
    juni 2016 
 

Beste schipper,  
 
Graag willen we u (weer) uitnodigen mee te doen, mee te werken, samen met uw boot en 
stuurmanskunsten aan onze jaarlijkse bruinvistelling op de Oosterschelde.  
 
Deze telling houdt in dat we met 8-9 boten tegelijk en parallel aan elkaar vanaf de 
veiligheidslijn bij de kering naar het oosten varen. Zie kaartje .

 
 
Het doel van deze tocht is om het minimum aantal bruinvissen in de Oosterschelde vast te 
stellen. Zie ook http://rugvin.nl/onderzoek/oosterschelde/scans/ De afgelopen jaren varieerde 
dit van ca 30 - 60 dieren.  
 
Momenteel zijn we de mogelijke data aan het plannen.  
12-jun 18-jun 19-jun 2-jul 3-jul 9-jul 10-jul 16-jul 17-jul 23-jul 24-jul 

           

 
Indien u interesse heeft om mee te doen vragen wij u aan te geven op welke van 
bovenstaande data u zou kunnen.   
Uiteindelijk gaat er maar één datum door. Stel dat de tocht gepland op 12 juni niet doorgaat 
en we hebben genoeg boten voor de volgende datum, nl. 18 juni, dan schuift de planning op 
naar die datum. Gaat de tocht op deze 18e door dan vervallen alle volgende data.  
Vindt u het lastig om meerdere data ver van te voren vrij te houden dan kunt u dit ook 
aangeven door hiervoor een aantal vraagtekens te plaatsen.  

http://rugvin.nl/onderzoek/oosterschelde/scans/


Of een tocht doorgaat hangt van 3 factoren af:  
1. Voldoende waarnemers (minimaal 3 per boot). Is al aan voldaan geregeld.  
2. Voldoende schippers. Dat proberen we middels deze brief te organiseren. 
3. Zeer rustig weer. Dat houdt in geen telling met wind sterker dan Bft 2. Vanwege dit 

punt kunnen we vaak pas een- twee dagen van te voren laten weten of de tocht 
doorgaat. Vandaar dat we u ook vragen rekening te houden met meerdere data.  

 
Vooraf krijgt u nog instructies over de vaarroutes, exacte tijden ( ca. tussen 9.00 en 16.00 
uur), opstapplaats (in overleg)  en zullen wij u hierover bellen.    
 
Het is ons ieder jaar nog gelukt en we gaan er vanuit dat het ook dit jaar weer lukt.  
Aan u bieden we een gezellige dag met een drietal ervaren waarnemers, het zien van 
bruinvissen, een herinnering aan de telling en een brandstofvergoeding van € 100,-  
 
We horen graag van u! En indien u nog vragen heeft of andere schippers weet:  
 
 
met vriendelijk groet,   

 
 
Isabella Goeree     06 4701 4615  
Frank Zanderink    06 2044 7316  
 
rugvinfoundation@gmail.com  
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