
OCEAAN-WISSELPRIJS 
 

Op initiatief van de voorzitter, Dr H.J. Kruisinga hebben enige leden van de KNZ&RV deze prijs 
in 1975 in het leven geroepen als erkenning van de verdiensten van de gezagvoerder van een 
zeiljacht, na het succesvol en met goed zeemanschap volbrengen van een oceaanreis. De prijs is 
tevens bedoeld als stimulans voor zulke reizen of de deelname aan oceaanwedstrijden. Excessen 
en record-jagerij, die niet als verantwoord zeemanschap kunnen worden aangemerkt, zullen tot 
gevolg hebben dat de betrokken gezagvoerder van toekenning van de prijs wordt uitgesloten, 
zulks ter beoordeling van de jury. De prijs kan worden toegekend: 

A. aan gezagvoerders die een oceaanreis van minimaal 3000 mijl (buitengaats 
gemeten) hebben volbracht; 

B. aan gezagvoerders die een wereldreis hebben volbracht. 
 
Voor beide categorieën gelden de volgende algemene bepalingen te allen tijde: 
Artikel 1.1 De betrokken gezagvoerder moet lid zijn van een bij het Kon. Ned. Watersport Verbond aangesloten 
vereniging, of moet persoonlijk lid zijn van het KNWV, indien het Verbond zulk een lidmaatschap zou instellen. 
Artikel 1.2 Nederlanderschap is géén vereiste. 
Artikel 1.3 Voor toekenning van de prijs komen slechts in aanmerking, gezagvoerders van jachten waarvan de 
constructie-waterlijn van mono-hull jachten niet meer dan 20 m. en van multi-hull jachten niet meer dan 15 m. 
bedraagt. Voorts zal de minimum constructie-waterlijn niet minder mogen bedragen van de onderste toegelaten 
grens voor de `Junior Offshore Group'; thans 16 Eng. voet gelijk aan 4.88 m. Wordt deze grens door de JOG 
gewijzigd dan zal deze bepaling ook automatisch worden gewijzigd. 
Artikel 1.4 Toekenning geschiedt uitsluitend aan de gezagvoerder van het betrokken jacht, die ononderbroken het 
commando over het jacht heeft gevoerd. 
Artikel 1.5 Wordt de gezagvoerder gedurende de reis ziek, dan mag een ander het commando tijdens de vaart 
maximaal 28 dagen overnemen, zonder dat de gezagvoerder zijn mogelijke aanspraken op de prijs verliest.   
 Duurt de ziekte langer dan kan de nieuwe gezagvoerder voor de prijs in aanmerking komen, gerekend vanaf het 
moment dat hij het commando overnam. 
Artikel 1.6 Een onbeperkt aantal havens mag worden aangelopen, doch een uitgesproken `kustreis' van 3000 mijl of 
meer, komt niet in aanmerking voor deze prijs. (Daarvoor is de Goedkoop-Beker ingesteld.) 
Artikel 1.7 Ter beoordeling van en eventueel na controle door de jury, moet aan de volgende voorwaarden worden 
voldaan: 
a. De gezagvoerder moet gedurende de gehele reis (met inachtname van artikel 1.5) de verantwoordelijkheid voor 
schip, bemanning en de gevoerde navigatie hebben gedragen. 
b. Het jacht moet aan alle redelijk te stellen eisen van zeewaardigheid voor oceaan-reizen voldoen. 
c. De veiligheids-uitrusting, zeiltechnische en navigatorische uitrusting moet aan de eisen voor zulke reizen te stellen, 
voldoen. (Dit slaat óók op reservedelen, reparatie-materiaal, gereedschap, etc.) 
d. Er moet voldoende drinkwater, proviand, brandstof voor koken en eventuele motorbrandstof aan boord zijn, 
afgestemd op de lengte der zonder onderbreking af te leggen trajecten. 
e. In het scheepsdagboek (en eventueel radio-journaal) moeten de gegevens met de betrekking tot de navigatie, 
regelmatige positiebepaling, toestand van de wind, weer en zee, barometerstanden en alle voorvallen van enig 
belang met betrekking van de reis, met inbegrip van zeilvoering, gebruik hulpmotor en eventuele averij volgens de 
strikte waarheid worden aangetekend, opdat zulks te allen tijde als bewijs van het gebeurde kan dienen. 
f. Het scheepsdagboek (en eventueel het radio-journaal) moet vóór de eerste november van het jaar waarin men de 
voor een beoordeling in aanmerking komende reis heeft beëindigd (of denkt te beëindigen in het betreffende 
kalenderjaar) worden ingeleverd bij het Secretariaat van de KNZ&RV te Muiden, ter beoordeling door de jury. 
g. Indien tijdige inzending van het scheepsdagboek (en eventueel radio-journaal) niet mogelijk is, omdat de 
gezagvoerder de reis nog voortzet, kan voorlopig met een verkort journaal met de meeste essentiële gegevens (vóór 1 



november bij het Secretariaat in te leveren) worden voldaan.  
 De jury behoudt zich evenwel het recht voor om na beëindiging van de reis, het volledige journaal ter 
beoordeling op te vragen en eventueel om nadere toelichting te verzoeken. Zij kan indien zij van mening is, dat aan 
essentiële bepalingen van dit regelement blijkt niet te zijn voldaan, alsnog de toekenning van de prijs vervallen 
verklaren. 
h. In alle gevallen geldt dat beoordeling van de toekenning van de prijs slechts betrekking kan hebben op de in dat 
betrokken kalenderjaar beëindigde reis (oceaan- of wereldreis) en onafhankelijk is van de datum van het begin van 
de reis, met inachtname van de bijzondere artikelen van de categorieën A en B.  
Artikel 1.8 De prijs kan aan één of twee of meerdere gezagvoerders in hetzelfde jaar worden toegekend, indien zij 
een oceaan-reis of wereldreis conform de gestelde bepalingen, succesvol hebben beëindigd. Op de prijs zal in dat 
geval de naam van ieder der gezagvoerders worden vermeld met de toevoeging:`Oceaan-reis' of `Wereldreis'. Ieder 
hunner zal dan de prijs een evenredig gedeelte van het jaar in bezit mogen behouden; zulks onderling te regelen. 
Iedere prijswinnaar krijgt voorts een permanent aandenken (penning KNZ&RV of replica), waarop de betrokken 
prestatie wordt vermeld. 
BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR CATEGORIE A - OCEAANREIS 
Artikel 2.1 De minimum gezeilde afstand tijdens de reis en volgens het scheepsdagboek, moet 3000 mijl buitengaats 
hebben bedragen. 
 Hierbij dient minstens één traject van 1000 mijl dat ononderbroken dient te worden afgelegd, in de reis zijn 
opgenomen. 
Artikel 2.2 Tot een oceaan-reis worden gerekend tochten in de Atlantische Oceaan (inclusief Sargasso Zee), Grote 
Oceaan, en Indische Oceaan. 
Artikel 2.3 Niet tot een oceaan-reis worden gerekend: tochten in de navolgende zeeën, tenzij deze wateren worden 
bevaren als onderdeel  van een oceaan-reis of als verbinding tussen oceanen: 
Noordzee, Noors Bekken, Engels Kanaal, Bristol Channel (St. Georges Channel), Ierse Zee, Golf van Biscaje, 
Middellandse Zee, en aansluitende zeeën ten oosten van de Straat van Gibraltar, Zwarte Zee, Oostzee met 
Bothnische en Finse Golf, Kattegat, Skagerrak, Caribische Zee, Golf van Mexico, Rode Zee, Perzische Golf, 
Arabische Zee, Golf van Bengalen, Golf van Thailand, Zuidchinese Zee, Java Zee, Celebes Zee, Banda Zee, Japanse 
Zee, Afafura Zee, Koraal Zee, Oostchinese Zee, en Kanaal van Mozambique. 
Artikel 2.4 Havens mogen worden aangelopen, doch het verblijf in enige haven dient beperkt te blijven tot maximaal 
4 weken, (tenzij wegens langdurige ziekte van bemanning of reparatie na bekomen averij, ter beoordeling van de 
jury). Is het verblijf in enige haven langer dan vier weken, dan word het voorafgaande traject (mits méér dan 3000 
mijl met één ononderbroken traject van 1000 mijl) of het volgende traject afzonderlijk beoordeeld (wederom min. 
3000 mijl en 1000 mijl ononderbroken). 
 
BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR CATEGORIE B - WERELDREIS. 
Artikel 3.1 Een wereldreis wordt geacht te zijn volbracht indien de gezagvoerder met zijn jacht, hetzij via het 
Panama-kanaal, hetzij via Kaap Hoorn:  
a. Tussen haven van vertrek en haven van aankomst minstens 350 lengte graden (hetzij Oost, hetzij West varend) 
heeft afgelegd. 
b. Het breedte-verschil tussen haven van vertrek en haven van aankomst niet meer dan 5 breedte-graden bedraagt. 
c. De reis binnen 3 jaar heeft afgelegd. 
Artikel 3.2 Havens mogen onbeperkt worden aangelopen. 
Artikel 3.3 Iedere gezagvoerder van een jacht dat een wereldreis maakt kan tevens in aanmerking komen voor de 
prijs voor een oceaan-reis in het jaar (jaren) voorafgaande aan het jaar waarin hij zijn wereldreis beëindigt. De 
beoordeling van zijn prestatie (over het voorafgaande kalenderjaar vast te stellen!) geschiedt dan volgens de 
bepalingen van categorie A. 
 
JURY 
Artikel 4.1 De jury wordt telkenjare door het Bestuur van de KNZ&RV aangewezen en zal uit een minimum 3 en ten 
hoogste 5 leden bestaan. 



 Hiervan moeten minstens twee leden over ruime ervaring met het varen op zee beschikken alsmede over 
navigatorische ervaring op grote tochten. Juryleden zijn leden van de Vereeniging, zo nodig aangevuld met 
deskundigen, niet-leden. Degenen die in aanmerking wensen te komen voor de prijs, kunnen geen lid van de jury zijn. 
Artikel 4.2 Tegen de benoeming van de jury-leden door het Bestuur, noch tegen uitspraken van de jury is beroep 
mogelijk. 
Artikel 4.3 In geval van twijfel met betrekking tot de interpretatie van bovenstaande artikelen beslist het Bestuur, na 
de jury gehoord te hebben, en de jury is gehouden zich naar deze interpretatie te richten. De beoordeling van de 
toepassing van de artikelen berust evenwel bij de jury. 
Artikel 4.4 De prijs zal slechts éénmaal per jaar worden toegekend. Degene(n) aan wie de prijs wordt (worden) 
toegekend, verplicht(en) zich deze, op eerste schriftelijk verzoek van het Bestuur van de KNZ&RV, in ongeschonden 
staat aan dit Bestuur terug te zenden. 
Artikel 4.5 De eerste toekenning van deze prijs volgens deze bepalingen kan geschieden voor een oceaan- of 
wereldreis, die in 1975 wordt beëindigd. 
 

1975 Mr J.C. Droste 
1976 H. Jansen 
1977 C. van Rietschoten 
1978 E. Kasemier 
1979 Prof. dr W. Noordenbos 
1980 A.J.P.H. de Jong 
1981 Echtpaar Six-Hummel 
1982 P. van der Lugt 
1983 A.F. Went 
1984 P.J. Ploeg en Mr J.C. Droste 
1985 D. Nauta 
1986 Ir D. Boterenbrood en P. van der Lugt 
1987 Niet uitgereikt 
1988 K. van Exter, A.F. Went, T. Smits en  
            A.J. van Donselaar 
1989 D. Nauta 
1990 Niet uitgereikt 
1991 P. de Jong 
1992 S. van Hagen 
1993 Niet uitgereikt 
1994 Familie Braam 
1995 C. Wolzak 
1996 Dr F.J.D. Goldschmeding 
1997 Niet uitgereikt 
1998 R. Heiner 
1999 Niet uitgereikt 
2000 Niet uitgereikt 
2001 Echtpaar W.J. Recourt-Brand  
2002 Mw. A. Vrind en G. Haverkate  
2003  Niet uitgereikt 
2004 Niet uitgereikt 
2005 Echtpaar O. Bijl  

2006 P.K. Elmers 
2007 M.C. Poulie 
2008 Dr. P.W. Adriaans 
2009 A.J.P.H. de Jong 
2010 Echtpaar van Veen-Hendriks 
2011 Dr. F.J. ter Heide 
2012 M.C. Poulie 
2013 Drs. J.M.A. Yntema 
2014 Ir. F.F. Pigeaud en Mw. Drs. 
M.L.E. Pigeaud-Klessens 
2015 Niet uitgereikt 
2016 Mw. M.H. Key 
 


