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Beste sponsors en donateurs, 

 

 

Het is bijna zover… 

Aanstaande vrijdag vertrekken we al! Wij hebben er ontzettend veel zin in! Maar het 

wordt nu toch ook wel een beetje spannend nu het zo dichtbij komt… In dit nummer 

kunt u o.a. lezen hoe u ons straks kunt volgen. Heeft u het vorige nummer gemist? U kunt 

hem alsnog lezen in de bijlage. Veel leesplezier!   

Groetjes, Isa en Josien 
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De laatste stapjes   

We hebben inmiddels allebei een paspoort laten maken voor de reis en al echte dollars op 
zak! Op school zijn we vooral druk bezig geweest om samen met onze docenten 
planningen te maken en af te spreken wat we na de reis af moeten hebben. Een aantal 
leraren moesten ook al een proefwerk voor ons maken, zodat we die tijdens de reis 
kunnen maken. Deze zouden we namelijk anders missen en achteraf in moeten halen. 
Gelukkig kan het ook gewoon aan boord!  

We kunnen natuurlijk niet al onze boeken meenemen (max. 20 kilo bagage) en daarom 
hebben we de benodigde hoofdstukken uit onze boeken gekopieerd en/of ingescand. We 
komen op zondag 18 januari weer terug en die week daarna hebben we meteen 
schoolexamens. Op het schip zullen we dus vooral deze examens voorbereiden.  

Verder hebben we de nodige inkopen gedaan, zodat alles wat op de paklijst staat in huis 
is. Denk aan zeilpak, windjack, Fast Dry- handdoeken, goede zonnebril, waterdichte 
zakjes, bikini, regenlaarzen, thermo ondergoed en nog veel meer spullen die speciaal voor 
de reis nodig zijn! 

Een aantal weken geleden hebben we de Wylde Swan, toen het vertrok op reis A, nog 
uitgezwaaid. Inmiddels is deze reis al weer afgelopen en zijn de trainees weer in 
Nederland (lees hier meer over op www.masterskip-journaal.tumblr.com). 

Op 7 november hebben we een fabriek 
van het bedrijf Ducor Petrochemicals in 
Rotterdam bezocht. Hier hebben we het 
productieproces van polypropyleen (een 
soort plastic) van het begin tot het eind 
met eigen ogen kunnen zien, door een 
heel leuke rondleiding van Eric Kok. Zie 
www.ienjopzee.nl/volgons.  

We hebben een onderwatercamera 
besteld (gesponsord gekregen!), die een 
paar dagen geleden is binnengekomen… 
Hiermee kunnen we straks hele mooie 
foto’s maken tijdens het duiken! 

Nog maar anderhalve week voor vertrek, toen we op vrijdagavond uit eten zouden gaan 
met onze moeders, werden we nietsvermoedend naar het huis van onze vriendin gelokt: 
en daar stonden ze allemaal, al onze vriendinnen!!! Het was echt een heel leuke en 
geslaagde surpriseparty!! We hebben als afscheid een prachtige taart gekregen! Superlief!  

http://www.masterskip-journaal.tumblr.com/
http://www.ienjopzee.nl/volgons
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Nu zijn we vooral bezig met de laatste voorbereidingen en onze tas inpakken! Het wordt 
nu toch wel spannend… Nog maar 3 nachtjes… 

Vertrek   

We vertrekken aanstaande vrijdagochtend om 06.25 vanaf Schiphol. We moeten al om 
04.15 aanwezig zijn! Dus dat wordt een kort nachtje… En waarschijnlijk kunnen we toch al 
niet slapen…;) 

Op Schiphol zullen we alle andere leerlingen ontmoeten. We vliegen samen, onder 
begeleiding van een docent, naar Tenerife, waar het grote avontuur gaat beginnen… 

Medereizigers  

We gaan met in totaal 14 jongeren (7 jongens en 7 meisjes). De meesten komen uit 4VWO, 
maar er zitten ook een paar leerlingen in klas 5. 

We hebben een aantal weken geleden een mail gestuurd naar al deze mensen met de 
vraag of ze hun nummer konden sturen en nu hebben we met z’n allen een 
Whatsappgroep! Dat is wel leuk en handig, maar ook wel een beetje raar, omdat je ze nog 
niet kent en er straks wel 6 weken mee ‘opgescheept’ zit… 

Onderzoek   

We zijn er een hele tijd mee bezig geweest (al vanaf de zomervakantie!) en er is veel 

veranderd, maar vorige week vrijdag waren we eindelijk zeker van ons definitieve plan! 

Al in de zomervakantie zijn we in contact gekomen met Boyan Slat, een student van de 

TU Delft, die een mogelijke oplossing heeft gevonden om de plastic soup op te ruimen. 

Laatst heeft hij een VN-prijs gewonnen. Lees meer over hem en zijn organisatie op zijn 

site: http://www.theoceancleanup.com/.  

We zouden onderzoek voor hem mogen gaan doen, maar dit was nog een heel gedoe. 

We varen namelijk niet door het exacte gedeelte waar zij metingen van willen hebben. 

Daarom zijn we zelf op zoek gegaan naar netten en andere materialen om ons eigen idee 

toch nog te kunnen uitvoeren. We hebben van veel kanten hulp gekregen, hebben overal 

op internet gezocht, hebben het NIOZ aangeschreven, een paar Duitse bedrijven en ga zo 

maar door. Het bleek na al die pogingen echter nog steeds bijna onmogelijk om een 

http://www.theoceancleanup.com/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=323119904538700&set=pcb.323120954538595&type=1
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geschikt net te vinden… Omdat de boot vaak zo’n grote snelheid heeft, maar we wel een 

net met een heel kleine maasgrootte nodig hadden om kleine plastics te ‘vangen’, zouden 

de krachten erop onvoorstelbaar groot worden. Óf het net zou scheuren óf wij zouden 

overboord vallen als we het probeerde binnen te halen… En dat leek ons niet zo’n goed 

idee, dus toen kwam gelukkig een verlossend telefoontje! 

Al een paar weken geleden kregen we de vraag van Masterskip Wylde Swan of zij ook 

contact mochten opnemen met The Ocean Cleanup. Ze vonden dat wij zo goed bezig 

waren, dat ze ons onderzoek wilden uitbreiden over alle etappes. The Ocean Cleanup zou 

dan het hoofdthema worden. Wij vonden dit een hele eer en gaven hier uiteraard 

toestemming voor! Omdat we een paar weken niks meer hoorden, zijn we op het laatste 

moment toch zelf maar weer gaan zoeken. 

Maar vrijdag werden we dus weer gebeld door Masterskip Wylde Swan met het nieuws 

dat zij en The Ocean Cleanup gaan samenwerken! Minder goed nieuws was dat The 

Ocean Cleanup aangaf dat de echt geen metingen nodig hebben op onze route en daar 

dus ook geen netten of materiaal voor mee wilden geven. Waar ze op onze route wél iets 

aan hebben, zijn de resultaten van sightings. Wij hebben besloten dit te gaan doen!  

We gaan 1 uur per dag al het vanaf de boot zichtbare plastic tellen. Dit categoriseren we 

zo goed mogelijk op (ingeschatte) gewicht, grootte en plasticsoort. Daarnaast wordt er 

natuurlijk vis gevangen. Wij zullen een paar keer een vis opensnijden om te kijken of er 

plastic in de maag zit, en in hoeverre de vis daardoor ‘beschadigd’ is. Reis D vaart wel op 

een stuk waar The Ocean Cleanup nog metingen met een net van nodig had, dus nu gaan 

zijn ons onderzoek uitvoeren. Wij krijgen hier uiteraard wel alle resultaten van! Als laatste 

krijgen wij waarschijnlijk ook de resultaten van de metingen die The Ocean Cleanup op 

ons traject had gedaan. 

Deze 4 aspecten bevatten samen genoeg informatie en resultaten om conclusies van te 

trekken voor ons profielwerkstuk. We hebben heel veel zin om met eigen ogen te zien 

hoe zichtbaar de plastic soep is. We weten wel dat we net zo goed niks zouden kunnen 

zien, maar dat wordt gewoon afwachten!!! 

Hoe kunt u ons volgen? 

U kunt ons op verschillende manieren volgen: 

- Via deze nieuwsbrieven. Wij kunnen één keer per week een ‘sail mail’ naar onze 

ouders sturen (op dinsdag). Zij verwerken vervolgens onze verhalen weer tot zo’n 

zelfde nieuwsbrief. Onze ouders mogen op vrijdag max. 1 A4 met platte tekst (dus 

geen foto’s, smileys, o.i.d.) terug sturen. De crew print deze mails vervolgens uit, 

zodat wij op zondag (onze vrije dag) ‘echte’ post ontvangen. Wilt u ook dolgraag 

een stukje tekst naar ons sturen? Mail dit dan naar 
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hannekevanbladel@kpnplanet.nl of  ingewesterdijk@gmail.com en onze ouders 

zullen kijken of het nog op het A4 past! (geen garantie ) 

Als u deze nieuwsbrief heeft gekregen, ontvangt u automatisch ook de volgende. 

Wilt u liever geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor afmelden 

door op dit mailtje te reageren. 

- Via www.masterskip-journaal.tumblr.com. Deze website is het logboek van 

Masterskip. Zij zullen hier iedere dag of eens in de zoveel dagen een bericht op 

plaatsen. Vaak met foto’s en ook af en toe een stukje van een trainee, erg leuk! 

- Via www.facebook.com/masterskipwyldeswan. Op deze facebookpagina 

verschijnen ook regelmatig updates.  

- Via https://www.marinetraffic.com/nl/ais/home/centerx:-

16.31783/centery:28.28723/zoom:8/mmsi:244074000/shipid:223414. Op deze 

website kunt u de locatie van de Wylde Swan volgen. 

- Er zijn ook talloze apps verkrijgbaar voor Apple en Android om schepen te volgen. 

Enkele voorbeelden: Shipping Explorer en Boat Watch. Als je de app hebt 

gedownload, zoek je simpelweg op ‘Wylde Swan’. (Er is ook een app van Marine 

Traffic, maar die is niet gratis!) 

 

N.B. Omdat we geen internet aan boord hebben kunnen wij geen berichtjes op onze 

eigen website of facebookpagina plaatsen! 

mailto:hannekevanbladel@kpnplanet.nl
mailto:ingewesterdijk@gmail.com
http://www.masterskip-journaal.tumblr.com/
http://www.facebook.com/masterskipwyldeswan
https://www.marinetraffic.com/nl/ais/home/centerx:-16.31783/centery:28.28723/zoom:8/mmsi:244074000/shipid:223414
https://www.marinetraffic.com/nl/ais/home/centerx:-16.31783/centery:28.28723/zoom:8/mmsi:244074000/shipid:223414

