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HET WORDT EEN PRACHTIG
VAARSEIZOEN. BOEK NU JE TOCHT EN
WEES VERZEKERD VAN EEN PLEK AAN
BOORD VAN DE ZUIDERZEE

Komend vaarseizoen, nieuwe schipper
De meeste lezers van deze brief weten
inmiddels wel dat ik, schipper Olaf,
afgelopen jaar de Zuiderzee van
schipper Piet heb overgenomen.Vanaf
augustus 2015 heb ik de eerste tochten
met gasten gevaren. De jaren hiervoor
was ik op verschillende klassieke
zeilschepen de matroos en heb
zodoende veel vaardagen en ervaring
opgedaan met allerlei platbodems. Het
lekkerste vaart toch wel een eigen
schip.Vorig jaar heb ik tijdens de
wintermaanden alle theorievakken

VAKANTIE VIEREN

gehaald van het grootvaarbewijs.
Inmiddels heb ik genoeg vaardagen in
het boekje staan, om mijn mondeling
examen te mogen doen.Vanaf dit jaar
april heb ik dan ook vaarbevoegdheid
voor zeilschepen langer dan 20 meter.
Dan kan ik een beetje bijklussen als
zetschipper op andere schepen. Vorig
jaar is de Zuiderzee op de werf
geweest en heeft een nieuw schroefas
gekregen en zijn er twee nieuwe platen
op het vlak gekomen.Vanaf dat moment
hebben we de Zuiderzee andere
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kleuren gegeven. Het rood van Piet gaat
geheel vervangen worden door een
blauw/groene kleur. Er zijn aardig wat
technische zaken aangepakt en de
veiligheid is ook verbeterd door de
montage van een AIS systeem.Verder
hebben de zeilgaderobe uitgebreid met
een halfwinder en een waterzeil voor
de fok. Zodoende zijn er nu 8 zeilen
aan boord om mee te spelen. Met een
totaal oppervlakte van 250 m2
Aardig wat voor een tjalkje van 17 mtr.

HARDZEILDAGEN

Wat gaan we doen in 2016 en wat zijn de
mogelijkheden?
Eerste volledige jaar wil ik natuurlijk
van alles gaan doen, maar er is zo
weinig tijd. Sowieso gaan we een aantal
zeilraces meedoen. De Cornelis race
vanuit Lelystad en de Bontekoe race
vanuit Hoorn zitten in de planning.
Je kan je hiervoor individueel
aanmelden.
Doe mee en voel de spanning.
Verder gaan we een aantal individuele
tochten organiseren. Het leuke hierbij
is dat je niet het hele schip huurt, enkel
je eigen plekkie aan boord. Dat scheelt
nogal in de kosten. Je kan je al
inschrijven voor een lente singlestocht,
twee weken Oerol met of zonder
overtocht naar Terschelling en een paar
Waddentochten, waarbij we vanuit Den
Oever varen en zoveel mogelijk gaan
droogvallen of ankeren op het wad.
Momenteel liggen we vaak als B&B
schip in Amsterdam, Haarlem en

HIER LIGGEN WE HEERLIJK
BESCHUT IN DE
VLUCHTHAVEN WIJDENES

Weesp. In het najaar gaan we dit weer
doen. Je bent al vanaf 4 personen
welkom aan boord. Leuk idee om een
keertje je gezin te verrassen.
Op de vernieuwde website vind je
verder alle mogelijkheden voor
dagtochten, weekend en
(mid)weektochten met of zonder
catering. Deze tochten zijn voor
groepen tot maximaal 12 personen.
We liggen nog steeds op het mooiste
plekje van Muiden aan de Herengracht
tegen over huisnr. 25 met uitzicht op
het prachtige Muiderslot.

L ENTE SING L ES
INDIVIDUEEL

In dit voorjaar organiseer ik een open
schipdag, er wordt dan een glas bubbles
ingeschonken en je kan kennis maken
met schip en schipper.
Tot snel en de groeten van Schipper
Olaf
O E RO L S L A A P S C H I P
INDIVIDUEEL

WADDENTOCHT
INDIVIDUEEL

Boek nu een tocht voor de komende zomer
WAAROM ZUIDERZEE?
1. VERTROUWD
2. VRIENDELIJK
3. TOP BEMANNING
4. KNUS
5. WARM
6. EENVOUD
7. VEILIG
8. SCHOON
9. INFORMEEL
10. GASTHEERSCHAP

Het makkelijkste boek je via de
website:
http://zuiderzeezeilen.nl/aanvraag
Kijk op de faceboekpagina voor de
individuele tochten:
https://www.facebook.com/
zuiderzeezeilen/
Contact gegevens:
Schipper Olaf
Pakveldstraat 15
2042 KD Zandvoort
Tel: 06-22859496
Mail: olaf@zuiderzeezeilen.nl
KvK: 58661352
Fiscaalnr. 117793164B01
Iban: NL47ABNA0553749919

