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Onze trots op het water: de zeilvloot
Onze voormalige premier Balkenende roemde ooit de VOC-mentaliteit van weleer. Hij doelde daarmee vooral op de Nederlandse handelsgeest. Niemand had hem vreemd aangekeken, wanneer hij had gesproken
over onze trots op het water: de zeilvloot. Vanaf de 14e eeuw voer Nederland al met schepen om handel te drijven, die ze zelf bouwden.
Die maritieme geschiedenis begint zo’n beetje
bij de Kamper Kogge. Een reconstructie van
een middeleeuws wrak, gevonden na het
droogvallen van de Flevopolders. De kogge
die als voorbeeld voor de reconstructie

gebruikt om handel te drijven met andere,
bij de ‘Hanze’ (handelsverbond) aangesloten
steden, rondom de Oost- en Noordzee. Deze
lucratieve handel, die Nederland zijn rijkdom
gaf, legde de basis voor de Gouden Eeuw. Je
weet wel, die periode waarin Nederland zich
ontwikkelde tot één van de grootste, belangrijkste en rijkste zeevarende naties met ruim
2000 VOC retour- en linieschepen.

Nederland
beschikt over de grootste
vloot beroepsmatig
varende zeilschepen
ter wereld

Tjalken, schoeners, klippers en kotters

Anno 2012 zou je verwachten dat er nog
maar weinig traditionele zeilschepen rondvaren. Maar ze zijn niet verdwenen; ze hebben
slechts een andere functie gekregen. Eind
jaren ’70 van de vorige eeuw werden veel
oude tjalken, schoeners, klippers en kotters
weer in oude staat onder zeil gebracht. Alleen
vervoeren die tegenwoordig geen vracht meer,
maar betalende passagiers voor spannende
vaarvakanties. Ruim twintig zeeschepen
worden bovendien gebruikt voor het professioneel opleiden van jonge mensen voor de
zeilende vaart. Veel schepen vertegenwoor-

diende, is gebouwd met hout uit 1336. Een
oud beestje dus. Maar destijds van levensbelang. Ze werden door Hanzesteden

digen Nederland tijdens grootse maritieme
evenementen Wereldwijd.

‘Bruine vloot’

Deze zogenoemde ‘Bruine Vloot’, vernoemd
naar de vroegere kleur van de zeilen, bestaat
uit meer dan 450 schepen. Nederland beschikt
daarmee over de grootste vloot beroepsmatig
varende zeilschepen ter wereld, zowel voor de
binnenvaart als op zee.
Register Holland, Enkhuizen, specialist voor
technische keuringen van zeilende passagiersschepen, heeft de kennis om deze schepen
veilig te laten varen. ‘s Werelds enige, wettelijk
erkende burgeropleiding voor zeilende stuur-

“Zeilen is onthaasten in zijn puurste vorm”
Bij recreëren op het water denkt de leek al gauw aan de rondvaartbootjes op de Amsterdamse grachten. Of aan kanoën, surfen of waterfietsen.
Maar er is nog zoveel meer te beleven. Wat te denken van een tocht met een traditionele zeilboot? Dat is pas een bijzonder dagje uit.
Vooruit uit IJlst. Zijn vloot telt 41
schepen in totaal, in alle soorten en
maten en met ruimte voor wel 900
opvarenden.

Verdeeld over verschillende rederijen
telt Nederland de grootste vloot
historische passagiersschepen ter
wereld. Schepen die zowel op binnenals buitenlandse wateren varen. Joost
Bakker staat aan het roer van Rederij

“Ben je van het genieten?
Sluit dan gewoon even de
ogen en laat de kust en het
jachtige leven achter je”
Natuurlijke krachten

Een lang of kort weekend weg; het is
allemaal mogelijk. Vanuit verschillende
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Waren het vroeger VOC schepen, tegenwoordig zijn het zeilende passagiersschepen
die IJsselmeer, Wadden en wereldhavens
bezoeken. En zo blijft onze driekleur dapper
klapperen in de wind met onze rijke nautische
tradities voor de toekomst. Op olietankers,
containerschepen en vissertrawlers, maar ook
op schepen die zich nog altijd, net als in de
14e eeuw, door de wind laten voortstuwen.

Mis het niet!

plekken in Friesland, zoals Harlingen,
Zoutkamp en Den Oever, vertrekken
zeilboten waar je kunt opstappen voor
een tocht naar de Waddeneilanden,
Friese meren en alle IJsselmeerstadjes.
“Het mooie van zeilen is dat je door
middel van natuurlijke krachten van A
naar B reist”, legt hij zijn passie bloot.
“Het is zo oud als de wereld. Eenmaal aan boord geef je je over aan de
elementen. Deels kun je die bedwingen,
maar deels ook niet. Met windkracht
1 ga je immers minder hard als met
windkracht 5. Het is onthaasten in
zijn puurste vorm. Maar bovenal is het
gewoon leuk.”
“Gasten kunnen bij Rederij Vooruit
individueel of als groep terecht”, gaat
hij verder. “Nadat de schipper iedereen
heeft welkom geheten, wordt besproken wat je die dag gaat doen. Ben je
actief ingesteld, dan zeil je lekker mee.
Professionals leggen je precies uit wat
er gebeurt als je aan welk touw trekt.
Ben je meer van het genieten? Ook
geen probleem. Sluit dan gewoon even
de ogen en laat de kust en het jachtige
leven achter je.”

lieden en kapiteins voor de zeilende zeevaart
is de Enkhuizer Zeevaartschool. De school is
gevestigd in Enkhuizen, de stad die vanouds
verbonden is met de zeilvaart, evenals de
belangenvereniging BBZ voor de zeilvaart.

-> Lees er
meer over op
pagina 6!

Voor meer informatie over Metro Custom Publishing of
als u zelf een idee heeft voor een uitgave kunt u contact
opnemen met Robin Jahshan, 020-5114027
of robin.jahshan@metronieuws.nl

Zeiltochten om
te onthaasten
Vertrek vanuit: Harlingen, Zoutkamp en Den Oever
Meer info: www.rederij-vooruit.nl Reserveer: 0515 - 53 14 85
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De meest complete in-water
bootshow van Europa
Een nautische
beleving voor iedereen
met een voorliefde
voor water

Dichter Hendrik Marsman mijmerde ooit het mooist over ons waterrijke landje. De eerste strofen van zijn gedicht ‘Herinnering aan Holland’ ligt een ieder
in de mond bestorven: ‘denkend aan Holland, zie ik breede rivieren, traag door oneindig laagland gaan’. Maar die rivieren zijn er niet alleen om bij weg
te dromen; je kunt er ook heerlijk op recreëren. Hoe en vooral waarín, dat wordt begin september allemaal duidelijk tijdens de internationale botenbeurs HISWA te water. Europa’s meest complete in-water bootshow.
waarvoor burgemeester Eberhard van der
Laan dinsdag 4 september graag de opening
verricht.

Nautische beleving

Decor van het evenement is dit jaar niet
langer de Marina Seaport IJmuiden, maar
de hippe NSDM-werf in Amsterdam Noord.
Deze per openbaar vervoer gemakkelijk
bereikbare locatie wordt de thuisbasis voor
HISWA te water. Een feestelijke gelegenheid,

HISWA te water is dan ook een evenement
van formaat. Geen statische botenshow voor
enkel de rijken, maar een nautische beleving voor iedereen met een voorliefde voor
het water. Behalve dat bezoekers kunnen
genieten van de crème de la crème van de
Nederlandse en internationale jachtbouw
(met honderden boten, in lengte variërend
van vijf tot wel 25 meter!) zijn er ook veel
activiteiten. Van mastklimmen, waterfietsen
en bubble lopen over het water tot behendigheidswedstrijden in sloepen en gratis
zeillessen voor kinderen. Teveel om op te
noemen eigenlijk.

Van lezingen tot een drijvende wijnbar

Nieuw dit jaar is de aanwezigheid van een
WaterTheater, met dagelijks een uitgebreid
programma aan lezingen, workshops en
presentaties. Henk de Velde, bekend van zijn

solotochten over de oceanen, zal hier smakelijk vertellen over zijn avonturen.
Verder kunnen bezoekers zich vergapen
voor de stands van ruim honderd exposanten
die aan de kade hun nautische artikelen,
kleding en accessoires presenteren. Zin in
een tussenstop? Vanaf de drijvende wijnbar

heb je een geweldig uitzicht op de imposante
motorjachten in alle soorten en maten.

HISWA te water 2012
Waar Dit jaar voor het eerst op de NDSM-werf in
Amsterdam. Vanaf Amsterdam-Centraal gemakkelijk te bereiken met de gratis pont.
Wanneer Het evenement vindt plaats van dinsdag
4 september tot en met zondag 9 september. Openingstijden zijn dagelijks van 11.00 tot 19.00 uur.
Hoe Kaarten zijn zowel online (met korting)
als via de kassa te bestellen. Voor meer informatie over prijzen of programmering:
www.hiswatewater.nl. Het evenement is ook te
volgen op Facebook en Twitter (#hiswatewater).

HISWA TE WATER

A M S T E R D A M

2012

ONTDEK, ERVAAR
EN GENIET

€ 3,50
korting

op kaart
en via
www.hi
swa.nl

NIEUWE LOCATIE: NDSM-WERF AMSTERDAM • 4 T/M 9 SEPTEMBER
VERNIEUWDE BEURSINDELING: ADVENTURE ISLAND • LUXURY ISLAND • PLEASURE ISLAND

SUPPLIERS

PARTNER
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Oost, west,

Water is onlosmakelijk verbonden met Nederland. De meest geweldige uitzich
wal te blijven staan, kun je ook eens met de wind in de zeilen (e

Varen langs dommelende zeehonden
Wie zich afvraagt wat nu de fascinatie voor zeilen is, moet eens bij de TSC Group aankloppen. In een paar
oneliners leggen ze het je voor eens en altijd uit: de sleur doorbreken, werken in een team, ontspanning
aan boord, de historie herbeleven, uitdagingen aangaan, in de praktijk leren, de elementen ervaren,
het avontuur beleven. Of zoals Klaas Bosch, schipper en eigenaar de zeetjalk Spes Mea het zegt:
“zodra je de haven van Harlingen uitvaart, heb je het gevoel dat je echt weg bent. Je laat de dagelijkse druk direct achter je.”
De eilanden die hij met zijn schip op de Waddenzee aandoet, passen perfect in die sfeer:
ongedwongen, vrij, dicht bij de natuur. Het imponerende spel van eb en vloed nodigt uit tot
een bijzondere zeilbelevenis. Bij hoogwater vaar je over de zandbanken naar de eilanden. Bij
laag water vaar je langs dommelende zeehonden. En zodra het schip droogvalt, kun je een
wandeling maken op de bodem van de zee. Hoezo avontuurlijk!

Eén zomer is te kort om alles te beleven
Herman van Linschoten, kapitein van een van de schepen die de Oostzee bevaren,
weet het zeker. De Oostzee is een van de mooiste vaargebieden die er zijn. Zes jaar
vaart hij nu op deze route en zelfs hij is er nog lang niet op uitgekeken. “Je kunt hier
een leven lang rondvaren en nog niet alle havens hebben gezien”, klinkt het enthousiast. Samen met individuele toeristen en groepen zeilt hij over een helderblauwe zee
langs gezellige havens, charmante steden en spectaculair natuurschoon. Denk hierbij
aan parelwitte stranden, eenzame ankerplaatsen en kusten met krijtrotsen tot wel 128
meter hoog. Naast ruimte, rust en prachtige zonsondergangen, kunnen bezoekers ook
regelmatig de benen strekken. Zeilen is namelijk ook aanleggen, fietsen, wandelen,
rondkijken en genieten. In Kopenhagen, Lübeck, Rostock en Kiel bijvoorbeeld. Of
Rügen, Aerø en Bornholm. De zeilschepen Pegasus, Jan Huygen, Zephyr, Abel Tasman, Luciana Morgenster, Stella Maris en de Catharina doen de mooiste eilanden en
havens aan in de Oostzee. En maken van de vaart er naartoe ook één grote beleving.
Eén zomer is eigenlijk te kort om alles te beleven.

Enthousiaste schippers met traditionele zeilschepen
Friesland en water zijn twee handen op één buik. De Friese kust strekt zich uit van het IJsselmeer tot de
Wadden en Noordzee. En dan heb je in het binnenland nog de vele Friese meren. Wie dit gebied vanaf het
water wil ontdekken, doet er goed aan in Stavoren te beginnen, thuishaven voor schepen van de ‘Bruine
Vloot’. En van de schippers van de FrieseVloot, een coöperatie van een aantal enthousiaste schippers
met traditionele zeilschepen die zowel als hotel, vervoermiddel als attractie fungeren. De zeiltochten die
deze reder aanbiedt, vertrekken vanuit een aantal plaatsen. Vanaf de oude haven van Stavoren ben je
binnen twee uur op de Waddenzee. Doordat de oude Hanzestad zo centraal is gelegen, is een combinatie
van vaargebieden zeer goed mogelijk. Ook voor kortere zeiltochten. Andere afvaarthavens zijn Lemmer,
direct gelegen aan de A6, Makkum, van waaruit zeiltochten naar Terschelling vertrekken en Harlingen, de
aangewezen haven voor een avontuur op het Wad. Een actieve vakantie, ontspannen weekendje weg of een
dagje uitwaaien; het kan allemaal.

Zeilen op de
Waddenzee
TSC – Traditional Sailing Charter, dé rederij in
Harlingen voor zeiltochten. U kunt bij ons terecht
voor:

Weekendje weg!
Teambuilding!
Zeilvakanties!
SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN DAGBLAD METRO:

5% korting op een (groeps)boeking

www.friesevloot.nl

• Groepsreizen, bijvoorbeeld een tocht met familie
of met een groep vrienden naar Terschelling
• Meezeiltochten voor 50plus, vogelreizen,
Waddenzwerftochten
• Weekendje uitwaaien, al vanaf € 100,00 p. p.
• Eilandhoppen, zeilen en fietsen op de Waddeneilanden
• Onvergetelijke schoolreizen
Maar ook:
• Zeiltochten vanuit Kiel
naar Zweden en Denemarken
• Meezeilen van en naar
grote havenfeesten en
Sails
TSC – Traditional Sailing Charter BV
Zuiderhaven 6a * 8861 XB Harlingen
info@tsc-nederland * www.tsc-nederland.nl
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thuis best

hten van ons kikkerlandje vind je aan de waterkant. Maar in plaats van aan de
en je haren) de Nederlandse wateren trotseren: op een zeilschip!

Muiden, thuishaven van de bruine vloot
Zeilen is een beleving. Wat dat betreft, maakt het niet veel uit met welk schip je erop uit trekt. Of vanuit welke haven
je vertrekt. De zeilende recreatievaart in Nederland, bestaande uit zo’n 500 traditionele charterschepen, van
eenvoudig tot zeer luxe ingericht, behoort tot de absolute wereldtop. “Maar Muiden heeft als vertrekhaven
wel een paar streepjes voor. De schepen liggen midden in de stad, pal aan het IJsselmeer. Dus je vaart zo
het water op.”
Vestingstad
Aan het woord is Cockie Schilperoort, schipper en secretaris van de Schippersvereniging Muiden.
Geheel objectief zal ze, gezien haar functie, niet over de oude vestingstad kunnen oordelen. Maar
Muiden, thuishaven van de ‘bruine vloot’, heeft wel degelijk veel te bieden. Kroegjes, winkels,
restaurants. Maar natuurlijk ook het Muiderslot. Acht forten die deel uitmaken van de Stelling van
Amsterdam, met als bekendste het eiland Pampus, drie kilometer uit de kust. Een mooie uitvalsbasis
voor een perfecte dag op het water.
Palinkje happen
Wie vanaf Muiden vanaf het IJsselmeer wil ontdekken, kan kiezen uit een van de achttien schepen van Zeilvloot Muiden. De
ene nog 100 procent authentiek; de ander strak en modern ingericht. Is die keuze eenmaal gemaakt, dan is het aan de klant wat
er verder staat te gebeuren. Huur je de boot voor een dagdeel, hele dag, weekend of week? Wil je erop vergaderen of juist een
bruiloft vieren. Onder vol zeil of rustig ronddobberend? Niets is de schippers van Zeilvloot Muiden te dol. Een palinkje happen
in Volendam, barbecueën op een eilandje voor de kust of op eigen houtje dwalen over Pampus of door het Muiderslot; je zegt
het maar. De klant is koning.

“Een weekend op
het water voelt als een
week vakantie”

Kom, kijk en ervaar
Edwin Calis, office manager bij Holland Sail, een boekingskantoor voor 25 traditionele zeilpassagiersschepen die op de Waddenzee, IJssel- en Markermeer en Friese meren varen, hoort het vaker
van zijn klanten: een weekend op het water voelt als een week vakantie. Ongeacht de wijze waarop
die mensen een vakantie definiëren, benadrukt hij.
“Holland Sail heeft voor ieder wat wils, van bruisende bedrijfsuitjes tot actieve meezeilvakanties voor
het hele gezin. Het verblijf aan boord is aangenaam met de comfortabele hutten, modern sanitair en
volledig ingerichte keuken. Wij hebben als doel gasten een onvergetelijke tijd te bezorgen. Ons motto
luidt dan ook: kom, kijk en ervaar.”
Mooi rustig vaarwater
Voor mensen die nog nooit eerder hebben gezeild, is de vaarroute over het IJsselmeer een mooie
introductie op de zeilsport. Vanwege de beperkte golfslag en het ontbreken van getijden of stromingen
biedt het IJsselmeer meestal een mooi rustig vaarwater. Wat niet wil zeggen dat er niets valt te beleven.
“Zowel aan boord, tijdens het eigenlijke zeilen, als aan de vele aanlegplekken zijn er volop activiteiten”, zegt hij. “De veelal historische steden die
tijdens de tochten worden aangedaan, zoals Enkhuizen, Lemmer, Stavoren, Urk of Medemblik, staan elk garant voor een flinke portie vertier.
Musea bezoeken, natuurtochten maken, winkelen of lekker uitgaan; het kan allemaal.”
Een frisse wind
Kwaliteit staat bij Holland Sail hoog in het vaandel. Calis: “Omdat veel schippers tevens eigenaar zijn, zien hun van alle gemakken voorziene
schepen eruit om door een ringetje te halen. En behalve dat de bemanning bestaat uit professionele zeilers weten ze je ook alles te vertellen over
de flora en fauna en geschiedenis van de omgeving. Dus kom en ervaar de frisse wind!”

Beleef een
zee aan tijd
Aan boord van onze
25 zeilende kwaliteitsschepen!

Zeilen
vanuit Muiden

• IJsselmeer
• Markermeer
• Waddenzee
• Friese meren

www.ZeilvlootMuiden.nl
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Of check onze w

hollandsail.nl

ebsite!

In de oude haven van Muiden liggen de 18 grote en kleine zeilschepen van Zeilvloot
Muiden klaar. Voor een dag of avond op het water of een tocht van een weekend of
een week. Voor elke gelegenheid: verjaardag, reünie en bruiloft,
vergadering, presentatie en netwerkborrel. Met catering naar wens,
van koffietafel tot scheepsmaaltijd. Het IJsselmeer ligt voor je open.

Kom naar Muiden en stap aan boord!

Zeilvloot Muiden
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Zei end de wereld rond
Altijd al eens de zee willen trotseren op een immens zeilschip? Monster dan nu aan voor een epische tocht langs de oude
handelsroutes naar Australië en Nieuw-Zeeland. Dutch Tall Ships specialiseert zich in vakanties die net even anders zijn.
“Het feit dat je op ‘tall
ships’ kan meevaren, is iets
dat maar weinig mensen weten ”, begint Reinoud van der Heijden, projectmanager Dutch
Tall Ships, zijn verhaal. “Deze traditioneel getuigde zeilschepen zijn dezelfde die eens in de
vijf jaar tijdens Sail Amsterdam te bezichtigen
zijn. Maar de Oosterschelde, Europa en Tecla
zijn meer dan varende museumstukken alleen”,
vertelt hij. “Ze varen het hele jaar door naar

bijzondere bestemmingen. Met aan het roer
een professionele, vaste bemanning die op hun
oceaantochten graag avontuurlijke liefhebbers
meeneemt. Iedereen kan mee. Leeftijd doet er
niet toe en je hoeft geen zeilervaring te hebben.
Die doe je gaandeweg op, onder begeleiding en
uitleg van de vaste bemanning.”

Langs oude specerijenroutes

Vanaf eind 2012 gaan deze drie schepen

opnieuw het zeegat uit, voor wat een bijzondere wereldreis belooft te worden. De tocht, die
voert langs oude specerijenroutes, zal al met al
meer dan een jaar in beslag nemen, met onderweg spectaculaire Tall Ships Races in Australie
en Nieuw Zeeland. Wie wil, kan tegen betaling
aanmonsteren om de bemanning te vergezellen
voor de hele of een gedeelte van de reis. “Een
unieke manier om de wereld te verkennen”,
aldus Van der Heijden die, om het plaatje nog
mooier te maken, verhaalt over verbluffende
zonsondergangen, voorbij zwemmende walvissen en een traditionele Kaap Hoorn-ronding.

Door wind voortbewogen

Aan boord van de schepen waan je je terug in
de tijd van ontdekkingsreizigers als Cornelis
de Houtman en Abel Tasman. Want hoewel
uitgerust met de modernste snufjes (wat een
reis zonder honger, scheurbuik en uitputting garandeert) bewegen de schepen zich
nog net zo voort als eeuwen geleden. “Van de
gastbemanning wordt een actieve deelname
verwacht”, zegt Van der Heijden. “Je wordt in
ploegen ingedeeld om het schip op koers te
houden. Zowel dag als nacht, want zeilen is een
activiteit die het klokje rond gaat. Op volle zee
kun je ’s avonds niet even voor anker gaan.”

Spierkracht

In ruil voor hun spierkracht krijgt de gast een
onvergetelijke reis, waarbij je kan ervaren hoe

Digitale marktplaats
voor boten

Bouwe Bekking

Stap-voor-stap verkoopmodule

Jachtmakelaars rekenen gemiddeld een provisie van zo’n 7 procent. Teveel, zo
vindt 83 procent van de ondervraagden naar aanleiding van een onafhankelijk
onderzoek onder 376 bootbezitters. Negen op de tien denkt zelf hun boot te
kunnen verkopen zonder tussenkomst van een makelaar. Maar bijna de helft
van de booteigenaren vindt het nadelig dat ze dan overal zelf aan moeten
denken. En dus lanceerde Volvo Ocean Race-schipper Bouwe Bekking de site
DoeHetZelfJachtMakelaar.nl, een gratis stap-voor-stap verkoopmodule met
een online advertentieplatform dat het inschakelen van een jachtmakelaar
overbodig maakt.

Online exposure

Jort van Sisseren van de website: “Als je een boot wilt verkopen, heb je twee
dingen nodig: online exposure op zoveel mogelijk binnen- en buitenlandse sites
en de zekerheid dat de hele transactie financieel en juridisch goed geregeld is. Wij
bieden beide en je doet het zelf zonder de dure makelaar.”

Interesse om mee te varen? Op
www.dutchtallships.com vind je alle informatie.

“Sneekweek is deel van
vaderlandse traditie”

Zeiler of niet, de Sneekweek kent iede
reen. Het grootste jaarlijks terugkerende
evenement op de binnenwateren van Euro
pa wint de laatste jaren steeds meer aan
populariteit. Naast de dagelijkse zeilwedst
rijden op het Sneekermeer en de Goëngarijpsterpoelen zorgt een vlootschouw, muz
iekfestival, kermis en afsluitende vuurwerk
show voor voldoende ‘Frysk’ vertier. Met
dit jaar extra aandacht voor de Olympisch
e
Spelen die dan in Londen worden geho
uden.
Dirk van der Zee windt er geen doekjes
om: de Sneekweek moet je een keer
beleefd hebben. Moeten ja, want niet gaan
, is gewoon zonde, aldus de voorzitter.
“Het
zesdaagse zeilevenement, dat jaarlijks
bijna duizend boten uit binnen- en buite
nland
trekt, maakt deel uit van een stukje vade
rlandse traditie. Dit jaar vindt, van 4 tot
en
met 9 augustus, alweer de 77ste editie
plaats.”

Historie

Huizen worden tegenwoordig steeds vaker verkocht met achterwege laten van een
tussenpersoon. Boten nog niet. Maar met de komst van de ‘Doe-het-zelf Jachtmakelaar’, een digitale marktplaats waar particulieren zelf online hun boot aan- of
verkopen, kan dat nu ook. Veilig, transparant en vooral kostenbesparend. En
uniek, want wereldwijd is het de eerste online site in zijn soort.

Nederlandse zeilschepen vroeger de wereld
verkenden. Een reis die in totaal langs drie kapen voert: Kaap de Goede Hoop in ZuidAfrika, Kaap Leeuwin in Australië en Kaap
Hoorn in Zuid-Amerika. Van der Heijden:
“Hoe lang je aan boord wilt blijven, en welke
etappes je wilt meevaren, bepaal je zelf. Er zijn
stukken van tien dagen tot enkele weken te
boeken. Heb je een tussenjaar, kies dan voor
meerdere etappes. En dat voor een prijs die
mensen zal verrassen. Voor minder dan 100
euro per dag is je kostje gekocht.”

Het idee achter de zeilwedstrijden stam
t zelfs van nog verder terug. Het begon
in 1814 met een zeiltocht naar Joure om
te vieren dat de uit Franse krijgsdienst
gedeserteerde Sneeker Jacob Sjoukes Viss
er weer veilig thuis was gekomen. Hier
uit
ontstond later de Sneker Hardzeildag die
in 1934 opging in de eerste Sneekweek.
Van der Zee: “De kracht van zeilen is dat
het een familiegebeuren is. Overdag nem
en
drie generaties zeilers het tegen elkaar
op tijdens de wedstrijden. ’s Avonds zie
je
hen weer terug op de dansvloer. Het is
een geweldige combinatie van sportivite
it en
gezelligheid.”
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Het Zeeuwse Jaar van het Water

Zeeland: waterhistorie te over
In Zeeland speelt het water een grote rol. Tijdens Het Zeeuwse Jaar van het Water krijgt iedere bewoner en bezoeker
een unieke kans om kennis te maken met die speciale relatie tussen de provincie en het water.
Water zorgt voor kennis, energie, recreatie, eten, sport,
werk en geld. In Zeeland is water een manier van leven.
Dit jaar is het Zeeuws Jaar van het Water en wil de provincie laten zien wat de combinatie land en zee gebracht
heeft. Want hoe mooi en fijn ook, Zeeland is zoveel
meer dan een strandvakantie en mosselen eten op een
terras. Tijdens dit speciale jaar worden er veel activiteiten georganiseerd en biedt Zeeland een kijkje achter de
schermen. Leer tijdens een leuk en educatief uitstapje
meer over het Zeeuwse leven, het leven in het water en
de geschiedenis van deze provincie. Leuk voor jong en

oud! Op de agenda staan activiteiten die onbekende
kanten van Zeeland belichten, zoals een rondvaart met
sleepnetvissen, een ansjovisrondvaart, de surfwedstrijd
Schotsmancup op het Veersemeer, een zeehondentocht
vanuit Yerseke, een meditatietocht over de Westerschelde,
een oesterexcursie en een fototentoonstelling. En er is
meer. Kortom, Zeeland is – dit jaar meer dan ooit – een
bezoek waard.
Kijk op www.jaarvanhetwater.nl voor meer informatie
en een uitgebreide agenda van alle activiteiten.

Hendrik Willem van Loon Hardzeildag
Een unieke wedstrijd, de Hendrik Willem
van Loon Hardzeildag?

hoe hard ze
Jazeker. Historische schepen laten zien
kunnen zeilen op 21 juli in Veere.

ag een

Is de Hendrik Willem van Loon Hardzeild
Veerse traditie?

gehouden. De eerste
De wedstrijd wordt voor de 20ste keer
d door kinderboekenkeer was in 1928 en werd georganiseer
Ook Frits Philips was
schrijver Hendrik Willem van Loon.
zeildag voor de
hard
erbij betrokken. Oorspronkelijk een
wat leven in den
eens
r
wee
Arnemuider vissers in 1928 om
de finish in de
unt
gtep
hoo
als
garnalenketel te krijgen. Met
vergoeden. Helaas was
haven. Eventuele schade zou Philips
weer is opgepakt door
het eenmalig totdat de draad in 1992
de Stichting Behoud Hoogaars.

Welke schepen doen er mee?

schepen. Een
De wedstrijd is voor rond- en platbodem
grijk. Er wordt
elan
onb
niet
sportieve bemanning is ook
en en voor iedere
prijz
ie
moo
met
sen
klas
gestreden in diverse
en circa 45 deelnedeelnemer een flinke fles jenever. Er word
zijn nog van harte
mende schepen verwacht. Deelnemers
welkom.

Een hardzeildag is alleen leuk voor de

deelnemers, toch?

Loon Hardzeildag zeker
Dat is tijdens de Hendrik Willem van
f de rede van Veere
niet aan de orde. Bezoekers kunnen vana
Daarnaast is er een
goed zien wat er op het water gebeurt.
pen en hoe het er aan toe
commentator die vertelt over de sche
er een gezellig maritieme
is
gaat tijdens de wedstrijd. Daarnaast
s zullen zich hier zeker
eker
bezo
markt en lekker eten. Dus alle
gaars.nl
.hoo
www
op
vermaken. Meer weten? Kijk

Vlissingen Maritiem
Ik heb zin om boten te bekijken.
Waar moet ik dan zijn deze zomer?

Nou, bijvoorbeeld bij Vlissingen Maritiem op 24,
25 en 26
augustus. In deze Zeeuwse stad aan het water ziet
u de
schepen in actie, en krijgt u de gelegenheid om aan
boord
een kijkje te nemen.

Wat is er zoal te zien?

Er komen tientallen schepen, van varend maritiem
erfgoed
tot grote bekenden op het water zoals boten uit de
vloot van
het Loodswezen, Rijkswaterstaat, de KNRM en sleepen
duwboten. Op de kade zijn er ook allerlei festiviteiten
zoals
een kidsplaza, een WatersportArena en natuurlijk
ook
Zeeuwse zilte lekkernijen.

Wat zijn hoogtepunten waar de organisatie trots op

Klinkt goed. Dat smaakt naar meer!

Dan is geduld een belangrijke zaak. In augustus
2013 wordt
Sail de Ruyter gehouden. In 2007 werd het 400st
e geboortejaar van Nederlands beroemdste zeeheld en gebor
en
Vlissinger Michiel de Ruyter groots gevierd met
tientallen
tallships en een nog grotere vloot schepen uit het
het maritiem erfgoed. Volgend jaar verwacht Vlissingen deze
vloot
opnieuw te mogen begroeten als zij net als in 2007
onder
zeil langs de Vlissingse Boulevards varen.

STICHTING BEHOUD HOOGAARS
SBH zet zich in voor het behoud van de authentieke hoogaars en hengst als varende monumenten
van de visserij in de Zeeuwse en Vlaamse delta. De sfeer van weleer wordt er tastbaar. De zilte
atmosfeer, vermengd met de lucht van lijnolie en teer. Ervaar het zelf. U ondersteunt ons door
deze prachtige schepen in te zetten voor het zeilen met relaties, met medewerkers (zeer
geschikt als teambuilding) of een feestelijke gelegenheid, zowel privé als zakelijk.
Het zeilen op deze klassieke schepen is een unieke ervaring. Actief meezeilend of meegevoerd
door een ervaren bemanning van vrijwilligers met passie voor deze schepen. De schepen
bieden ruimte aan 12 gasten per schip. Tevens kunnen er evenementen op maat worden
georganiseerd met bv catering aan boord, of een wedstrijdelement. Al vanaf €300, informeer
naar de mogelijkheden.
Speciale suggestie: vaartocht op het Veerse meer met zilte Zeeuwse zaligheden.
Tip: 21 juli de Hendrik Willem Van Loon Hardzeildag voor de rede van Veere.

Stichting Behoud Hoogaars

Stichting Behoud Hoogaars
Zuidwal 63
(0118) 410045
varen@hoogaars.nl
www.hoogaars.nl

is?

Het zeilvrachtschip Tres Hombres, de groenste mani
er om
vracht te vervoeren, mag natuurlijk niet ontbreken
op dit
duurzame evenement. Ook een eyecatcher is Shtan
dart, het
replica van het schip dat tsaar Peter de Grote in Zaand
am
liet bouwen. En op het Utrechtse Statenjacht zullen
gehandicapten meevaren.

SAIL DE RUYTER ZEELAND EN
VLISSINGEN MARITIEM
Vrijdag 24 t/m zondag 26 augustus staat de manifestatie
‘Vlissingen Maritiem 2012’ op het programma. In de Dokhaven
zal het bruisend hart zijn van de activiteiten, waar rond 70
schepen zullen liggen. Schepen kunnen worden bezichtigd,
men kan meevaren en aan de wal kan men terecht in de
zware plaatwerkerij en de gerestaureerde Timmerfabriek van
de voormalige scheepswerf Koninklijke Mij. De Schelde. Er
is een maritieme braderie, met o.a. visserijproducten en er
worden kinderactiviteiten georganiseerd. Het geheel wordt
omlijst met toepasselijke muziek en shantykoren.

In het Zeeuwse watergebied de Delta
zijn praktisch alle watersporten mogelijk,
zoals zeilen, surfen, kajakken, vissen,
duiken, motorboot varen, of (actief)
meevaren op een authentiek (zeil)schip.
Maar ook aan wal is er veel te beleven.
Ga naar www.deltagids.nl voor deze informatie. En download de handige app of
laat je inspireren door de vaarroutekaart.

Zelf het water
op? Dan ben je in
Zeeland en ZuidHolland aan het
goede adres
www.klipperaak-linquenda.nl
www.vrouwejannigje.com
www.zeilschiphollandschdiep.nl
www.klippermathilda.nl
www.nieuwe-maen.nl
De Gratitude is een eenmast klipperaak uit
1912. Er zijn twee elementen die een zeiltocht
op de Gratitude tot een succes maken: het is
heerlijk zeilen en de schipper zorgt voor een
goede sfeer aan boord. Het draait om enthousiasme, een sportieve inspanning en veel
wind in de zeilen. Samenwerken om vooruit te
komen. www.gratitude.nl

Download
onze GRATIS
Deltagids App!

Vlissingen Maritiem is de opmaat tot een internationaal
topevenement: Sail de Ruyter Zeeland 2013, dat zal
plaatsvinden van 22 t/m 25 augustus 2013.
Voor meer informatie:
www.VlissingenMaritiem.nl

www.deltagids.nl

De PC of de
sportschool?
Marit Bouwmeester,
wereldkampioene Laser Radial klasse.
Lid van de Delta Lloyd Kernploeg.

Vrije Ɵjd – wat moet je ermee? Je zal de mensen de kost moeten geven die dan het liefst een luxe
winkelstraat in zouden lopen. Marit niet. Die gaat liever nog een uurtje op de loopband. Of aan een
paar gewichten trekken. Want ze wil niet alleen de beste zijn in haar klasse, maar ook de tste en de
sterkste. Ze gelooŌ namelijk dat dat met elkaar te maken heeŌ. Wij ook trouwens. Je wint door kriƟsch
te zijn. Volg Marit Bouwmeester op weg naar de Spelen op deltalloyd.nl/zeilen.

