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SPONSORS/PARTNERS INHOUD

Stichting Zeilschip Eendracht ontvangt geen subsidie, maar wordt gesteund 
door haar verenigingsleden, vrijwilligers, klanten, partners en sponsors.  

De een draagt bij in natura, de ander met financiële middelen. Mede dankzij 
onderstaande bedrijven en organisaties kunnen wij onze maatschappelijke 
projecten aan boord van de Eendracht organiseren en ons zeilschip veilig in  

de vaart houden. Want zeilen met de Eendracht doe je samen!

Onze sponsors en partners
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De wind in de zeilen
Stichting Zeilschip Eendracht zet zich samen met ruim 300 vrijwilligers in om aan (kwetsbare) jongeren, zieken  
en ouderen letterlijk de wind in de zeilen te bieden. Met jouw boeking kunnen wij nog meer mensen, die het zo  
ontzettend nodig hebben, een dagtocht of meerdaagse zeilreis van hun leven bezorgen.

Zeilreizen
Zeilvakanties voor iedereen van 15 tot en met 80 jaar, 
in binnen- en buitenland! De wereldzeeën op een unieke 
manier ontdekken? Jouw volgende reis begint hier!

Word lid en verdien meteen het lidmaatschap  
terug, dankzij de 10% ledenkorting die je direct 
bij de boeking ontvangt.

Vaarprogramma 2021

DE REIZEN DE REIZEN

Van 8 tot en met 80 jaar
Check in/out: 10:00u - 19:00u
Boordprijs: 124,50 / Jongerenprijs: 62,25 (8-25 jaar)

Inbegrepen bij onze dagtochten
 � Welkom aan boord met koffie, thee en een lekkere koek.
 � Lunch en snacks.
 � Een verrassingsdiner.
 � Onbeperkt koffie, thee, fruit en tapwater.

Dagtochten vanuit Rotterdam
Ontdek Rotterdam-Rijnmond vanaf het water en koers  
met de Eendracht naar zee. 

 � zaterdag 10 april 2021
 � zondag 11 april 2021
 � zaterdag 24 april 2021
 � zondag 25 april 2021
 � zaterdag 7 augustus 2021
 � zondag 8 augustus 2021

Dagtochten voor cliënten van  
Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

 � zaterdag 17 juli 2021 (voor gezinnen, kinderen vanaf 8 jaar) 
 � zondag 18 juli 2021 (voor gezinnen, kinderen vanaf 8 jaar)
 � zaterdag 31 juli 2021 (voor jongeren tussen de 15-25 jaar)
 �  zondag 1 augustus 2021 (voor jongeren tussen  
de 15-25 jaar) 

Inschrijvingen verlopen via de lokale Voedselbanken.  
Gesponsord door fondsen en bedrijven. 

Dagje uitwaaien op  
de Eendracht

Op dagtochten vanuit onze thuishaven Rotterdam varen 
we minimaal 2 uur heen en 2 uur terug over de Nieuwe 
Waterweg. We zeilen op deze dagtochten een aantal  
uren op zee en het diner vindt al varend plaats op de  
Nieuwe Waterweg.

Jonger dan 15 jaar? 
Ieder kind onder de 15 jaar mag alleen mee onder  
begeleiding van minimaal één volwassene. Is een  
kind kleiner dan 1.40m? Dan is het dragen van een  
reddingsvest (aan boord beschikbaar) verplicht.

De prijzen in dit magazine zijn in euro’s. Eventuele  
zet- en/of drukfouten voorbehouden. Op al onze zeil-
reizen en dagtochten zijn de Algemene Voorwaarden 
Eendracht van toepassing.

Rouwreis met  
lotgenoten - 7 dagen
De Eendracht organiseert deze zomer voor mensen 
die in de afgelopen tijd een dierbare verloren zijn een 
speciale zeilreis om met lotgenoten even op adem  
te komen.

Check in: zaterdag 10 juli om 10:00u
Check out: vrijdag 16 juli om 16:00u
2-persoonshut: 1.880,- p.p.
4-persoonshut: 1.760,- p.p. 
Jongerenprijs: 940,- p.p. (15 t/m 25 jaar)

Het Eendracht -
avontuur
De Eendracht telt bijna 60 meter lengte, 15 meter breedte 
en heeft een diepgang van 5 meter. Zeilschip Eendracht 
valt in de A-klasse zeilschepen. Ook wel tall ships  
genoemd; de grootste zeilschepen van de wereld.

Met de Eendracht kun je kort of langer op zeilavontuur. 
Of je nu jong bent of oud, kiest voor een dagtocht of 
een actieve zeilvakantie. Zeilschip Eendracht heeft voor 
elk wat wils! De bemanning van de Eendracht bestaat 
vrijwel helemaal uit vrijwilligers. Geen zeilervaring?  
Dat is niet nodig. Onze professionele bemanning leert 
je graag alles over het reilen en zeilen aan boord.

Het Eendracht-concept
Samenwerken, vriendschappen maken en grenzen 
verleggen. Aan boord worden jong en oud geïnspireerd 
tot het bevorderen en stimuleren van het groepsgevoel, 
waarbij de focus ligt op discipline, samenwerken,  
zelfrespect en vooral je veilig te voelen.

Weekendje zeilen  
vanuit Rotterdam

Lange zeilreizen 

Even zin in een korte break? Weten hoe het voelt  
om op een groot zeilschip te varen? Maar is een  
lange zeilreis nog niet je ding? Boek dan een plaats 
op een van onze korte zeilreizen vanuit Rotterdam 
en ontdek de wereld van het zeezeilen.

Paasweekend zeilen - 4 dagen
Check in: vrijdag 2 april om 10:00u
Check out: maandag 5 april om 16:00u
2-persoonshut: 625,- p.p.
4-persoonshut: 565,- p.p.
Jongerenprijs: 312,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Hemelvaartsreis - 4 dagen
Check in: donderdag 13 mei om 10:00u
Check out: zondag 16 mei om 16:00u
2-persoonshut: 625,- p.p.
4-persoonshut: 565,- p.p.
Jongerenprijs: 312,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Actieve zeilreis - 9 dagen 
Check in: donderdag 1 juli om 10:00u 
Check out: vrijdag 9 juli om 16:00u
2-persoonshut: 1.440,- p.p.
4-persoonshut: 1.280,- p.p.
Jongerenprijs: 720,- p.p. (15 t/m 25 jaar)

Zeilkamp jongeren 15-17 jaar - 5 dagen
Check in: maandag 19 juli om 10:00u
Check out: vrijdag 23 juli om 16:00u
Jongerenprijs: 695,- p.p.

Heppie-reis - 5 dagen
Check in: maandag 26 juli om 10:00u
Check out: vrijdag 30 juli om 12:00u 
Inschrijvingen verlopen via Stichting Het Vergeten Kind.

Zeilreis Stichting Jongeren en Kanker - 5 dagen
Check in: maandag 2 augustus om 10:00u
Check out: vrijdag 6 augustus om 14:00u
Eigen bijdrage: 100,- p.p. De overige reissom is gesponsord 
door fondsen en bedrijven. Inschrijvingen verlopen via onze 
website (www.eendracht.nl).

Jongeren ontvangen 
korting
Alle jongeren van 8 tot en met 25 jaar ontvangen op alle 
zeilreizen en dagtochten tot maximaal 50% korting op 
de normale boordprijs. Vanuit onze missie willen wij 
jongeren alle aspecten van het zeezeilen laten beleven. 
Ook organiseren wij bijzondere reizen voor jongeren die 
wel wat wind in de zeilen kunnen gebruiken. De jongeren-
korting en maatschappelijke projecten worden gefinan-
cierd vanuit het C.J. Jaski Fonds (www.jaskifonds.nl).
Let op: Als je gebruik wilt maken van de 
jongeren korting, dan word je ingedeeld in een 
vierpersoonshut.

Ontdek de zee in al zijn eenvoud. Geen mobiel bereik, 
geen televisie en geen internet. Beleef zelf wat het 
leven als zeezeiler met je doet. Ervaar hoe het is om 
samen uitdagingen op zee te delen, de Eendracht 
met elkaar in beweging te houden. We laten ons  
leiden door weer en wind. Gooi de trossen los  
en stap aan boord, want wij hebben jouw droom-
bestemming op de radar.  

Alle reizen vertrekken vanuit Rotterdam,  
tenzij anders is aangeven.
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DE REIZEN

Wachtsysteem 
Tijdens meerdaagse reizen draai je mee in het 
wachtsysteem van ‘4 uur op, 8 uur af’, onverdeeld  
in een rode, witte en blauwe wacht. Zo kunnen we  
samen de Eendracht dag en nacht laten varen.  
Bij elke wacht horen verschillende taken. Zo help  
je met schoonmaken en zeunen (helpen in de  
bediening), assisteer je in de kombuis, werk je  
mee om de zeilen te hijsen, strijken en te trimmen.  
Je helpt ook mee bij het overstag gaan, aan het roer 
en met de navigatie.

Tussendoor heb je alle tijd om te genieten en te  
relaxen aan boord. Hoe magisch is het om de zon  
op te zien komen of onder te zien gaan als je aan  
het roer staat? Samen de zeilen te zetten in het  
maanlicht of dolfijnen naast het zeilschip te spotten? 
Beleef het op de Eendracht. 

De verschillende wachten lossen elkaar volgens  
onderstaand schema af:

 � 00:00 - 04:00 uur: hondenwacht
 � 04:00 - 08:00 uur: dagwacht
 � 08:00 - 12:00 uur: voormiddagwacht
 � 12:00 - 16:00 uur: achtermiddagwacht
 � 16:00 - 18:00 uur: eerste platvoet
 � 18:00 - 20:00 uur: tweede platvoet
 � 20:00 - 24:00 uur: eerste wacht

Wel of niet inbegrepen 
bij onze zeilreizen
Dit is inbegrepen

 � Onbeperkt koffie, thee, fruit en tapwater.
 � Volpension en beddengoed.

Dit is niet inbegrepen
 � Transfer naar en vanaf de Eendracht.
 � Eventuele excursies tijdens de reis.
 �  Overige drankjes en merchandise (consumptiebonnen 
aan boord te koop, tegen contante betaling, pinbetaling 
beperkt mogelijk). 

 � Reisverzekering, verplicht.
 � Reis- en annuleringsverzekering, aanbevolen.

Winterprogramma 2020/2021
Eilandhoppen Canarische Eilanden  
vanaf Las Palmas 
Check in: zondag 2 januari 2022 om 16:00u
Check out: donderdag 13 januari 2022 om 12:00u
Duur: 12 dagen 
2-persoonshut: 2.195,-
4-persoonshut: 1.975,-
Jongerenprijs: 1.097,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Actieve zeilreis Las Palmas, Gran Canaria -  
Madeira
Check in: maandag 21 februari 2022 om 16:00u
Check out: zondag 27 februari 2022 om 12:00u
Duur: 7 dagen 
2-persoonshut: 1.100,-
4-persoonshut: 895,-
Jongerenprijs: 550,- (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Actieve zeilreis Madeira - Brest, FR
Check in: maandag 28 februari 2022 om 16:00u
Check out: zaterdag 12 maart 2022 om 12:00u
Duur: 13 dagen 
2-persoonshut: 2.175,-
4-persoonshut: 1.950,-
Jongerenprijs: 1.087,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Actieve zeilreis naar thuishaven Rotterdam,  
met bezoek aan Kanaaleilanden
Check in: zondag 13 maart 2022 om 16:00u
Check out: zondag 20 maart 2022 om 12:00u
Duur: 8 dagen 
2-persoonshut: 1.284,50
4-persoonshut: 1.148,-
Jongerenprijs: 642,25,- (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Actieve zeilreis Lissabon, PT - Las Palmas,  
Gran Canaria
Check in: woensdag 17 november om 16:00u
Check out: vrijdag 26 november om 12:00u
Duur: 10 dagen 
2-persoonshut: 1.650,-
4-persoonshut: 1.475,-
Jongerenprijs: 825,- (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Eilandhoppen westelijke route  
Canarische Eilanden vanaf Las Palmas 
Check in: zondag 5 december om 16:00u
Check out: zondag 12 december om 12:00u
Duur: 8 dagen 
2-persoonshut: 1.275,-
4-persoonshut: 1.150,-
Jongerenprijs: 637,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Eilandhoppen oostelijke route  
Canarische Eilanden vanaf Las Palmas
Check in: zondag 12 december om 16:00u
Check out: zondag 19 december om 12:00u
Duur: 8 dagen 
2-persoonshut: 1.275,-
4-persoonshut: 1.150,-
Jongerenprijs: 637,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Eilandhoppen tijdens de feestdagen vanaf Las Palmas
Check in: maandag 20 december om 16:00u
Check out: zondag 2 januari 2022 om 12:00u
Duur: 14 dagen 
2-persoonshut: 2.375,-
4-persoonshut: 2.135,-
Jongerenprijs: 1.187,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

DE REIZEN

Nog meer zin in zeilen? Ontdek ons winteraanbod 
2021/2022. Weg van de donkere dagen, gooi met  
ons de trossen los en ga met de Eendracht op zoek 
naar de zon. Ons gevarieerde vaarprogramma  
biedt een avontuurlijk aanbod. Van zeezeilen tot  
en met eilandhoppen rond de Canarische Eilanden.  
Actief of relaxed, wat jij wilt. Maak jij ons  
reis gezelschap compleet? 

Actieve zeilreis Rotterdam, NL - Brest, FR
Check in: zondag 31 oktober om 10:00u 
Check out: zondag 7 november om 12:00u
Duur: 8 dagen 
2-persoonshut: 1.275,-
4-persoonshut: 1.150,-
Jongerenprijs: 637,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Actieve zeilreis Brest, FR - Lissabon, PT
Check in: zondag 7 november om 16:00u 
Check out: dinsdag 16 november om 12:00u 
Duur: 10 dagen 
2-persoonshut: 1.650,-
4-persoonshut: 1.475,-
Jongerenprijs: 825,- (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Hutten
Aan boord van de Eendracht zijn er twee- en vier -
persoonshutten. De hutten zijn comfortabel en voorzien 
van een wastafel (warm en koud water), genoeg  
opbergruimte, vaste kooien (bedden), waslijn, stop-
contacten en een bankje. Dekbedden en kussens zijn 
aan boord beschikbaar.

Liever meer privacy?
De zeilreizen op de Eendracht zijn echte groepsreizen. 
Aan boord werken we als een hecht team, waardoor  
je snel aansluiting vindt bij de andere opstappers. We 
hebben zowel twee- als vierpersoonshutten beschikbaar. 
Liever een hut alleen? Ook dat is mogelijk. Hiervoor 
geldt een toeslag van 50% van de boordprijs voor een 
tweepersoonshut. Let op: beperkte beschikbaarheid!
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Zeil mee en steun!
Als Eendracht-organisatie zijn wij ontzettend trots dat we  
jaar in jaar uit groeien in ons aanbod van maatschappelijk 
projecten aan boord van Nederlands grootste driemast-
schoener. Dit in samenwerking met andere goede doelen  
en maatschappelijke organisaties, zoals zeilreizen en  
vaartochten met Stichting Het Vergeten Kind, CVD (Centrum 
voor Dienstverlening), Vereniging van Nederlandse Voedsel-
banken, Stichting Jongeren en Kanker en Stichting Sailing 
Kids. Help mee, want ook met jouw boeking kunnen wij al 
die bijzondere projecten blijven organiseren.



Algemene  
leden-
vergadering 
(ALV)
Noteer alvast in je agenda: woensdag 
12 mei 2021 houden we weer de ALV 
voor onze leden, aan boord van de 
Eendracht, vanaf 19.30 uur. De locatie 
van de ligplaats volgt nog. 

VOORWOORD KORTE BERICHTEN

Verhuisd!
In juli werden de verhuisdozen gepakt 
en vertrokken we met het kantoor van 
de Eendracht weer naar onze oude stek 
aan de Lloydstraat 300, 3024 EA te 
Rotterdam, waar het hoofdgebouw 
van de STC Group is gevestigd. 

Ook ons postadres is gewijzigd in: 
Stichting Zeilschip Eendracht, 
Postbus 63140, 3002 JC Rotterdam. 
Telefonisch zijn wij zoals altijd bereik-
baar op +31 (0)10 290 50 00, of per 
e-mail via info@eendracht.nl.

Eendracht  
coronaproof
Na de eerste coronagolf moesten ook wij 
aan de bak om de Eendracht corona-
proof te maken, zodat we weer op pad 
konden met het zeilschip. Een uitgebreid 
protocol werd opgesteld dat door de  
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, na 
een bezoek aan boord in juli, werd goed-
gekeurd. We hebben allerlei maatregelen 
genomen en er werd een speciale  
instructiefilm gelanceerd hoe aan boord 
samen op te trekken met de geldende 
1,5 meter afstand. Zo kon de Eendracht, 
weliswaar met minder grote groepen, 

toch een aantal zeiltochten ondernemen. 
In dit magazine een impressie van  
de reis met jonge (ex)kankerpatiënten: 
‘Samen op koers’.

Eendracht: juist nu!
De ziel van de Eendracht is andere mensen 
gelukkig maken, zo verwoordde een  
verslaggever van Radio Rijnmond de kracht 
van Nederlands grootste driemastschoener. 
Dit was op 17 juli, op de dag dat de  
Eendracht eindelijk weer naar volle zee 
mocht uitvaren, na maanden stilgelegen  
te hebben aan de Holland Amerikakade. 

Voor die tijd was het alle hens aan dek  
om op tijd de opstappers en studenten uit 
de Azoren terug te krijgen in Nederland, 
vanwege de eerste coronagolf. Eenmaal 
weer in haar thuishaven werd er door een 
vaste ploeg bemanning en vrijwilligers dag 
in dag uit hard gewerkt om het zeilschip in 
topvorm te houden. Vanuit huis werd door 
de walorganisatie alles ingezet om de  
Eendracht op de kaart te houden en te zien 
wat voor mogelijkheden er nog wel zouden 
zijn om afgelopen zomer met goede doelen 
te kunnen varen. Een belactie voor leden 
en een gericht op bedrijven om eenmalig  
te doneren, bleken ongelofelijk succesvol. 
We zijn daarvoor iedereen enorm dankbaar. 
Ongelofelijk blij zijn we ook met de toestroom 
van nieuwe sponsors en partners, die  
we in dit magazine graag even uitgebreid  
voorstellen. 

Sail a future - zeilen van hoop

Kaartje sturen, 
klein gebaar...
In maart hielden we een kaartenactie 
voor mensen die door de lockdown 
bijna geen contact meer hadden met 
de buitenwereld. Via sociale media 
vroegen we wie zo’n kaartje wel kon 
gebruiken. En die oproep bleek een 
groot succes. Honderden hand-
geschreven Eendracht-kaarten zijn 
verzonden met een kleine oppepper 
namens de Eendracht, met als  
boodschap dat we niemand buiten  
de boot laten vallen.

Open dag tijdens 
aangepaste  
‘Wereldhaven-
dagen’
Ondanks corona kon de Eendracht toch  
op haar manier invulling geven aan de  
Rotterdamse Wereldhavendagen via Port 
Stories. Een aangepast programma waarbij 
onder meer bedrijven les konden geven op 
scholen. Ook de Eendracht heeft een week 
lang met acht vrijwilligers diverse scholen 
bezocht met een educatief programma.  
De gastlessen voor basisschool Müllerpier 
vonden op 4 september aan boord plaats. 
Ook op die dag leerden kinderen  
bijvoorbeeld hoe je echte zeemansknopen 
legt en wat voor vlaggen er zoal zijn.  
Tussendoor konden ze onder begeleiding 
zien wat er zoal op zo’n groot zeilschip  
als de Eendracht te ontdekken valt.  
Een reactie van een van de leerlingen:  
“Het was ongelofelijk stoer dat we achter 
het roer mochten staan.” 

Eendracht schittert bij  
Koole Terminals

Om het zeilschip coronaproof te maken werd 
een protocol opgesteld voor aan boord, dat 
is goedgekeurd door de Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond. Praktisch betekende 
dit dat ook het zeilschip zoveel mogelijk  
geschikt is gemaakt voor de 1,5 meter-
samen leving, zoals met stickers voor speciale 
loop routes, et cetera. Voor opstappers 
werd een voorlichtingsfilm online gezet hoe 
dit in de praktijk in zijn werk gaat en mede-
werkers werden getraind tijdens testreizen 
om alles in goede banen te leiden. Hierdoor 
konden we, weliswaar met minder opstap-
pers, toch uitvaren met een aantal goede 
doelen, zoals Stichting Het Vergeten Kind, 
Vereniging van Nederlandse Voedselbanken 
en Stichting Jongeren en Kanker. Ook ver-
trokken medewerkers van Royal IHC met 
Rotterdamse nieuwkomers via Stichting 
Mano een dag naar zee. Een interview  
met de IHC Foundation over hun inzet om 
andere mensen te helpen en medewerkers 
actief bij projecten te betrekken, vind je op 
pagina 12. 

Nu nadert de winter en ligt de Eendracht 
weer afgemeerd in haar thuishaven  
Rotterdam, vlakbij de Erasmusbrug. Alle 
winterreizen zijn vanwege de pandemie  

Het scheepsmodel van de Eendracht ging 
in augustus weer op tour. Koole Terminals 
ontving dit keer het model, dat nu staat te 

pronken in de ontvangstruimte van deze 
nieuwe sponsor. Op pagina 20 lees je 
waarom dit bedrijf kiest voor de Eendracht.

gecanceld, maar het zeilschip is voor veel 
mensen een icoon van hoop geworden.  
Zo worden er via Instagram tal van foto’s 
gedeeld, een compilatie hiervan vind je ook 
in dit magazine. Ondertussen hebben we 
de masten opgetuigd met lichtjes, waar-
mee we willen laten zien dat ondanks deze 
donkere dagen er altijd lichtpuntjes aan de 
horizon zijn. 

Kortom: Eendracht, juist nu. Meer dan ooit 
hebben we elkaar nodig om ons samen  
te richten op de toekomst. Eén waarin  
we weer met elkaar kunnen optrekken.  
Wij houden de Eendracht ondertussen  
in topconditie om straks weer op pad te  
kunnen met kwetsbare mensen, jong en 
oud. In dit magazine alvast ons reisaanbod 
voor de komende zomer en winter van 
2021. Naast alle sponsorbijdragen kunnen 
we ook daarmee weer allerlei bijzondere 
projecten aan boord organiseren.

Voor nu wensen wij iedereen een goede 
winter en stay safe! 

Bert Jaski, voorzitter  
Stichting Zeilschip Eendracht en  
Vereniging Zeilschip Eendracht

Opzoomer Mee, Stichting Humanitas en Aafje 
had als doel: Rotterdammers een hart onder 
de riem te steken met een maritieme bood-
schap van hoop en vertrouwen voor de 
toekomst. Kinderen kregen de kans om  
te luisteren naar allerlei maritieme verhalen 
van Rotterdamse senioren. Verhalen over 
soeppannen van 60 liter tot bananenduikers 
in de Maashaven. Met al die inspiratie 
mochten de kinderen zeilen beschilderen 
met hun toekomstdromen. Op 3 september 
werden deze ‘zeilen van hoop’ gehesen  
op de Eendracht en de Morgenster om  
die dromen van hoop aan de buitenwereld 
te laten zien. Al deze kleurige zeilen worden 
overigens vermaakt tot handtassen en  
verkocht. De opbrengst van deze ‘dromen-
dragers’ gaat naar arme kinderen die  
wel wat extra steun kunnen gebruiken.

Op uitnodiging van het Maritiem Museum was 
de Eendracht afgelopen zomer betrokken bij 
‘Sail a future’. Een initiatief van kunstenares 
Hetty van der Linden. De samenwerking 
tussen het museum en de Morgenster,  
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Zeil mee en steun!
Ook uw bedrijf kan bijdragen aan onze maatschappelijke projecten. Met bijvoorbeeld uw expertise of financiële steun. 
Of ervaar zelf hoe het is om met een bijzondere doelgroep op stap te gaan. Wij gaan graag met u in gesprek om een 

passende samenwerking te vinden.

Onze maatschappelijke partners

C.J. Jaski Fonds

Neem contact op met de Eendracht via  

010 - 290 50 00 of sales@eendracht.nl
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Het groot HavenABC, ons prachtig geïllustreerde boek, is 
bedoeld voor basisschoolkinderen, maar ook leuk voor papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s die zin hebben om voor te lezen.  
26 haventermen laten je kennismaken met beroepen en 
bedrijvigheid in en om de haven. Bestel dit mooie boek in  
de webshop van de Eendracht.

Bureau Haven werkt voor opdrachtgevers in de haven, industrie 
en maritieme sector. Slagvaardig en resultaat gericht.  

Ons werk is commercieel en met gevoel voor vorm. Helder  
en creatief. Van magazines tot infographics en alles wat  
daar tussen zit. Vormgevers met het hart in de haven.

Zo werken wij o.a. voor: APM Terminals Maasvlakte II,  
bp Raffinaderij Rotterdam, FutureLand, Portbase,  
Port of Rotterdam en Stichting Zeilschip Eendracht.

Bel 010 303 78 78. Of kijk op www.bureauhaven.nl.

hart in de haven

 poten in de klei

Hét (kinder)boek  over de haven:  Het groot HavenABC
 Bestel jouw exemplaar in de webshop van de Eendracht.

Vormgevers met het hart in de haven



INTERVIEW INTERVIEW

Royal IHC investeert  
in nog meer Eendracht

Dat is de overtuiging van Bert-Jan  
de Keijzer, penningmeester van de  
IHC Foundation en area sales manager 
voor Afrika. “Overal waar we als  
bagger- en offshorebedrijf actief  
zijn, willen we iets terugdoen voor  
de samen leving en met dat doel zijn  
we afgelopen zomer ook met de  
Eendracht op stap gegaan. Een zeil-
tocht samen met onze medewerkers 
en Rotterdamse nieuwkomers via 
Stichting Mano, dát gaan we in de  
toekomst zeker vaker doen.”

“Onze foundation bestaat sinds 2012”,  
vervolgt Bert-Jan. “Binnen Royal IHC waren 
al veel initiatieven om mensen waarmee het 
slechter gaat te helpen, maar we wilden dit 
graag centraal regelen. Voor mij was dit ook 
echt een persoon lijke drive om dit voor ons 
bedrijf wereldwijd goed op te zetten. Vanuit 
mijn werk heb ik veel landen bezocht waar 
mensen het niet goed hebben en ervaren 
dat je soms al met iets kleins kan helpen. 
Van geven word je rijk. We maken overigens 
niet alleen geld over, maar we willen juist onze 
medewerkers betrekken bij de verschillende 
goededoelenprojecten waarin wij investeren. 
We kijken daarbij wel naar projecten die 
passen bij de maritieme wereld waarin wij 
actief zijn. Zo is de kans ook het grootst dat 
we onze collega’s kunnen stimuleren hun 
talenten direct in te zetten voor het project. 
Verder hebben we ook een potje voor  
persoonlijke initiatieven van medewerkers, 
zoals wanneer iemand wil deel nemen aan 
een sponsorloop voor bijvoorbeeld het 
KWF Kankerfonds. Het gaat er ons steeds 
om die directe betrokkenheid te onder-
steunen. Een mooi voorbeeld van hoe wij al 
jaren projecten steunen is Mercy Ships, 

Zo van wat vind je gaaf om te doen, waar 
word jij gelukkig van, waarom ben je juist naar 
Nederland gekomen? De hartverscheurende 
feiten die dan worden gedeeld, dan word je 
wel met de neus op de feiten gedrukt. 
Veilig heid is echt dé basis van geluk! Je  
realiseert je nog meer hoe goed wij het hier 
in Nederland hebben. Het was echt schrijnend 
om verhalen te horen van iemand die zijn 
vader niet meer kan zien, omdat deze op 
de vlucht is voor de regering, of over de 
noodzaak te moeten vluchten omdat er 
constant bommen over je hoofd vliegen.” 

Samen actief willen delen
“Wat echt goed was, de deelnemers wilden 
heel graag in het Nederlands met ons praten. 
Hoe belangrijk het is om de Nederlandse 
taal te kunnen spreken, benadrukte ook 
een leuk stel uit Syrië. In dit land hadden  
ze een eigen onderneming en nu voelen ze 
zich minder slim omdat ze onze taal nog 
niet goed beheersen, terwijl ze daar dus  
alles goed voor elkaar hadden tot het  
moment dat ze moesten vluchten. 

In de middag kon iedereen meehelpen  
om de Eendracht onder zeil te houden. We 
hebben samen de zeilen gehesen, samen 
aan de touwen getrokken. Even fysiek met 
elkaar bezig zijn, versterkt juist dat gevoel 
van ik hoor er bij. Wat ik zeker nog wil  
meegeven: de bemanning van de Eendracht 
is geweldig! Zoveel lieve mensen die van  
alles doen om zo’n dag te laten slagen.  
We kwamen werkelijk niets tekort. 

Kortom, samen actief bezig zijn op zo’n 
zeilschip met mensen die graag iets willen 
delen, is echt een prachtige combinatie.”

Meer weten over Royal IHC en  
de IHC Foundation? Kijk op  
www.royalihc.com (rubriek foundation).

“Van geven word je rijk!”

“Niet alleen geld doneren,  
maar directe betrokkenheid van  
onze medewerkers stimuleren.”

Bert-Jan de Keijzer, penningmeester IHC Foundation 
en area sales manager Afrika

waar artsen en verplegers aan boord  
medische zorg verlenen aan arme mensen. 
Wij steunen onze medewerkers die willen 
helpen tijdens bijvoorbeeld het groot  
onderhoud aan deze schepen en vergoeden 
de reiskosten en kost- en inwoning. Onze 
mensen doen dit in vakantietijd en dit kost 
hen dus vrije dagen.”

Wegwijs maken en kansen bieden
“Met de Eendracht hebben we dit jaar voor 
het eerst een project georganiseerd. De 
combinatie van het maritieme raakvlak en 
de goededoelenreizen aan boord sprak  
ons enorm aan. Het bleek ook mogelijk om 
onze medewerkers direct bij dit project te 
betrek ken en dat past nu eenmaal binnen 
onze selectie criteria. Voor deze dag is  
er op advies van de Eendracht gekozen  
voor SamenDoorSamen. Een initiatief van  
Stichting Mano om (jonge) statushouders 
wegwijs te maken en kansen te bieden  
om zich verder te ontwikkelen binnen de 
mogelijkheden van onze samenleving.  
Binnen een uur na onze interne oproep om 
aan deze tocht mee te doen, zaten we vol qua 

aantal inschrijvingen. Overigens, de meeste 
mensen die bij ons werken hebben ook 
persoonlijk een binding met de maritieme 
wereld. Hoe mooi is het dan om op zo’n 
prachtig zeilschip mee te kunnen varen en 
tegelijkertijd andere mensen te helpen. Ook 
de samenwerking met de stichting is heel 
goed gegaan. Constructief met duidelijke 
afspraken, zoals over welke corona-
maatregelen aan boord zijn genomen.  
Dit laatste hebben we wel binnen ons  
speciale coronacrisisteam gecheckt, maar 
de Eendracht heeft dit goed voor elkaar.”

Veiligheid dé basis voor geluk
Op een zomerse dag in augustus stapten 
elf medewerkers van Royal IHC en dertien 
statushouders aan boord van de Eendracht. 
Een van hen was Bas van Oosterhout,  
bestuurslid van de foundation en online 
marketeer bij Royal IHC. “Een geweldige 
ervaring om met elkaar te praten en te  
zeilen”, vertelt Bas enthousiast. “Samen 
met Bert-Jan was ik betrokken bij de  
organisatie. Het animo binnen Royal IHC 
was groot, want we hebben een aantal  
medewerkers op de wachtlijst moeten  
zetten voor een volgend project. De hele 
opzet voor deze dag is gewoon goed  
gelukt. Ook het weer was prachtig; geen 
drup regen, wel veel wind. Dat laatste bleek 
voor sommige opstappers eenmaal op de 
Noordzee toch iets te ruig. We zijn weer 
omgekeerd, de Nieuwe Maas op en had-
den ondertussen alle vrijheid om over en 
weer te praten over ervaringen. Vanuit onze 
bijdrage hebben we vooral verteld over hoe 
het in ons land werkt als je hier aan de slag 
wilt. De Eendracht-organisatie had weliswaar 
voorbeeldvragen voorbereid die wij tijdens 
ons ochtendprogramma konden gebruiken, 
maar al snel gingen de gesprekken vanzelf. 

“Hartverscheurende feiten die dan  
worden gedeeld, dan word je wel  
met de neus op de feiten gedrukt.”

Bas van Oosterhout, online marketeer, 
bestuurslid IHC Foundation en opstapper

© Royal IHC

12 Eendracht magazine nr 249 13www.eendracht.nl



“Als team, het team van  
de Eendracht steunen.”

Welkom aan boord!

NIEUWE SPONSOREN... NIEUWE SPONSOREN...

De Rotterdamse haven biedt een ruim 
aanbod aan maritieme dienstverleners, 
zoals NeKo Ship Supply BV (kortweg 
NeKo). Deze Europese leider in 
scheepsbevoorrading voor koopvaardij, 
cruiseschepen, megajachten en 
offshore-platformen schonk onlangs 
een nieuwe MOB (snelle reddingsboot) 
aan de Eendracht. Dirk Cupido,  
directeur bij deze sponsor en eveneens 
bestuurslid van Stichting Zeilschip 
Eendracht, over zijn beweegredenen 
en die van NeKo. 

Passie delen en plezier beleven
“Scheepsbevoorrading ervaar ik al jarenlang 
als zeer dynamisch. Voorheen als financieel 
directeur in dit vak, maar sinds 2018 neem 
ik de zaken waar voor John Blom, directeur- 
eigenaar van NeKo”, begint Dirk. “Leiding 
geven binnen NeKo doe ik met veel plezier, 
want geen dag is hetzelfde. Scheeps-
bevoorrading, zeggen we weleens, is een 
van de oudste beroepen ter wereld; vanaf 
het moment dat de eerste uitgeholde 
boomstam in de rivier werd gegooid, met 
de bedoeling deze over te steken, was er 
scheepsbevoorrading. Inmiddels is de  
wereld natuurlijk veel complexer geworden, 
onder andere door regelgeving en 
mogelijk heden. Gedegen kennis over  
bijvoorbeeld voedsel en medicijnen, maar 
ook up-to-date zijn met zaken als auto-
matisering, certificering, douane- en andere 
regelgeving (nationaal en internationaal)  
is tegenwoordig onontbeerlijk. De tijd dat  
je vanuit je garagebox schepen kon gaan 

bevoorraden ligt reeds lang en definitief 
achter ons.

Mijn passie voor het werken in de maritieme 
sector deel ik ook graag met anderen. Van-
daar dat ik bestuurslid ben om de Eendracht 
te steunen. Deze grootste driemastschoener 
van Nederland biedt zoveel kansen om  
jongeren op sleeptouw te nemen in het  
maken van keuzes voor hun carrière.  
Uiteraard is veiligheid aan boord cruciaal. 
NeKo wilde daaraan graag bijdragen met 
de donatie van een nieuwe MOB. Ook als 
je ziet dat zoveel kwetsbare groepen, bij-
voorbeeld (ex-)kankerpatiënten, veel plezier 
beleven als ze met het zeilschip op pad 
kunnen, zijn we, als NeKo, er enorm trots op 
dat wij deze schenking hebben gedaan.”

Typerend voor Eendracht
Net als voor de Eendracht staat voor NeKo 
de Rotterdamse haven met stip op één. Dirk 
vervolgt: “Dit is de meest efficiënte hub voor 
scheepsbevoorrading ter wereld met een 
uitstekende infrastructuur. Ook de goederen-
voorraad, kennis en kunde over goederen 
en processen zijn hier optimaal. Vanuit hier 
bedienen wij alle Europese havens. Van 
Göteborg tot Setúbal, van Den Helder tot 
Piraeus en alles wat daar tussenin ligt; dag 
en nacht, servicegericht, flexibel en veelzijdig 
inzetbaar. Dat typeert ook de Eendracht 
met al haar reizen, opstappers en ruim 300 
vrijwilligers. Vandaar dat dit Rotterdamse 
zeilschip zo goed bij NeKo past!” 

Meer weten: www.nekoship.nl
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De Alhra Groep, die bestaat uit vier  
gespecialiseerde bedrijven in glas en 
kozijnen, is sinds kort maatschappelijk 
partner van Stichting Zeilschip  
Eendracht. Directeur Ferrie van  
Heusden vertelt over de kracht van  
samen optrekken. 

“Samenwerken is in onze ogen de basis 
voor succes,” zo begint Ferrie van Heusden, 
die mede namens directeur Philip van der 
Mijn het woord voert. “Dit is iets wat we 
echt samen hebben besloten. Als Alhra 
Groep vinden wij het belangrijk dat wij als 
team, het team van de Eendracht steunen 
en daarmee invulling geven aan ons beleid 
voor maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. Wij willen mensen die het nodig 
hebben extra steunen waar dit mogelijk is.”

Combinatie van goede doelen
Ferrie vervolgt: “In onze zoektocht naar een 
goed doel, hebben we gekeken wat echt  
bij ons past. De Eendracht is voor mij als 
Rotterdammer geen on bekende, maar een 
relatie attendeerde ons op hoe het zeilschip 
jong en oud kansen biedt. Het mooie is  
dat we niet alleen de Eendracht-organisatie  
financieel ondersteunen, maar tegelijkertijd 
ook andere maatschappelijke goede  
doelen, die combinatie spreekt ons aan.  
Zo vinden wij de vaartochten met jongeren 
die moeten leven met kanker prachtig.  
Ook de inzet van alle vrijwilligers, die de 
Eendracht aan zich weet te binden, vinden 
wij ongelofelijk mooi en knap. Je ziet dat  
tegenwoordig de samenleving alleen maar 
verder verhardt, het alleen nog maar draait 
om de harde knikkers. Vrijwilligers aan je 
binden is echt moeilijk, maar de Eendracht 

krijgt het dus voor elkaar. Daar hebben wij 
veel respect voor.”

Meerwaarde door samenwerken
“Dat samen optrekken zit – net als bij de 
Eendracht – in de haarvaten van onze  
onderneming. Onze zelfstandige werk-
maatschappijen werken vanuit één locatie 
in Rotterdam. Hierdoor hebben we alle 
knowhow voor onze vakgebieden in huis. 
Juist de synergie maakt dat wij ons werk 
flexibel en efficiënt kunnen doen, elkaar 
kunnen helpen en daarmee de klant.  
Door klanten te ontzorgen, bieden wij  
hen meerwaarde in wat wij doen. 

Dat ontzorgen, dat samen doen, is ook 
prachtig om te zien bij de Eendracht.  
Vandaar dat wij met trots maatschappelijk 
partner zijn van deze goede doelen-
organisatie. We hopen als team zeker  
een keer aan boord te stappen, maar  
voor nu wensen wij de Eendracht en  
haar team een behouden vaart!”

Meer weten: www.alhra.nl

De magische kracht van Eendracht
Je hart volgen, dat is wat Tijs van Dam 
doet. Was hij vanaf 1988 op de Eendracht 
te vinden, eerst als vrijwilliger en later 
als vaste bootsman, een paar jaar terug 
gooide hij het roer om. Nu heeft hij zijn 
eigen zeilmakerij. Voor hem is de cirkel 
rond, maar de Eendracht houdt bij 
hem een speciaal plekje.

Wat motiveert jou als partner? “De Eendracht 
vind ik gewoon een prachtig zeilschip dat 
vaart met zoveel vrijwilligers. Dat in stand 
houden, daar wil ik graag aan bijdragen.  
Uit ervaring weet ik dat als je onderweg 
bent, bijvoorbeeld meedoet aan de Tall Ships’ 
Races, dan moet je wel zelfvoorzienend 
kunnen zijn. Vandaar dat ik onlangs een 
compacte naaimachine heb geschonken. 
Weliswaar is er ooit geïnvesteerd in een  
supersonische machine, maar die is groot 
en log. Prima voor het grote onderhouds-
werk, maar niet voor onderweg. De nieuwe 
is klein en handzaam, kan zo door een luik 
en ergens aan dek of op de wal worden 
gebruikt. Voor de grote klussen, zoals het 

doorstikken van dikke 
zeilen, gaan vrijwilligers 
voortaan in mijn werk-
plaats aan de slag.  
Ik zorg voor de ruimte, 
machines en begelei-
ding waar dit nodig is.” 

Met handen werken
Waarom een eigen zeil-
makerij? “Na mijn Eendracht-avontuur van 
bijna twintig jaar, kwam de vraag wat wil ik 
nu? Waar ben ik goed in? Al snel kwam het 
zeilen naaien naar boven. Aan boord was ik 
altijd in touw met het repareren van zeilen, 
het doorstikken van de naden als dat nodig 
was. Op de Eendracht heb ik dit vak  
kunnen leren. Ik ben er gewoon goed in  
en vind het heerlijk om met mijn handen  
te werken. Als je een concreet product  
aflevert, dat voelt gewoon goed. Dat is 
echt mijn motivatie om dit te doen en  
stimuleert ook om mijn bedrijf verder  
te ontwikkelen, te groeien waarin ik  
goed ben.”

Iedereen blij
Hoe zie jij de Eendracht? “Het zeilschip 
heeft een magische kracht om mensen 
te verbinden. Vooral op de wat langere 
zeilreizen gaan mensen vaak huilend 
van boord, omdat ze dat gevoel van die 
teamspirit willen vasthouden. Het is ook 
de combinatie van het zeezeilen, al die 
instrumenten. En hoe harder het spookt, 
hoe mooier mensen het vinden. Een 
beetje afzien bevordert die saamhorig-
heid enorm! Wat ik ook heb gezien tijdens 
de bijzondere reizen, zoals met opstap-
pers van Stichting VaarKracht, is dat 
mensen zoveel meer kunnen dan vooraf 
werd gedacht. Samen creëer je aan 
boord een positieve ‘vibe’, waar ieder-
een blij van wordt. Ook tijdens jongeren-
reizen zag ik dat de orde en structuur 
aan boord echt werkt. Bleken bepaalde 
groepen jongeren thuis onhandelbaar, 
eenmaal aan boord waren ze zo mak 
als schapen. Dat is de kracht van de 
Eendracht!” 

Meer weten:  
www.vandamsailmakers.com



SPONSOR UITGELICHT

“Eendracht hoort bij  
de maritieme wereld!”
Een ondernemer die de Eendracht op 
allerlei manieren steunt en nog meer 
op de kaart wil zetten, is Tessa van 
Willigen, directeur van Maritime  
Travel Service (MTS). Ruim twee jaar 
is zij bestuurslid bij onze stichting  
en via haar bedrijf sponsort zij de  
Eendracht maar wat graag. 

Investeren in elkaar 
“Onze samenwerking dateert al van heel 
wat jaren terug, dat is ook de kracht van ons 
zakenreisbureau MTS. Investeren in elkaar, 
dát gevoel is er ook bij de Eendracht en  
samen kom je tot de beste oplossingen”, zo 
begint Tessa. “Indertijd waren er problemen 
rond de procedure voor grotere groepen, 
waaraan door KLM steeds strengere eisen 
werden gesteld. Wij hebben dit toen over-
genomen door zo flexibel mogelijk te kijken 
naar wat opstappers willen en te zoeken 
naar de voordeligste oplossingen binnen 
de geldende regels voor groepen. Daaruit 
is een mooie samenwerking gegroeid met 
de stichting. Overigens, vrijheid, blijheid  
uiteraard. Als een passagier het zelf anders 
wil regelen, is dat prima.”

Geweldige initiatieven
“Sinds een aantal jaren zijn we ook sponsor 
van de Eendracht. Wel hebben we de  
zakelijke afspraken gescheiden van onze 
sponsoring. Wat voor ons de doorslag gaf? 
Als je wilt sponsoren, doe het dan voor een 

organisatie waarmee je persoonlijk ook  
iets hebt. Los van onze klantrelatie, de  
Eendracht is gewoon een mooi zeilschip, 
verbonden aan de haven en de maritieme 
sector die wij bedienen. Ik vind dat de  
Eendracht ook geweldige initiatieven neemt 
om jongeren te stimuleren om in die sector 
te willen werken.” 

Mensen helpen
“Begin 2019 kwam de vraag of ik ook in het 
bestuur wilde participeren. Ik moest er wel 
even over nadenken, want tijd kom je als 
ondernemer altijd schreeuwend tekort, 
maar ik ben overstag gegaan. Ik vond het 
ook echt tijd om iets terug te doen voor de 
samenleving. Iedere ondernemer is toch 
vooral bezig met commerciële belangen  
en heeft allerlei ambities om nog meer te 
bereiken. De stichting ondersteunen, een 
klankbord zijn, en het idee dat je daarmee 
ook mensen helpt die het minder hebben, 
of met wie het even niet zo goed gaat,  
trok mij enorm aan. In de beginperiode  
van onze relatie dacht ik overigens dat de  
Eendracht puur een opleidingsschip was, 
maar het groeiende aanbod aan bijzondere 
projecten, vind ik prachtig.”

Eendracht? Doen!
“Natuurlijk hebben we voor al die goede-
doelenprojecten nog meer sponsors nodig. 
Als bestuurslid wil ik proberen nieuwe 
sponsors te werven. Nu speelt corona  

en dat kost de nodige energie om zoveel  
mogelijk de wind in de zeilen te houden. 
Toch probeer ik wel steeds een klankbord 
te zijn en te kijken waar kansen voor de 
Eendracht liggen. Begin volgend jaar hoop 
ik weer persoonlijk langs te gaan bij mijn  
relaties, dan vertel ik weer graag over de 
Eendracht en haar goededoelenreizen. 
Trouwens, als het je een beetje voor de wind 
gaat, kun je als sponsor vanaf duizend euro 
al bijdragen aan het werk van de Eendracht. 
Kortom, ik zal binnen mijn contacten waar 
mogelijk het Eendracht- gevoel delen. Hope-
lijk besluiten dan steeds meer ondernemers: 
Eendracht? Natuurlijk, dat gaan we doen!”

Meer weten over deze sponsor:  
www.maritimetravel.nl.

Solliciteren?
Neem contact op via:  
bemanning@eendracht.nl
of 010 - 290 50 00.

Bekijk de vacature op:  
www.eendracht.nl/vacatures

Wij zijn ook altijd op zoek naar  
enthousiaste vrijwillige stuurlieden  
en machinisten!

Gezocht
Kapitein m/v
(betaalde functie)

Heb je een voorliefde voor zeilen? Ben je 
bereid om jouw passie, kennis en ervaring 
in te zetten tijdens vaartochten met  
bijzondere doel groepen? En ben je in  
het bezit van een vaar bevoegdheid ‘master 
all ships’ of ‘master all sailing ships’?  
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Je bent het gezicht en aanspreekpunt voor  
de gasten aan boord en zorgt voor een prettige 
sfeer tijdens een kort of lang zeilavontuur.  
Door jouw positieve manier van aansturen,  
weet je de crew te motiveren en met hen te  
zorgen dat de reis goed verloopt.

Gezocht
Machinist m/v 
(vrijwillig)

Heb jij ervaring als (H)WTK en affiniteit 
met zeezeilen? Dan is Stichting Zeilschip 
Eendracht op zoek naar jou! Wij zoeken 
per direct een machinist/(H)WTK.  
Het gaat om een parttime functie voor  
4 tot 5 maanden per jaar (verspreid over 
het jaar).

Binnen ons team van vaste machinisten  
zoeken wij een enthousiaste collega, die  
naast alle voorkomende werkzaamheden  
onze gasten ook graag uitleg geeft over  
de technische aspecten van het zeilschip.
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steunt bijzondere projecten

Teamco Foundation Schweiz
Badstrasse 16a | P.O. Box 18 |

CH-8867 Niederurnen |  Zwitserland



Eendracht in de spotlights

IN DE SPOTLIGHTS... IN DE SPOTLIGHTS...

Hoe prachtig heel veel mensen de 
Eendracht vinden, blijkt uit het enorme 
aantal foto’s op Instagram. Hier een 
compilatie van al die Eendracht- 
momenten. De komende maanden ligt 
het zeilschip vlakbij de Erasmusbrug 
met lichtjes van hoop voor een toekomst 
waarin we weer samen op pad kunnen.
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Met dank aan alle fotografen die de 
Eendracht zo mooi op de gevoelige 
plaat hebben gezet.



AAN DE KOFFIE MET... AAN DE KOFFIE MET...

“Elkaar vinden 
in een nieuwe 
dynamiek.”

“De Eendracht geeft mensen de ruimte 
en verbindt.”
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Welkom aan boord!

“Eendracht: 
een prachtig  
platform!”

Jong en oud de wind in de zeilen bieden, 
dat is wat de Eendracht ook tijdens 
deze coronacrisis met man en macht 
doet. “Geweldig dat zelfs nu nieuwe 
sponsors zich aan ons verbinden, zo-
als Koole Terminals BV”, laat Nanda 
Overdevest (directeur van de stichting) 
weten. Zij ging op de 1,5 meterkoffie 
bij John Kraakman, die CEO is van dit 
toonaangevende bedrijf in opslag en 
transport van vloeibare lading in 
West-Europa. Waarom zeilschip  
Eendracht?

In haarvaten samenleving
“Wij hebben gekeken waar we kunnen  
aanhaken in de community rondom onze 
bedrijven in de Rotterdamse haven. De 
Eendracht vinden we hiervoor een prachtig 
platform. Jullie zitten in de haarvaten  
van de samenleving en als onderneming  
hebben wij een andere rol en kunnen daar 
niet altijd even effectief zijn. Ook hebben 
jullie de mogelijkheid als stichting om te 
zoeken waar in onze samenleving behoefte 
is aan aandacht en verbinding. Vandaar  
dat wij voor een brede organisatie als de 
Eendracht hebben gekozen. Zo vind ik de 
tocht met kinderen van militairen op missie 
bijvoorbeeld echt top. Ik kom er niet op, 
maar jullie wel. 

Met onze keuze voor de Eendracht kunnen 
we bovendien een extra brug slaan naar onze 
medewerkers. De naam zegt al genoeg, 
spreekt iedereen aan en we kennen allemaal 
wel iemand die bijvoorbeeld veteraan is, 
moet leven met kanker of op een andere 
manier behoefte heeft aan positiviteit en  
inspiratie. We kunnen samen trots zijn op 
de Eendracht, die zoveel verschillende 
doelgroepen op sleeptouw neemt en deze 
zaken kan verzorgen. Zoveel mensen de 
mogelijkheid biedt om te ervaren wat  
zo’n zeilschip met je doet, hoe belangrijk  
hiërarchie aan boord is en wat teamspirit 
brengt. Dat laatste, een beetje zorgen voor 
elkaar, is voor onze samenleving cruciaal 
en helemaal nu in deze coronatijd”, zo 
steekt John Kraakman van wal. 

“Met elkaar moeten we deze coronacrisis 
door zien te komen. Ook al biedt deze tijd 
veel nieuwe inzichten en daarmee kansen, 
het blijft natuurlijk spannend”, vervolgt John. 
“In zijn algemeenheid zie ik deze crisis als 

een periode van bezinning. We hebben met 
elkaar te maken met een nieuwe dynamiek 
en voeren andere gesprekken met elkaar. 
Je wordt vooral gedwongen naar jezelf te 
kijken en ik zie weer meer solidariteit met 
elkaar. Eigenlijk back-to-basic, waar het 
echt om gaat en daar is niets mis mee.” 

Van Engelandvaarders naar Eendracht
Die binding, dat schoolkampgevoel, geen 
telefoon, niet van boord kunnen, rekenen 
op elkaar, daarin zit juist de kracht van de 
Eendracht. 

Koole Terminals BV
Koole beschikt over een vloot van binnenvaartschepen, coasters en acht opslag-
locaties in Europa met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 2.000.000 m3. Het bedrijf 
richt zich met zo’n 700 medewerkers vooral op food, maar ook op niet-gevaarlijke 
chemische producten en mineralen.
Meer weten? Kijk op www.koole.com.

John: “Wat mooi aansluit op dat gevoel van 
saamhorigheid, is dat Cornelis Koole, de 
oprichter van ons bedrijf, een van de  
Engelandvaarders was. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog hielp hij met zijn motorschip 
mensen vluchten naar Engeland. Na de 
oorlog kreeg hij met hulp van Wilhelmina 
een financiering om zijn eerste tankerboot 
aan te schaffen. Van Engelandvaarders 
naar Eendracht, een mooie aanvulling op 
die geschiedenis.

Ook wij investeren van oudsher graag in 
jongeren en werken met een hele jonge  
populatie die we een opleidingsmogelijkheid 
bieden binnen onze bedrijven. Het is onge-
lofelijk mooi om te zien wat voor die groep 
jonge mensen de prioriteiten zijn. Wat voor 
dynamiek dit creëert; een dynamiek die je 
niet vaak ziet, zeker niet in de havenwereld. 
Er leven totaal andere vragen dan een paar 
generaties terug. Tegenwoordig wil men tijd 
om kinderen op te zien groeien, die ruimte 
willen wij creëren. Sowieso zitten we  
collectief in een transitie, wat kan en willen 
we en hoe doen we dat veilig en verantwoord 
in een goede balans tussen werk en privé. 
Dat vraagt erom dat je met een andere blik 
kijkt naar wat er mogelijk is, zoals thuis-
werken. Binnen ons bedrijf is dat razend-
snel opgepakt en er werken nu zo’n 150 
mensen vanuit huis. En dat gaat goed.”

Teamdynamiek
“Wat is de Eendracht een fantastisch mooi 
schip. Met de wind in de zeilen op de open 
zee een onvergetelijke ervaring. Als team er 
voor zorgen dat je de elementen met elkaar 
trotseert en de juiste veilige behouden koers 
vaart! Een prachtige uitdaging! De maquette 
staat tijdelijk even op ons kantoor aan de 
Oude Maasweg in Rotterdam. 

Rotterdam mag daarom heel trots zijn op 
dit zeilschip, maar het Eendracht-gevoel kan 
nog veel breder worden getrokken. Wat jullie 
oppakken zijn geen Rotterdamse thema’s, 
maar nationale thema’s en herkenbaar voor 
iedereen. De Eendracht is iets waar we als 
Nederland trots op kunnen zijn.” 

Zuinig op elkaar
Wat wens je de Eendracht? “Een behouden 
vaart natuurlijk. Maar juist deze periode  
bevestigt nog eens waarom het zo belangrijk 
is dat je zorgdraagt voor elkaar, dat je een 
beetje zuinig op elkaar moet zijn. Elkaar vindt 
in een nieuwe dynamiek. De Eendracht 
past daar helemaal in. Geeft mensen de 
ruimte en verbindt.”



INTERVIEW INTERVIEW

Grenzen  
verleggen op 
de Eendracht
‘Samen op koers’, biedt jongvolwassen-
en tussen 18 en 35 jaar die kanker 
hebben of hebben gehad de kans om 
deel te nemen aan een uitdagende 
vijfdaagse zeiltocht op de Eendracht. 
De doelstelling tijdens deze reis is keer 
op keer glashelder: Grenzen verleggen 
en zelfvertrouwen kweken, in een  
veilige en gestructureerde omgeving.

Dikke 9
Stichting Jongeren en Kanker:  
“We vragen achteraf altijd hoe de  
opstappers deze zeilonderneming  
met de Eendracht hebben ervaren. 
Gemiddeld gaven ze een dikke 9, want 
de zeilreis sloot heel goed aan bij hun 
verwachtingen. Ook vond iedereen  
het contact met lotgenoten positief  
en gaf men aan waardevolle nieuwe 
contacten te hebben opgedaan.” 

Interesse om deze zeilreis te  
steunen? Neem contact op via 
info@eendracht.nl.

“Ik heb  
weer een  
stuk kracht  
en vertrouwen  
gekregen dat  
ik tijdens mijn 
behandelingen 
was kwijt
geraakt.”

“Zo fijn  
om samen  
ervaringen te 
kunnen delen.”

“Weer positieve energie en kracht  
om door te vechten tegen een  
onverslaanbare vijand.”

“Een groot 
avontuur  
waarbij je  
letterlijk zelf 
de touwen in 
handen hebt.”
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Eendracht weer op stap 
met ‘Samen op koers’ 
Gelukkig kon op 16 augustus ‘Samen 
op koers’ toch doorgang vinden. Een 
zeilreis die de Eendracht afgelopen 
zomer alweer voor de derde keer in  
vijf jaar tijd organiseerde in samen-
werking met Stichting Jongeren en 
Kanker. De reis kon plaatsvinden 
dankzij financiële steun van Stichting 
Roparun, Dr. C.J. Vaillant Fonds,  
Aanmoedigingsfonds van de  
Koninklijke Facultatieve en het  
JaskiFonds. “Een geweldige ervaring 
waar alle zorgen weg zijn en je weer 
gewoon een persoon bent net als alle 
andere ‘gezonde’ mensen”, vertelt een 
van de deelnemers. 

“Wat ‘Samen op koers’ zo uniek maakt is het 
leven aan boord. Jonge (ex-)kankerpatiënten 
werken vierentwintig uur samen in het wacht-
systeem. Per wacht werken alle deelnemers 
samen om het zeilschip op koers te houden 
en te kunnen zeilen op zee. Iedereen draait 
daarin mee, ongeacht eventuele fysieke 
beperkingen. Een geweldige bemanning, 
die grotendeels uit vrijwilligers bestond, 
nam ons ook dit keer mee in het Eendracht- 
avontuur. Het was extra bijzonder om tijdens 
deze pandemie toch uit te kunnen varen. 
Dankzij het goede protocol en toezicht op 
de maatregelen kon de reis op een veilige 
en verantwoorde manier plaatsvinden.  
Ondanks de beperking die gold voor het 

aantal deelnemers die in de hutten konden, 
hebben we toch nog zes extra mensen mee 
kunnen nemen, vijf partners en een zus. 
Ook zij kregen de unieke kans om actief 
mee te zeilen en onderling ervaringen te 
delen”, zo laat Sophia Sleeman, bestuurslid 
bij Stichting Jongeren en Kanker en  
medeorganisator van de reis, weten.

Weer vertrouwen
Sophia over haar ervaringen en wat deze 
zeilreis met haar lotgenoten doet: “Het vijf-
daagse avontuur begon met een gezellige 
welkomstborrel met een adembenemend 
uitzicht op de verlichte Erasmusbrug. Na 
een nachtje ‘inslingeren’, gingen op maandag-
ochtend de trossen los. Eenmaal op volle 
zee werden we omgeven door ogen-
schijnlijk oneindige golven. De mobieltjes 
begonnen te haperen, het wachtsysteem 
kwam op gang en we beseften dat we echt 
op elkaar waren aangewezen. De spier-
ballen werden aan een test onderworpen 
bij het hijsen van de eerste zeilen en een 
voorzichtige glimlach verscheen op het  
gezicht van de kersverse roerganger.

Gaandeweg groeide het besef... Wij varen 
echt met elkaar dit enorme zeilschip! De 
prettige onderlinge sfeer en de betrokken 
bemanningsleden gaven ons vertrouwen, 
iets dat sommigen van ons zijn kwijtgeraakt 
na de diagnose kanker. Op deze manier in 
teamverband met lotgenoten je grenzen 

verleggen, is heel bijzonder. En zo het  
gevoel ervaren meer te kunnen dan je in 
eerste instantie had gedacht, was voor  
iedereen overweldigend. De combinatie van 
ontspanning en inspanning – soms gewoon 
keihard afzien – maakte deze week meer 
dan alleen ‘even lekker uitwaaien’.

Alles vergeten
“Middenin de nacht opstaan om in de regen 
aan het werk te moeten, was even slikken. 
Maar zodra je even later bovenop de brug 
onder de sterrenhemel achter het roer 
stond, was alles vergeven en vergeten.  
Tijdens deze donkere uurtjes kwamen de 
mooiste gesprekken op gang.

De meest serieuze onderwerpen als ‘hoe 
ga jij om met een kinderwens nadat je  
onvruchtbaar werd door de behandelingen’ 

en ‘ben jij weleens bang om dood te gaan’, 
werden afgewisseld met schuine kanker-
grappen onder het mom van ‘tumorhumor’. 
Het gevoel van saamhorigheid, vertrouwen 
en veiligheid binnen de groep maken dat  
je je afvraagt hoe je het ooit hebt gered 
zonder al deze mooie mensen in je leven.”

Een aantal reacties van andere  
opstappers:
 “Een bijzondere en onvergetelijke ervaring, 
die ik zonder lotgenoten niet had aangedurfd. 
Je eigen grenzen ontdekken, verleggen 
maar ook tegenkomen - waarbij je lichaam 
zegt ‘tot hier en niet verder’ - is iets wat mij 
normaal gesproken zou hebben tegen-
gehouden om deze zeilreis te maken. De 
mogelijkheid om dit samen met lotgenoten 
te doen, waarbij tekst en uitleg niet nodig 
is, heeft mij geholpen deze stap te nemen. 
Zonder sponsoren en donateurs is een  
dergelijke ervaring voor ons niet mogelijk. 
Grote dank daarvoor!”



Doe mee en word lid!
Hoe meer leden, hoe meer goededoelenreizen wij 
kunnen organiseren. In een wereld die steeds meer 
gericht is op het individu, kiezen wij samen met onze 
leden bewust voor meer en meer Eendracht en  
werken we met elkaar aan een betere maatschappij. 
De Eendracht is een uniek en veilig zeilschip waar  
iedereen een zee aan kansen krijgt. Aan boord  
wordt jong en oud geïnspireerd tot het bevorderen  
en stimuleren van team spirit, waarbij de focus ligt op 
discipline, samenwerken, zelfrespect en vooral je veilig 
voelen. Kortom, samen varen en mensen verbinden, 
dat is waar wij voor staan! Help je mee?

Als verenigingslid geniet je zelf ook van extra voordeel, 
zoals mooie kortingen op geselecteerde zeilreizen en 
dagtochten!

Soorten lidmaatschap

Jeugdlid: tot en met 25 jaar gratis.
Jeugdleden ontvangen tot maximaal 50% korting op 
zeilreizen en dagtochten vanuit het C.J. Jaski Fonds.

Lidmaatschap: vanaf 26 jaar.
50 euro per jaar, automatische incasso.

Duo-lidmaatschap: samen lid.  
Vanaf 26 jaar, 80 euro per jaar, automatische incasso.

Extra voordeel  
eerste dagtocht
Bij de eerste dagtocht die je boekt, kan je als  
Eendracht-lid nu extra voordelig mee. Voor data  
en tijdstippen zie pagina 4 van het vaarprogramma.

Voor leden vanaf 25 jaar: 89,- euro  
(normale prijs 124,50) 

Werf een nieuw lid  
en ontvang een gratis  
Eendracht T-shirt!
Met meer steun kunnen wij nog meer maatschappelijke reizen  
met de Eendracht maken. Als je nu een ander lid maakt, ontvang  
je een T-shirt van de Eendracht cadeau. De actie geldt niet voor  
nieuwe leden tot en met 25 jaar, want die ontvangen sowieso  
een gratis lidmaatschap.

EXCLUSIEF VOOR LEDEN WEBSHOP

Juist nu. Helaas kunnen we door  
de coronamaatregelen de komende 
maanden niet uitvaren. Steun de  
Eendracht door een mooie aankoop  
in onze webshop te doen, zie:  
www.eendracht.nl/webshop

Op deze pagina een overzicht van onze 
musthaves en leuke Eendracht-gadgets. 
Mooi om te geven, leuk om te krijgen!

Cap €12,50

Theeglas €8,00

Manchetknoop €20,00

Drybag (2L) €10,00

Buff €12,50

iPad-hoes €17,50

Unieke Eendracht puzzel €27,95

Eendracht 
embleem klein €1,50

Kinder t-shirt €15,00

Boek Het groot HavenABC €19,95

Ledenvoordeel

 �  Standaard 10% korting op dagtochten, zeilreizen en artikelen  
uit onze webshop.

 �  Jeugdleden ontvangen tot maximaal 50% korting op zeilreizen  
en dagtochten. 

 �  Scherpe aanbiedingen met extra korting op geselecteerde  
zeilreizen en dagtochten.

 � 2x per jaar het Eendracht-magazine digitaal of in de bus.
 �  Maandelijks de digitale nieuwsbrief;  
Post van de Eendracht.

 �  Bijwonen van de algemene  
ledenvergadering.

 �  Uitnodigingen voor speciale  
evenementen.

Meld je aan als lid via  
eendracht.nl/word-lid, of scan de QR-code.
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Steun de Eendracht en koop  
iets in onze webshop!



Technische gegevens

Service vanaf de wal

GEGEVENS & SERVICE

Gegevens & service

Scheepstype Driemastschoener
Ontwerper W. de Vries Lentsch
Bouwer  Damen Shipyards Gorinchem
Tuigage  Royal Huisman Shipyards BV/Rondal BV
Thuishaven Rotterdam, Nederland
Bouwjaar 1989
Roepletters PDVN
Totale lengte 59,08 meter
Breedte 12,30 meter
Diepgang 5 meter
Masthoogte 41,70 meter
Max. zeiloppervlak 1.206 m2

Snelheid onder zeil 14,5 knopen
Snelheid op motor 6-10 knopen

Beschikbaarheid 
Dagtocht: maximaal 110 opstappers.
Korte of lange zeilreizen: maximaal 38 opstappers.

Hutten 
7x tweepersoonshutten en 6x vierpersoonshutten voor  
opstappers. In totaal zijn er 38 slaapplaatsen beschikbaar 
voor opstappers. In de hut is er warm en koud stromend  
water, airconditioning, voldoende kastruimte, een waslijn  
en een patrijspoort. Douches en toiletten bevinden zich in  
ieder compartiment vlak bij de hut op de gang.

Bemanning
Er zijn minimaal 15 bemanningsleden aan boord, bestaande 
uit professionele vrijwilligers en enkele vaste medewerkers.

Kantooradres 
Stichting Zeilschip Eendracht
Lloydstraat 300
3024 EA Rotterdam
Postbus 63140
3002 JC Rotterdam
T: + 31 10 290 50 00 
E: info@eendracht.nl
www.eendracht.nl

C.J. Jaski Fonds
Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar  
en bepaalde groepen of instellingen kunnen bij  
de boeking van een dagtocht of zeilreis op de  
Eendracht in aanmerking komen voor een bijdrage  
uit het JaskiFonds. www.jaskifonds.nl

Bankgegevens
Vereniging Zeilschip Eendracht:
IBAN NL11 RABO 0 3118 12 953

Stichting Zeilschip Eendracht: 
IBAN NL94 RABO 0 3563 75 102

Stichting C.J. Jaski Fonds (ANBI): 
IBAN NL14 RABO 0 159 2444 12

Bankadres:  
Rabobank, Postbus 10017, 3004 AA Rotterdam
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STORAGE 
HANDLING 
SHIPPING
Koole is an international storage company 
providing logistics solutions. Handling the entire 
logistics chain for its customers.

9 TERMINALS 
IN EUROPE

TOTAL STORAGE
CAPACITY 
3.814.188 M3

3 COASTERS & 
11 INLAND BARGES
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Eendracht: juist nu!


