
 

     

    Lead2learn expeditie 

Blij dat ze er zijn. Moe en voldaan. Alle clichés over het bemannen van een schip zijn 
bevestigd maar hebben ook verrassende leerervaringen opgeleverd. 

Zoals; discipline is geen keurslijf maar een competentie om een project tot een goed einde 
te brengen. Vertrouwen is geen ‘zeepkistconcept’ maar de ervaring dat je maat tijdens de 
‘hondenwacht’ opgewassen is tegen haar taak. Samenwerken is van een ‘HR-cliché’ een 
concrete situatie geworden die je mee maakte toen iemand je coachte toen je het even 
niet meer wist. Niet iets voor watjes .… want dit staat niet in de brochure! 

Aan het woord zijn professionals, projectleads, middenkader, lead engineers, interim-
specialisten, senior policy officers  met zo’n 5-7 jaar werkervaring.  

Allemaal actief in dynamische omgevingen. Dagelijks leiden ze hun afdelings- of 
projectteam. Ze worden geconfronteerd met lastige situaties in hun team, veranderende 
eisen van klanten, tegenstrijdige belangen van opdrachtgevers, uiteenlopende wensen van 
collega’s en dwingende financiële sturing door managers. Dat vraagt nogal wat van ze! 

100 dagen eerder begonnen ze aan hun ‘Lead2learn’ expeditie aan boord van hun 
organisatie met als ultieme toets het bemannen van het Masterskip Wylde Swan. In de 
briefing werd gesproken over het ‘leiden in lastige situaties’, ‘snel kunnen opstarten van 
teams’, ‘ervaringsleren in wisselende rollen aan boord’ en ‘train de coach’. Niet allemaal 
even duidelijk. Wel uitdagend. Het is tenslotte een expeditie!  

Tijdens de expeditie trainen we de coach door het actief ‘briefen & reviewen’.  

Ze komen zojuist aan in de haven. Achter hen liggen intensieve ervaringen in het werk, in 
een inspirerende omgeving, op ruig en stoer water langs prachtige kusten.   
  

 

Enkele indicaties van een	expeditie:	

-	doorlooptijd	3	tot	4	maanden.	

-	tot	zo’n	20	deelnemers.	

-	2-4	dagen;	verkennen.	

-	7-9	dagen	aan	boord	van	uw	organisatie.	

-	5	dagen	aan	boord	van	Masterskip	Wylde	Swan.	

		-	3-5	dagen	doorstart		
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Vaarplan	Masterskip	Wylde	Swan	2019.	

	

17-6 tot 21-6 Rouen (Frankrijk) naar Scheveningen (5 dagen zeilen)	

De reis begint met het afzakken van de Seine. Mooie rivier die met vele bochten door de 
Franse heuvels slingert. Na de gigantische Pont de Normandie komen we op open zee. Nu 
gaan we zeilen. Het Engels kanaal met zijn blauw groene water en verraderlijke stroming is 
zeer uitdagend. Dat vonden de zeevaarders van heel vroeger ook al. Naar het noorden 
zeilend vernauwd het water zich tot de drukste zeestraat van de wereld. Het nauw van 
Calais / Doverstraat. Met een groot zeilschip hier doorheen zeilen vergt veel van de crew. 
Als het water zich weer opent varen we langs de zandbanken van Franse en Belgische en 
kust. Daarna langs een van de grootste zeehavens van de wereld (Rotterdam) en door naar 
Scheveningen.	

 	

24-6 tot +/- 29-6 Scheveningen – Aalborg (Denemarken) (5 a 6 dagen)	

Direct als we Scheveningen uit zijn zeilen op een van de meest uitdagende zeeën die er 
zijn: De Noordzee. Veel stroming en relatief ondiep. Omdat wij er aan wonen beseffen we 
dat vaak niet. Maar als je buitenlanders vraagt… We varen een prachtige leg langs de 
Hollandse kust en de Waddeneilanden. Ergens op de route buigen we af naar het noorden 
en richten we de steven op noord Denemarken. We kiezen dan om of door de Limfjord 
varen of bovenlangs door het Kattegat. Uiteindelijk lopen we Aalborg aan. Aalborg is in 
2019 starthaven van de Tallshipsraces.	

 	

14-7 tot 20-7 Frederiksstad Noorwegen – Bergen (Noorwegen)  (6 dagen)	

In de uitloop van het Oslofjord ligt de havenstad Fredikstad. Deze reis voert langs en door 
veel Noorse Fjorden. Via Kristiansand varen we richting Stavanger. Daar kunnen we langs de 
Preikastolen en binnen of buitenlangs naar Bergen. Prachtige reis met een klassieke 
Kattegat passage en een flink stuk noordelijke Noordzee. Deze reis varen we samen met 
vele andere Tallships. Het is een onderdeel van de Tallshipsraces	

 	

Augustus Schotland - Ierland (4 tot 6 dagen)	

In de maand augustus 6 dagen varen in Schotland of Ierland. Denk aan het bijna 
onbewoonde Isle of Man of aan de mythische rots St. Kilda of de Flannan Isles. Het is ruig, 
stoer water met een prachtige fjordenkust. 	

 

Bent u klaar om uit te varen?! 
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