week een ‘sail mail’ sturen 

naar één e-mailadres (onze ouders). Zij zullen dan onze verhalen verwerken in weer zo’n 

nieuwsbrief als deze, zodat u ook op de hoogte blijft. Veel leesplezier!  

Groetjes, Isa en Josien 
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Hoe het begon… 

U zult zich vast afvragen hoe we eigenlijk bij 

Masterskip Wylde Swan zijn gekomen.  Vreemd 

genoeg is dit via onze eigen school gegaan! Vreemd, 

omdat achteraf iedereen verbaasd was dat het 

gewoon in onze schoolkrant de ‘Iris Tacheia’ had 

gestaan. Niemand had dit gezien! Toen wij daar eind 

vorig schooljaar een advertentie van Masterskip 

Wilde Swan zagen, leek dit ons meteen heel leuk en 

gingen we hun website bekijken www.masterskip-

wyldeswan.eu. Dit avontuur leek ons geweldig! We 

keken elkaar met stralende oogjes aan en dachten 

‘dit willen wij ook’. Vlak daarna, op 2 juli tijdens de 

informatiebijeenkomst, hebben we toen een 

bezoekje gebracht aan het schip. Hier kregen we van 

alles te horen over de reis en hebben we het hele 

schip kunnen bewonderen. Onze ouders dachten toen nog dat het niet zo serieus was 

(terwijl we er wel met z’n tweeën voor naar de haven van Harlingen waren afgereisd ), 

maar wij werden juist steeds enthousiaster! Toen kwam het geldprobleem, nouja 

‘probleem’, wij zagen het juist als een uitdaging! De reis kost €5.000 per persoon en daar 

zouden de vliegkosten nog bijkomen. Dit betekende  dat we met z’n tweeën zo’n €12.000 

bij elkaar moesten zien te krijgen. Wij dachten ‘mensen gaan niet zomaar geld aan ons 

geven. Er moet een doel achter zitten.’ Hoewel er natuurlijk sowieso een doel achter 

Masterskip WS zit (avontuur, intensief onderwijs, unieke leeromgeving, persoonlijke 

ontwikkeling), wilden we iets extra’s toevoegen om mensen echt te prikkelen. Toen we 

van het plastic-soepprobleem hoorden, dachten we meteen dat dit een mooie combinatie 

zou zijn. We varen immers door een gebied met plastic soep! 

We zijn in de zomervakantie meteen begonnen met een eigen website opzetten. Dit 

klusje hadden we in een week geklaard! Daarna de facebookpagina, en toen begon het 

echt te lopen. De (positieve) reacties liepen van alle kanten binnen en heel veel mensen 

wilden ons helpen. We vinden het heel opmerkelijk om te zien wat je in korte tijd allemaal 

kunt bereiken, als je maar je best doet! Ook is het super wat mensen ons allemaal hebben 

aangeboden qua hulp! Op een gegeven moment konden we zelfs niet meer op alle 

verzoeken/aanbiedingen ingaan, omdat het gewoonweg te veel werd. We willen alle 

mensen die ons helpen/geholpen hebben heel erg bedanken! 

Het eerste geld komt binnen  

Nadat we de site gelanceerd hadden, kwamen de enthousiaste reacties en het eerste 

geld al snel binnen. We krijgen bijna iedere dag wel een donatie. Soms een tijdje niet, 

http://www.masterskip-wyldeswan.eu/
http://www.masterskip-wyldeswan.eu/


Nieuwsbrief 19-10-2014 

 

3 
 

soms wel vijf op een dag. We hebben het geld al voor een heel groot deel bij elkaar! We 

zijn nu bezig met een eindspurt voor de laatste paar honderd euro! Om dit doel te 

bereiken, organiseren we op 30 november een concert (zie verder in deze nieuwsbrief)! 

Ook hier weer is het grappig om te merken dat je veel kan bereiken. Het meeste geld dat 

we hebben gekregen, hebben we wel van mensen die we (via via) kennen, maar soms 

kregen we ook donaties binnen van mensen die we helemaal niet kennen! 

Welke stappen hebben we gezet? 

We hebben de afgelopen tijd heel veel ondernomen. Voor de zomervakantie hebben we 

het WNF in Zeist bezocht (daar kenden we iemand die ons heeft geholpen) en via hen 

kwamen we ook bij de Plastic Soup Foundation in Amsterdam, waar we op bezoek zijn 

geweest. Na de zomer kwam zoals gezegd het echte werk. Eerst de site en facebook, en 

daarna kwam het ‘geregel’.  

Zo moesten we eerst toestemming krijgen van de school. Onze schoolleiding was erg 

enthousiast over ons initiatief, maar had nog nooit eerder met zo’n programma 

meegewerkt. Vandaar dat de mogelijkheden werden onderzocht. De leerplichtambtenaar 

van Renkum deed erg lastig, maar dit probleem is omzeild (er zijn echt heel veel 

uitdrukkingen met zee/zeilen!) doordat het SGA een samenwerkingscontract met 

Masterskip Wylde Swan heeft ondertekend. Dit betekent dat het onderwijsprogramma 

aan boord van de Wylde Swan als het ware een plaatsvervangend onderwijsprogramma is 

en de leerplichtambtenaar er dus niks mee te maken heeft. Verder zaten we met het 

probleem dat we de week nadat we terugkomen examenweek hebben. Dit zijn toetsen 

die voor een deel meetellen voor het uiteindelijke SE-cijfer. Het SE-cijfer maakt 50% uit van 

je CE-cijfer. Er is nu besloten dat we de toetsen op maandag en dinsdag niet hoeven te 

maken, zodat we die dagen nog kunnen bijkomen van de reis en jetlag. Deze toetsen 

halen we in de herkansingsperiode in. Vanaf woensdag maken we gewoon alle SE’s.  

Ook hebben we met Jitkse Jonkman van Triggerfilm een 

promotiefilmpje gemaakt: 

http://www.youtube.com/watch?v=CQFQXaURyGs  

 

 

 

We zijn bij burgemeester Gebben van gemeente Renkum 

op bezoek geweest om onze plannen toe te lichten en we 

mochten ook een foto maken, nou ja, fotograaf Iris 

Latuasan dan! 

http://www.youtube.com/watch?v=CQFQXaURyGs
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Sponsors  

We zijn heel erg blij met al onze sponsors! Zonder deze sponsors waren we nooit zo ver 

gekomen! Daarom hier nog een bedankje en extra vermelding: 

Hoofdsponsor: 

   

 

 

Overige (geld)sponsors: 

 

  

 

 

 

 

 

En dit zijn de sponsors die ons op een andere manier hebben geholpen:  

‘Sponsors 

superbedankt!!!’  
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Duiken!  

Zondag 12 oktober kregen we een 

snuba-duikcursus van Duikschool 

SEAFARI! De eigenaar van Seafari, 

Marco Derksen, geeft ook cursussen 

over crowdfunding (hij heeft ook 

een eigen campagne, zie: 

http://www.seafari.nl/index-

cf.php#.VEQhd3kcTug) en hij heeft 

ons vanaf het begin geholpen met 

ons project. We hebben een aantal 

keren samen rond de tafel gezeten 

en de stand van zaken besproken. Je zou hem onze ‘coach’ kunnen noemen. Nu heeft hij 

ons aangeboden om een snuba-duikset mee te nemen aan boord van de Wylde Swan. 

Tijdens onze reis kunnen we dan een aantal keer duiken. Dit vinden wij natuurlijk helemaal 

geweldig!! Zondag de 12e was het zover en gingen we met Marco het water van het 

zwembad in Oosterbeek in om een cursus ‘snuba-dive’ te doen. Het was een zeer 

geslaagd uurtje en we hebben allebei ons certificaat gehaald! Marco zorgt er voor dat het 

duikmateriaal aan boord ligt, voordat het schip 

op 26 oktober vertrekt op reis A. Heel erg 

bedankt hiervoor Marco! Ook de mensen van het 

zwembad: fijn dat we bij jullie terecht konden! 

Snubadive is een vorm van duiken waarbij de luchtfles 

op de kant/boot staat en je een mondstuk met een 10 

meter lange slang hebt. 

Officieel aangemeld  

Isa en ik hebben ons sinds kort alvast officieel aangemeld bij de organisatie… We gaan 

ervan uit dat het allemaal gaat lukken en dat we echt mee kunnen! We zijn dan ook al 

bezig met enkele voorbereidingen, zoals het aanvragen van een paspoort, het 

aanschaffen van benodigde materialen etc. 

In de media  

Afgelopen weken heeft u ons misschien wel op meerdere plekken voorbij zien komen… 

Ten eerste zijn we begonnen met het laten drukken van 2.000 flyers die we op meerdere 

plekken verspreid hebben. Denk aan Airborne Wandeltocht, school, Rozet Arnhem, 

heeeel veel winkels in Oosterbeek, mensen die meer van ons project wilden weten enz. 

Verder kunt u de laatste activiteiten volgen op facebook en onze website.  

http://www.seafari.nl/index-cf.php#.VEQhd3kcTug
http://www.seafari.nl/index-cf.php#.VEQhd3kcTug
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Dit verscheen afgelopen twee weken over ons in de media: 

- We hebben een interview gehad met de Hoog & 

Laag en zijn op woensdag 8 oktober in de krant 

gekomen. Van tevoren hebben we hiervoor foto’s 

gemaakt met fotograaf Iris Latuasan. 

 

 

 

- We werden door de Gelderlander zelf (!) benaderd met 

de vraag of ze ons mochten interviewen. Het is onduidelijk hoe 

ze van ons gehoord hebben. We hebben vervolgens een 

interview gehad op school en er kwam een fotograaf. Op 

woensdag 15 oktober verscheen het artikel in de Gelderlander! 

 

- Bij ons op school hebben we een speciaal 

blad voor ouders, de Abacus. Wij hebben 

hiervoor een stukje kopij aangeleverd en 

gisteren viel hij op de deurmat: 

 

- Verder staan we in de nieuwsbrief en op de 

website van onze oude basisschool! 

http://www.bernulphusschool.nl/ 

 

- En we werden afgelopen week opeens 

gebeld door de Cosmogirl, een bekend 

meidenmagazine in Nederland! Zij wilden 

ons ook interviewen! Waarschijnlijk hadden 

ze via facebook van ons gehoord. En zo 

zaten we afgelopen vrijdag een (telefonisch) 

interview te geven vanuit het lege 

tekenlokaal op school... We raken nog geoefend in interviews geven  Het artikel 

verschijnt in de laatste Cosmogirl van dit jaar!  

 

 

 

 

 

http://www.bernulphusschool.nl/
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Concert 

Zondag 30 november 2014 organiseren wij een benefietconcert in kasteel Doorwerth. De 

band Gloed heeft ons aangeboden om op te treden. Het belooft een mooie middag te 

worden! Wilt u ook kaarten voor dit evenement? Bestel op www.ienjopzee.nl/concert. 

Hier vindt u ook meer informatie. 

 

- Aanvang en einde concert: 16.00 uur – ca. 18.30 uur. 

 

- Reserveren:  u kunt kaarten bestellen via onze website. De kaarten kosten €15 per stuk. 

De opbrengst is voor onze reis en voor ons onderzoek naar plastic soep. 

 

- Na ontvangst van uw betaling sturen wij u een bevestiging van uw reservering per mail. 

Dit is tevens uw toegangsbewijs voor het concert.   

 

- Wilt u ook het kasteel bezichtigen? Dat kan! Kom een uurtje eerder en bekijk deze 

prachtige burcht die stamt uit de 13e eeuw. Geef bij de kassa aan dat u voor het 

benefietconcert komt. Kasteel Doorwerth draagt dan de helft van de toegangsprijs aan 

ons af! 

- Maak het bedrag van uw kaarten over op NL92 INGB 0003 5825 14 ten name van Josien 

Hendricksen. Vermeld ‘concert’ bij de omschrijving. 

 

 

 

 

 

http://www.ienjopzee.nl/concert
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Bijlage: Meer info over Masterskip Wylde Swan 

(dit komt van de website van Masterskip en is bedoeld om u een goed beeld te geven van de reis)  

‘’Leer onderweg alles over zeilen op de grootste tweemastschoener ter wereld en de 

winnaar van de Tall Ships Races in 2011. Leer bovendien wat daar allemaal bij komt kijken 

op het gebied van wetenschap en techniek: Wat voor fabriek is een schip? Waar ga je 

heen en hoe kom je daar dan? Wat kom je allemaal tegen onderweg? Hoe ga je met elkaar 

om aan boord en hoe ga je om met je omgeving? 

Met een groep van ongeveer 30 leeftijdsgenoten leer je tijdens deze expeditie nuttige 

theorie, pas je die toe in de praktijk en doe je met je teamgenoten bijzondere 

experimenten. Hierbij gaat het niet alleen om leren, maar ook om creativiteit, 

samenwerken en actief bezig zijn. 

Tijdens de reis worden vier thema’s behandeld, waarbij alle aspecten van wetenschap en 

techniek aan de orde komen. Je wordt begeleid door enthousiaste experts die hun kennis 

en ervaring graag met je delen. De inhoud van de thema’s sluit aan bij de leerstof op 

school, dus je loopt geen achterstand op, maar je leert op een bijzondere manier. 

Ontdek de wereld, ontdek de kracht van wetenschap en techniek, ontdek jezelf en maak 

nieuwe vrienden in dit avontuur van je leven! 

 Maak een onvergetelijke oceaan-oversteek van de Canaren naar de Caribbean. Vier 

kerst op volle zee onder de zon. Deze oversteek zal ongeveer drie weken duren. 

Daarna is er tijd om Caraïbische eilanden, zoals bijvoorbeeld Dominica en 

Montserrat, te verkennen. 

Data: 6 december 2014 Tenerife – 17 januari 2015 St. Maarten 

Aantal weken: 6 / inclusief 2 weken kerstvakantie 

Reisprijs inclusief full board € 5000,- (btw 0%), exclusief vliegtickets. Transfer naar het 

vliegveld op Tenerife en op St. Maarten is bij de prijs inbegrepen. 

Masterskip verzorgt tevens de aanschaf van de vliegtickets om er voor te zorgen dat de 

alle trainees gezamenlijk vertrekken en aankomen. Tevens zullen de trainees tijdens de 

vlucht worden begeleid door een medewerker van Masterskip. De kosten van de 

vliegtickets zijn tevens net zoals invullingen van de reizen onder voorbehoud en hangt 

met name van de inkoop van de vliegtickets af (hoe meer deelnemers, des te goedkoper 

het vliegticket zal zijn).  
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Waarom Masterskip? 

Masterskip neemt leerlingen uit 4 Havo en 4/5 VWO die belangstelling hebben voor 

natuurwetenschappen en techniek op reis. Gedurende 6 weken beleven leerlingen 

onder deskundige leiding van docenten en crew een deel van de historische 

ontdekkingstocht van Columbus naar het Caribisch gebied. Ze kunnen rekenen op een 

onvergetelijk zeilavontuur waarbij schoollessen en levenslessen hand in hand gaan. 

Het Masterskip programma is gebaseerd op vier uitgangspunten: 

Avontuur 

Leerlingen willen naast hun leven thuis en op school de wereld ontdekken en 

inspirerende ervaringen opdoen. Masterskip vervult deze behoefte door leerlingen mee 

te nemen op een onvergetelijk avontuur op zee. Een reis met Masterskip Wylde Swan is 

meer dan een interessante aanvulling op het reguliere schoolwerk. Het is een 

mogelijkheid voor leerlingen om persoonlijk te groeien, zelfstandiger, verantwoordelijker 

en sociaal vaardiger te worden. 

Intensief onderwijs 

Masterskip bied een intensieve onderwijservaring aan leerlingen die met de Wylde Swan 

mee op reis gaan. Ze ondervinden al zeilend aan den lijven wat natuurkundige krachten 

betekenen. Ze zeilen ‘s nachts onder de sterren en leren navigeren. Ze zien de gevolgen 

van geologische en ecologische verschijnselen om zich heen. Theorie wordt tastbaar op 

een manier die alleen mogelijk is op een schip als de Wylde Swan. 

Unieke leeromgeving 

Daarnaast verschilt de leeromgeving ingrijpen van een klaslokaal. Zelfstudie en les krijgen 

aan boord zorgen voor een bijzondere leerervaring. Leerlingen treden buiten hun 

comfort zone, werken samen, leren elkaar en zichzelf kennen. De Wylde Swan is een 

zeiltrainingsschip. Onder deskundige leiding van een internationale crew leer je als 

trainee wat er allemaal komt kijken om een schip zeilende te houden. Je leert tijdens het 

wachtlopen o.a. zeilen hijsen, op een veilige manier in de ra klimmen en hoe je moet 

navigeren. 

Persoonlijke ontwikkeling 

Naast het Masterskip programma gaat de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen 24 

uur per dag door. De onvoorspelbaarheid van de zee en de reglementen van het schip 

vragen om een strikte boordcultuur, waarbij leerlingen leren om regels en discipline te 

respecteren en bij te dragen aan een positieve sfeer. Het leven aan boord is een 

intensieve ‘minimaatschappij’ waarin je sociale en communicatievaardigheden èn 

persoonlijk leiderschap in een hoog tempo kunnen ontwikkelen. 
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Masterskip Wylde Swan wilt jongeren vanaf 15 jaar, die belangstelling hebben op het 

terrein van wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek, uitdagen tot 

uitblinken en tot nieuwe inzichten, door hen de kans te bieden nieuwe inzichten en 

ervaringen op te doen op een terrein waar hun hart ligt. 

De expeditie zelf, de reisbestemmingen, de wereld van de beroepszeilvaart en de 

natuurwetenschappelijke omgeving bieden hiervoor talloze aanknopingspunten. Door de 

bijzondere context en de deskundige begeleiding, doen deze jongeren meer kennis op 

dan bij een theoretische, ‘schoolse’ benadering. 

Expert- en verdiepingslessen 

Het programma kent een doorlopende leerlijn voor de exacte vakken in de vorm van 

expert- en verdiepingslessen. Deze worden in groepsverband gegeven door 

vakdocenten. Door uitwisseling, presentaties en testen wordt de kennis regelmatig 

getoetst. De expertlessen volgen de reguliere stof van het voortgezet onderwijs. 

Masterskip Wylde Swan biedt leerlingen een extra uitdaging in de vorm van 

verdiepingslessen die de stof op een uitdagende en aansprekende manier uitdiepen en 

echt wat van de scholieren vraagt. 

Met dit unieke programma leggen we een verbinding tussen het leven aan boord van een 

zeezeilschip, natuurwetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Jongeren leren vanuit 

eigen ervaringen en waarnemingen, en verwerven kennis en inzichten die ze hun leven 

niet meer vergeten. Daarnaast is er veel aandacht voor de persoonlijke groei van de 

scholieren. Het leven aan boord in een soort mini-maatschappij brengt haar eigen 

uitdagingen mee. Samenwerken, de eigen rol in het team en verantwoordelijk zijn voor 

elkaar zijn uitdagende aspecten voor de jonge scholieren. 

Voorbereiding en evaluatie 

We besteden veel aandacht aan de voorbereiding van de reis en aan de evaluatie en 

presentatie na afloop. Daarover maken we vooraf afspraken met de scholen. Met steun 

van het onderwijsteam van de Wylde Swan werken leerlingen samen met enkele andere 

leerlingen de onderzoeksopdrachten uit, die tijdens de expeditie worden uitgevoerd. 

Na afloop van de reis verzorgen de deelnemers op hun eigen school een presentatie voor 

klasgenoten en/of ouders van de school. De voorbereiding van deze presentatie vindt al 

aan boord plaats, tijdens de expeditie. Met deze presentatie legt elke deelnemer een 

‘Meesterproef’ af  die inzicht biedt in het onderzoeksresultaten en de kennis die hij of zij 

zich heeft eigen gemaakt tijdens de expeditie. Na het afleggen van deze Masterproef, die 

wordt bijgewoond door een van de docenten van het onderwijsteam, ontvangt elke 

deelnemer (mits aan alle eisen is voldaan) een getuigschrift van succesvolle deelname aan 

de Expeditie van Masterskip Wylde Swan. 
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De Wylde Swan is de grootste topzeilschoener ter wereld. Een modern, veilig tall ship, 

ontworpen en gebouwd als sail training platform. Met haar goede zeilprestaties en 

moderne inrichting is de Wylde Swan een schip dat avonturen mogelijk maakt. 

Aan dek domineren de hoge masten en indrukwekkende tuigage. Tijdens het varen is het 

achterdek het centrum van activiteit: daar wordt genavigeerd en wordt het schip 

bestuurd. Benedendeks vind je het dagverblijf en het grote ruim, waar een groot deel van 

het leven aan boord zich afspeelt. Daar krijg je les, eet je samen en slaap je, in een echte 

scheepskooi of stoere hangmat. De inrichting van Wylde Swan is modern en straalt 

kwaliteit uit, en de ruimtes zijn ontworpen om samenwerking zo veel mogelijk te 

bevorderen. 

Kom je aan boord van de Wylde Swan, dan word je direct opgenomen in het leven aan 

boord. Voor je het weet, sta je op de uitkijk of help je de zeilen te trimmen. Ook in de 

kombuis kunnen ze je hulp goed gebruiken. Na een paar weken heeft het schip geen 

geheimen meer voor je. De Wylde Swan is hét platform voor teamsamenwerking – als het 

aan boord ‘loopt’, dan beloont de Wylde Swan alle opvarenden met een intense 

zeilervaring. 

Gegevens 

Vlag: Nederlandse    Waterverplaatsing: 360 ton 

Thuishaven: Makkum   Romp: IJzer 

Lengte over alles in meters: 62  Eigenaren: Hinke de Vries & Jurgens Hanekom 

Tuigage : 2- mast Topzeilschoener  Gebouwd in: Makkum, Nederland 

Zeiloppervlak zomerseizoen: 1130 M2 Tewaterlating: 2010’’  

Zeiloppervlak winterseizoen:  800 M2  

 

Bron: www.masterskip-wyldeswan.eu 

 

 

 

 

 

~ Einde ~ 

http://www.masterskip-wyldeswan.eu/

