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SPONSORS EN (MAATSCHAPPELIJKE) 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 in de vaart 
houden. Want zeilen met de Eendracht doe je samen!

Onze sponsors en partners

Onze maatschappelijke partners

C.J. Jaski Fonds
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Winterprogramma 2018-2019

Het Eendracht -
avontuur
Met de Eendracht kun je kort of lang(er) op zeil
avontuur. Of je nu jong bent of oud, kiest voor een 
dagje uit over de Nieuwe Waterweg of een vakantie 
naar de Caribbean. Zeilschip Eendracht is voor  
iedereen! De bemanning van de Eendracht bestaat 
vrijwel helemaal uit vrijwilligers. Geen zeilervaring?  
Dat is niet nodig. Onze professionele crew leert je 
graag alles over het reilen en zeilen op Nederlands 
grootste driemastschoener.

Samenwerken: het Eendracht-concept
Zeezeilen doe je vooral samen. Op een dagtocht heb 
je de keuze hoe actief je wilt meewerken. Tijdens een 
meerdaagse reis draait iedereen mee in het wacht
systeem van ‘4 uur op  8 uur af’. Op deze manier kan 
het zeilschip dag en nacht doorzeilen. Bij elke wacht 
horen verschillende taken. Zo help je met schoon
maken en zeunen (helpen in de bediening), assisteren 
in de kombuis, werk je mee om de zeilen te hijsen, 
strijken en te trimmen, help je bij het overstag gaan, 
sta je aan het roer en help je bij de navigatie.  
Ontdek het Eendrachtavontuur. Neem een sprong  
in het diepe en zeil mee!

DE REIZEN DE REIZEN

Avontuurlijke zeilreis naar Las Palmas
Mijlenmaker
Brest  Las Palmas, Gran Canaria
Check in: dinsdag 6 november 2018 om 17:00u
Check out: dinsdag 20 november 2018 om 12:00u
Duur: 15 dagen
Boordprijs: 1.475, / Jongerenprijs: 737,50 (1525 jaar)

Zonnige zeilreis
Zee, zon en zeilen!
Las Palmas, Gran Canaria  Sal, Kaapverdië 
Check in: maandag 26 november 2018 om 16:00u
Check out: dinsdag 4 december 2018 om 12:00u
Duur: 9 dagen
Boordprijs: 995, / Jongerenprijs 497,50 (1525 jaar)

Relaxed eilandhoppen Kaapverdië
Geniet van de ontspannen sfeer
Eilandhoppen vanaf Sal, Kaapverdië
Check in: dinsdag 4 december 2018 om 16:00u
Check out: zaterdag 15 december 2018 om 12:00u
Duur: 12 dagen
Boordprijs: 1.650, / Jongerenprijs: 825, (1525 jaar)

Atlantische oversteek
Feestdagen op de oceaan!
Sal, Kaapverdië  Paramaribo, Suriname
Check in: maandag 17 december 2018 om 16:00u
Check out: donderdag 3 januari 2019 om 12:00u
Duur: 18 dagen
Boordprijs: 1.995, / Jongerenprijs: 997,50 (1525 jaar)

Zeilreis vanuit Paramaribo
Actief zeilen en relaxed eilandhoppen
Paramaribo, Suriname  FortdeFrance, Martinique
Check in: zondag 6 januari 2019 om 16:00u
Check out: dinsdag 15 januari 2019 om 12:00u
Duur: 10 dagen
Boordprijs: 1.400, / Jongerenprijs: 700, (1525 jaar)

Caribische eilandhopreis
Zon, zee en witte stranden
Eilandhoppen vanaf FortdeFrance, Martinique
Check in: dinsdag 15 januari 2019 om 16:00u
Check out: woensdag 23 januari 2019 om 12:00u
Duur: 9 dagen
Boordprijs: 1.350, / Jongerenprijs: 675, (1525 jaar)

Eilandhoppen - Bovenwindse Eilanden
Ontdek de Kleine Antillen
FortdeFrance, Martinique  Marigot, Sint Maarten
Check in: woensdag 23 januari 2019 om 16:00u
Check out: donderdag 31 januari 2019 om 12:00u
Duur: 9 dagen
Boordprijs: 1.295, / Jongerenprijs: 647,50 (1525 jaar)

Eilandhoppen - Britse Maagdeneilanden
Zeilersparadijs
Eilandhoppen vanaf Marigot, Sint Maarten
Check in: vrijdag 1 februari 2019 om 16:00u
Check out: zaterdag 9 februari 2019 om 12:00u
Duur: 9 dagen
Boordprijs: 1.350, / Jongerenprijs: 675, (1525 jaar)

Wel of niet inbegrepen 
bij onze zeilreizen

Twee- of  
vierpersoonshut?
Standaard word je ingedeeld in een vierpersoonshut.  
Liever samen met je reisgenoot een tweepersoonshut delen? 
Tegen een toeslag van 19,50 p.p. per nacht is dit mogelijk. 
Reserveer je tweepersoonshut bij het maken van je boeking. 

Dit is inbegrepen

Dit is niet inbegrepen

 � Onbeperkt koffie, thee en fruit
 � Volpension
 � Beddengoed

 � De reis van en naar de Eendracht.
 � Eventuele excursies tijdens de reis.
 �  Overige drankjes (consumptiebonnen aan boord  
te koop, tegen contante betaling). 

 � Reisverzekering, verplicht.
 � Annuleringsverzekering, aanbevolen.

Housekeeper

Tijdens de eilandhopreizen is er een housekeeper aan 
boord. Dus geen schoonmaakwerkzaamheden on
derdeks en meer genieten bovendeks!

Avontuurlijke zeilreis naar Brest
Bijna thuis!
Ponta Delgada, Azoren  Brest, Frankrijk
Check in: dinsdag 19 maart 2019 om 16:00u
Check out: zondag 31 maart 2019 om 12:00u
Duur: 13 dagen
Boordprijs: 975, / Jongerenprijs: 487,50 (1525 jaar)

Droomreizen in de winter
Zoek deze winter met ons het avontuur en de warmte 
op! Gooi de trossen los en zet koers naar jouw  droom-
bestemming. Wat dacht je van de Canarische Eilanden, 
Kaapverdië, Suriname of de Caribbean? Of vink  
je bucketlist af en steek met ons de Atlantische  
Oceaan over! Overwinteren op de Eendracht kan  
al vanaf 9 dagen. 
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Zomerprogramma 2019

DE REIZEN

 �  Op dagtochten vanuit 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.

 �  Op dagtochten vanuit zeehavens, zoals Scheveningen, 
varen we direct de zee op. De actieve zeildag sluiten  
we af met een diner. Meestal is dit in de haven, maar  
de locatie is afhankelijk van het weer. 

 �  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. 

Inbegrepen bij onze dagtochten
 � Welkom aan boord met koffie, thee en een lekkere koek
 � Lunch
 � Snack
 � Een verrassingsdiner (Captains dinner of Blauwe Hap)
 � Onbeperkt koffie, thee en fruit

Korte zeilreizen
Toe aan een korte break? Altijd al eens op een groot zeilschip 
willen zeilen, maar is een lange reis nog te hoog gegrepen? 
Boek dan een plaats op een van onze korte zeilreizen en 
ontdek de wereld van het zeezeilen.

Lang weekend zeilen tijdens Hemelvaart
Rotterdam  Vlissingen
Check in: donderdag 30 mei
Check out: zondag 2 juni
Duur: 4 dagen
Boordprijs: 530, / Jongerenprijs: 265, (1525 jaar)

Delivery naar Rouen - transport op eigen kiel!
Vlissingen  Rouen, Frankrijk 
Check in: zondag 2 juni 
Check out: donderdag 6 juni
Duur: 5 dagen
Boordprijs: 495, / Jongerenprijs: 247,50 (1525 jaar)

Dit is een bijzondere reis. Zeilschip Eendracht moet snel naar 
Frankrijk worden gevaren om op tijd te zijn voor het grootste 
nautische evenement L’Armada de la Liberté in Rouen. Dit 
noemen we ook wel een transport op eigen kiel! Voor een 
kleine prijs krijgen ook opstappers de kans om mee te varen 
naar dit spetterende evenement. Waar mogelijk en als weer, 
wind en stroming het toelaten, wordt er zeil gezet. 

Weekendje zeilen
Vanuit Rotterdam  Scheveningen
Check in: vrijdag 23 augustus om 10:00u
Check out: zondag 25 augustus om 16:00u
Duur: 3 dagen
Boordprijs: 375, / Jongerenprijs: 187,50 (1525 jaar)

DE REIZEN

Dagje uitwaaien  
op de Eendracht

Zeilreizen

Dagtocht zeilen

Van 8 tot en met 80 jaar

Zeezeilen voor iedereen van 15 tot en met  
80 jaar. Even offline? Jouw volgende groepsreis 
begint hier!

Ontdek het grootste natuurgebied van  
Nederland; de Noordzee.

Check in/out: 10:00u  19:00u
Boordprijs: 117,50 / Jongerenprijs: 58,75 (825 jaar)

Vanuit Rotterdam
Beleef RotterdamRijnmond vanaf het water  
en zet koers naar zee.

 � Zaterdag 20 april
 � Zaterdag 22 juni
 � Zondag 23 juni  speciale ledenprijs!  Meer info op pagina 26.

Vanuit IJmuiden
Even door de sluizen en dan is het tijd om te zeilen!

 � Dinsdag 25 juni

Vanuit Vlissingen
Alle hens aan dek! We starten gelijk met het hijsen  
van de zeilen.

 � Zondag 1 september

Wereldhavendagen*
Stap aan boord en laat je meevoeren in  
al het spektakel van wereldhaven Rotterdam.
Boordprijs: 45, / Jongerenprijs: 22,50 (825 jaar)

 �  Zaterdag 7 september 
Check in / out: 10:00u  13:30u of

 �  Zondag 8 september 
Check in / out: 14:00u  17:30u

*Tijdens de Wereldhavendagen wordt er niet gezeild. 

Eendracht-trainee Kim Guldberg Nielsen:
“I don’t know what happened! My new favorite 
colour is orange... I speak Dunglish, and have 
to go visit Holland now. Must be what happens 
when you spend a week on this beautiful ship, 
with the most amazing crew, volunteers and 
trainees from around Europe.

We didn’t win the race, but won the Crew Parade. 
Someone told me that Eendracht translated is 
something like Unity... and that is exactly 
what it’s about, and what the Eendracht is 
about... that’s why we won the Crew Parade... 
It’s going to take a long time before Esbjerg 
forgets the Eendracht has visited.”

JONGERENREIS

JONGERENREIS

Scandinavië-liefhebbers opgelet! 
Cruisen in Noorwegen, wie gaat er  
met ons mee?
Tijdens de Cruise in Company gaat het er relaxed aan toe. 
Nieuwe mensen leren kennen, avontuur en ontspannen 
zeilen op zee zijn op deze reis de ingrediënten. Anders  
dan bij een Tall Ships’ Race gaat het nu niet om de snelste 
zijn, maar om de gezelligheid aan boord en het ontdekken 
van bijzondere plekjes in Noorwegen. De eerste dag heb 
 je nog tijd om Frederikstad te ontdekken de tweede dag 
varen we met alle schepen de sail out. Onderweg spreken 
we ook af met andere tall ships. Gaan voor anker in een 
baai en houden een gezamenlijke barbecue. Een paar  
dagen voor het einde van deze reis komen we aan in  
Bergen, en dat is spectaculair! Er is een sailevenement 
met talloze activiteiten voor de crew van alle deelnemende 
zeilschepen. Bekijk deze dagen de op een na grootste  
stad van Noorwegen en bezoek de andere tall ships.  
Duik in dit cruiseavontuur en zeil mee!

Cruise in Company - Noorse zeilcruise
Vanuit Frederikstad, Noorwegen   
Bergen, Noorwegen
Check in: zaterdag 13 juli
Check out: dinsdag 23 juli
Duur: 11 dagen
Boordprijs: 1.575,/ Jongerenprijs: 945, (1525 jaar)

Lange zeilreizen
Stap aan boord en beleef het spektakel van  
de Tall Ships’ Races!  READY - SET - GO!
Jongerenreizen met zeilschip Eendracht.  
15-25 jaar.
Strijd jij mee voor de eerste plek? Want dat is waar het om 
gaat tijdens een Tall Ships’ Race. Als er een mast van de 
concurrent aan de horizon verschijnt, is het alle hens aan dek! 
Samen met je team alle zeilen bijzetten om als eerste bij de 
haven aan te komen. Nieuwe vrienden, nieuwe ervaringen, 
heel veel lol, teamwork, avontuur en actie op zee! 

Tall Ships’ Race 1
Vanuit Aalborg, Denemarken  Frederikstad, Noorwegen
Check in: zaterdag 6 juli
Check out: zaterdag 13 juli
Duur: 8 dagen
Jongerenprijs: 685, (1525 jaar)

Tall Ships’ Race 2
Vanuit Bergen, Noorwegen  Aarhus, Denemarken
Check in: dinsdag 23 juli
Check out: zaterdag 3 augustus
Duur: 12 dagen
Jongerenprijs: 995, (1525 jaar)

Jongeren krijgen korting
Alle jongeren van 8 tot en met 25 jaar ontvangen op alle 
reizen 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 jongerenkorting 
en maatschappelijke projecten worden gefinancierd vanuit 
het C.J. Jaski Fonds (www.jaskifonds.nl). 

Aan boord van de Eendracht organiseren wij jaarlijks 
verschillende maatschappelijke projecten in samen
werking met andere goede doelen en maatschappelijke 
organisaties. Zo zijn er reizen met Het Vergeten Kind, 
Stichting VaarKracht, Het Nationaal Ouderenfonds en 
de Voedselbank.

Dankzij onze verenigingsleden, sponsors, vrijwilligers 
en klanten kunnen wij jong tot oud laten ontdekken 
wat zeezeilen met je doet. Boek jouw favoriete reis of 
dag en help mee om onze maatschappelijke projecten 
mogelijk te maken en het zeilschip in de vaart te  
houden! Meer over onze maatschappelijke projecten 
op pagina 28.

Op al onze reizen en dagtochten zijn de Algemene 
Voorwaarden Eendracht van toepassing.

Boek en help mee!

VAN 15 TOT 80 jaar
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Eendracht 
brengt mensen 
op koers
Sociaal jaarverslag 2017 digitaal

Jaar in jaar uit zet zeilschip Eendracht 
continu alle zeilen bij om jongeren  
en bijzondere doelgroepen een on
vergetelijke ervaring te bieden. Dit 
doen we door samen te werken met  
verschillende stichtingen en goede 
doelen. Extra aandacht gaat daarbij  
uit naar kwetsbare groepen, zoals 
naar ouderen of zieke kinderen. In  
een digitaal jaaroverzicht laten we zien 
waarvoor we de Eendracht in 2017 
hebben ingezet, hoe we het zeilschip 
in de vaart houden en hoe onze  
organisatie in elkaar steekt. 

De animatie is gemaakt door onze  
stagiaire: Tiffany van Welsum en  
te zien op YouTube en op  
http://jaskifonds.nl/eendracht- 
de-basis/het-sociaal-jaarverslag/

YouTube URL: https://youtu.be/
8ceHcN6KItk

80 jaar Eendracht -  
in volle vaart vooruit!

Nieuwe samenwerkingen;  
Sailing Kids en BlijeGift

De R zit alweer in de maand. Het jaar vliegt 
voorbij. Terugkijkend kan ik stellen dat we 
een succesvol vaarseizoen achter de rug 
hebben. Opstappers, bedrijven en goede 
doelen wisten de weg naar de Eendracht te 
vinden. Bijna alle vaardagen waren bezet en 
we realiseerden een record aan bijzondere 
projecten samen met tal van maatschappe
lijke organisaties (pagina 28). Een nog steeds 
groeiend aantal vrijwilligers, goede doelen 
projecten en leden geeft uiting aan het  
feit hoeveel mensen en organisaties de 
Eendracht een warm hart toedragen, en 
daar zijn wij heel dankbaar voor! 

Vanaf de oprichting van onze vereniging in 
1938 is er met man en macht gebouwd  
om de organisatie te krijgen zoals zij nu is. 
Het geeft veel voldoening om te zien wat 
we met elkaar hebben bereikt. In deze 80 
jaar is de Eendracht uitgegroeid tot een 
professionele en gezonde organisatie waarbij 
jong en oud zich thuis voelt. Natuurlijk laten 
wij ons jubileum niet ongemerkt voorbij gaan. 
Lees verderop in dit magazine (pagina  
1215) de jubileumspecial met een aantal 
hoogtepunten uit onze geschiedenis. 

Mooi om te zien is hoe onze crew zich jaar 
in jaar uit inzet voor meer eendracht. Dat 
bleek ook weer afgelopen zomer tijdens de 
Tall Ships’ Races. De Eendrachtcrew nam in 
Harlingen de Friendship Trophy in ontvangst 

Kansen voor iedereen, dat is waar de Eendracht zich dag in dag uit voor inzet. 
Trots zijn wij dan ook op de nieuwe samenwerkingen met Stichting Sailing Kids 
en Stichting BlijeGift. 

voor het bevorderen van internationale 
vriendschap binnen de vloot van tall ship’s. 
Ik wil de crew van harte feliciteren met deze 
mooie en welverdiende prijs. Bij de korte 
berichten meer over de Friendship Trophy.

Nu duiken we zachtjesaan de winterperiode 
in en als ik vooruitkijk, zie ik een bruisend 
vaarprogramma met voor elk wat wils.  
Actieve zeilreizen en relaxed eilandhoppen 
met zonnige bestemmingen zoals Kaap
verdië, Suriname en paradijselijke eilanden 
in de Caribbean (pagina 4 en 5).

Ook in 2019 varen we weer veel inspirerende 
reizen, dagtochten en bedrijfsuitjes, maar 
vooral nóg meer goede doelen tochten. 
Momenteel zijn we bezig onze visie als 
stichting verder aan te scherpen. Zo willen 
wij in de toekomst nóg meer mensen de 
wind in de zeilen bieden en samenbrengen. 
Als vrijwilligersorganisatie willen wij ons  
zo veel mogelijk gaan inzetten voor het  
bevorderen en stimuleren van de teamspirit 
en het sociaal gedrag van jongeren en 
zwakkeren in de samenleving. Als Eendracht 
weten we uit ervaring hoe belangrijk het is 
om te leren afhankelijk te zijn van elkaar en 
hoe dit je leven kan verrijken.

Graag wil ik iedereen bedanken die op zijn 
of haar manier bijdraagt of in het verleden 
heeft bijgedragen om van de Eendracht 

“We hebben een zeil 
schip en organisatie 
waar we met recht  
trots op mogen zijn!”

Annette Koopman, 
BlijeGift: “Volop zon, 
heerlijke lunch, diner, 
lekkere tussen doortjes 
en wat een ge zellige 
professionele  
vrijwilligers op dat 
prachtige zeilschip, 
wat was dit genieten.”

Sailing Kids: “We hadden 
het mooiste weer van 
de wereld en alle 
deelnemers  vooral  
de kinderen  hebben  
genoten van deze  
heer lijke dag! We  
werden uitgezwaaid 
door de blusboot van 
de Port of Rotterdam 
en onthaald door de 
KNRM in Scheveningen.  
Het was een topdag!”

deze mooie organisatie te maken. We  
hebben een zeilschip en organisatie waar 
we met recht trots op mogen zijn!

Veel leesplezier.

Bert Jaski, voorzitter Stichting Zeilschip 
Eendracht en Vereniging Zeilschip Eendracht Stichting Sailing Kids biedt ernstig en/of 

chronisch zieke kinderen en jongvolwassenen 
samen met hun familieleden of vrienden  
de mogelijkheid een geheel verzorgd uitje 
te vieren aan boord van een zeilschip, zoals 
een vaartocht met de Eendracht!

Dankzij de samenwerking tussen Sailing Kids, 
het Erasmus MC en zeilschip Eendracht 
konden sponsors, vrijwilligers, donateurs 
en deelnemers van Sailing Kids eind juni 
even uitwaaien tijdens een vaartocht van 
Rotterdam naar Scheveningen.

Na een lange zoektocht is ons walteam 
weer compleet. Roderik Rath, 33 jaar  
en zijn hele leven al actief met boten en 
bootjes, is sinds begin juni onze collega 
voor de sales & marketing van de  
Eendracht. Roderik heeft in deze vak
gebieden ruime ervaring opgedaan.  
Zo was hij accountmanager bij een  
collegarederij tot organisator van  
evenementen voor verschillende Rotter
damse startups. Roderik: “Ik ben ont
zettend enthousiast om binnen zo’n 
maatschappelijk betrokken organisatie 
bij te kunnen dragen aan de exploitatie 
van zo’n bijzonder zeilschip!” Welkom 
aan boord Roderik!

Stagiaire Kimberley (Kimmie) versterkt 
sinds begin april het Eendrachtreisbureau. 
Zij zit in het derde jaar van de opleiding 
Travel & Hospitality bij het Albeda College 
in Rotterdam. Kimmie: “Mijn vorige stage 
was achter de receptie bij een hotel. Nu 
zocht ik een kantoorstage met regelmatige 

Even voorstellen: 

Nieuwe collega Roderik Rath  
en stagiaire Kimberley Simon!

werktijden. Via Stagemarkt.nl vond ik deze 
stageplek. Ik heb meteen gesolliciteerd 
én met succes!” Boekingen, vragen via 
de mail en de telefoon, Kimmie helpt je 
graag verder. We kunnen haar niet meer 
wegdenken uit ons team en wensen  
haar ook de komende maanden nog  
een leerzame, leuke stage toe!

Stichting BlijeGift draait op enthousiaste 
vrijwilligers met jarenlange ervaring binnen 
de Voedselbank. Zij zetten zich in voor de 
grote groep gezinnen die net niet aan het 
criterium van de Voedselbank voldoen, 
maar eveneens in armoede leeft. Begin  
juli was er een onvergetelijke dagtocht voor 
de cliënten van Stichting BlijeGift. 

Op ons kantoor op de Kop van Zuid 
pronkt een aantal Eendracht 
schaalmodellen. Deze modelschepen  
zijn gemaakt door vrijwilligers en  
geschonken aan onze stichting. 

Sinds 2017 is een van deze modellen on
tour! De start was een prachtige plek op 
het kantoor van Janhein van den Eijnden, 
Managing Director Vopak Oil en bestuurs
lid van onze stichting. Maar… het was weer 
tijd om verder te toeren en onlangs is het 
model door Janhein overgedragen aan 
Paul Smulders, CEO Europa van Radio 
Holland, dat partner is van de Eendracht. 
Zie ook het interview op pagina 16 en 17. 

Bij Radio Holland heeft het model weer 
een schitterende plek gekregen in de 
centrale hal.

Eendracht- 
model on-tour!
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313  
vrijwilligers

8.296

1.007 
1.315 

1.499
2

1

4

3

5

6

1. Nederland
2. Brest, Frankrijk
3. Las Palmas, Gran Canaria
4. Kaapverdië
5. Paramaribo, Suriname
6.  Het Caribisch gebied (o.a. 

Martinique, Sint Maarten en 
de Britse Maagdeneilanden)

Een langgekoesterde wens is eindelijk vervuld! 
De watermaker, waarmee we aan boord 
zoet water kunnen produceren uit zeewater, 
is verhuisd naar de machinekamer. 

Bert de Groot, machinist zeilschip Eendracht: 
“Al jaren staat er één punt op de lijst van 
groot onderhoud waar we nooit aan toe
kwamen: het leggen van een zeewaterleiding 
vanuit de machinekamer naar de boeg
schroefruimte. De watermaker zat voor in het 
zeilschip en was daardoor storingsgevoelig 
en dat is natuurlijk niet wenselijk. Na wat 
aandringen en een goed plan konden we 
eindelijk aan de slag! De watermaker heeft 
zijn spullen gepakt en is verhuisd naar de 
machinekamer.”

Eendrachtig
“Het resultaat mag er zijn. Alles werkt en het 
is stukken stiller in het voorschip!”, vervolgt 
Bert. “Er was veel creativiteit, hand en denk
werk, maar ook een hoop lol, nodig om dit 
project te realiseren. Maar dankzij eendrach
tige samenwerking hebben we deze klus ge
klaard. Ik ben blij dat ik met zoveel vrijwilligers 
dit project mocht doen. Ik wil iedereen, ook 
de niettechnische mensen, bedanken.  
De laatsten vooral voor het begrip om niet  
constant beneden te komen tijdens de ver
bouwing, ondanks hun nieuwsgierigheid."

Met speciale dank aan: Marieke Klip, student 
Jim, de technische baas Teun Verbaan, 
Femke van Klink, Leo Tholhuijsen, Thomas 
van der Kraan, Anne Terdu, Alfred Zorge, 
Joep Mol en Jan Fahner.

Eendracht 
steunt  
The Ocean  
Cleanup

Watermaker 
‘pakt’ zijn spullen

Eendracht in de prijzen

Trouwe partner 
DWG blijft aan 
boord
Dankzij DWG Automation draait de software 
aan boord op volle toeren. En goed nieuws: 
deze partner verlengde onlangs zijn contract 
met de Eendracht! Vanaf 2016 kunnen wij 
al rekenen op de expertise van deze partner. 
DWG installeerde en verzorgt de PLC  
(Programmable Logic Controller). Een  
computer die speciaal ontworpen is om 
machines en processen te beheersen,  
zoals de machines in de machinekamer  
en de apparatuur in het stuurhuis. 

stad op zijn grondvesten schudden. De 
oranje gekleurde groep met EENDrachters 
kwam, zag en overwon... En werd: BEST 
CREW IN CREW PARADE 2018! 

Maar het mooiste moest nog komen. In de 
haven van Harlingen is door Sail Training 
Inter national de Friendship Trophy uitgereikt. 

Kom jij stage lopen bij  
zeilschip Eendracht?
Ben je op zoek naar een stage in Rotterdam? 
Ben je leergierig, toon je initiatief en ben je 
enthousiast? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Bij zeilschip Eendracht krijg je de kans  
om ervaring op te doen in de praktijk. 

Gezocht: Iemand die alle zeilen bijzet!
Een opleiding in de richting van toerisme, 
grafische vormgeving, online media of 
communicatie? Wij bieden je graag een 
gave en interessante stageplek. 
 
Achter de Eendracht draait een veelzijdige 
organisatie, waarbij je veel kunt leren en 
kunt inbrengen. Solliciteer nu en versterk 

 
www.eendracht.nl/zeilschip- 
eendracht/over-de-eendracht/ 
vacatures

Ben Mulder, DWG:  
“Wij helpen graag de 
Eendracht op koers te 
houden met onze slimme 
oplossingen voor  
geautomatiseerde  
systemen.”

Nanda Overdevest, directeur Stichting Zeilschip  
Eendracht: “Geweldig dat wij onder meer op deze manier 
kunnen bijdragen aan het schoner maken van de oceanen. 
De vervuiling van deze gebieden is een wereldwijd  
probleem en het is ontzettend belangrijk voor nu en  
de toekomst dat daar iets aan wordt gedaan.”

Deze prijs gaat naar het zeilschip dat het 
meeste heeft bijgedragen aan het bevorde
ren van internationale vriendschappen en 
begrip binnen de vloot gedurende de hele 
Tall Ships’ Races. Een bijzondere prijs, 
want dit is natuurlijk waar Eendracht voor 
staat! Dank natuurlijk aan alle opstappers 
en be man nings leden van de Tall Ships’ 
Races en onze collegaschepen die op 
ons hebben gestemd!

Volgend jaar ook meedoen aan de 
Tall Ships’ Races met de Eendracht? 
Bekijk de reizen op pagina 7.

Op 19 juli is Esbjerg (Denemarken)  
getrakteerd op een fantastische Tall Ships’ 
Races Crew Parade. De zomerse optocht 
van bemanningsleden trok dwars door 
de stad. Duizenden toeschouwers konden 
genieten van deze internationale parade 
met crew uit meer dan 20 deelnemende 
landen. Onze Eendrachtcrew liet de haven

De Eendracht is een samenwerking  
aangegaan met The Ocean Cleanup. 
Een project van de Nederlandse uit-
vinder Boyan Slat om het plastic afval 
in oceanen op te vissen. Schone oce-
anen zijn immers voor mens en dier 
van levensbelang. 

The Ocean Cleanup gebruikt daarvoor 
kilometers lange Uvormige vangarmen 
die in open zee liggen om het plastic afval 
op te vangen. De plastic ‘soep’ wordt 
vervolgens uit het water gehaald, waarna 
het op land hergebruikt kan worden.  
The Ocean Cleanup gaat binnenkort  
beginnen met de ‘plastic soep’ in de 
Grote Oceaan. In vijf jaar tijd verwacht  
de organisatie ongeveer de helft van  
de grootste ‘plastic soep’ in dit gebied 
op te ruimen.

De Eendracht is ontzettend trots op deze 
nieuwe samenwerking. Als organisatie, 
maar ook als mensen zijn wij afhankelijk 
van de wereldzeeën. Vanaf zeilschip 
Eendracht gaan we op zee in kaart  
brengen hoeveel plastic er onderweg 
wordt gespot. Dit koppelen we terug via 
een speciale app: The Ocean Cleanup 
Survey App. Ook nemen we onderweg 
monsters op verschillende plekken,  
die weer worden overhandigd aan  
The Ocean Cleanup voor onderzoek.  
In deze monsters kan de organisatie  
onderzoeken hoeveel plastic deeltjes  
er ronddrijven in verschillende gebieden 
in onze wereldzeeën.

ons team met kantoor op de hippe 
Kop van Zuid in Rotterdam!
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80 jaar Eendracht.  
Ga mee op reis door verleden, 
heden en toekomst.

80 JAAR EENDRACHT SPECIAL JUBILEUM

Verleden
Dirk Dragt (oud- penningmeester 
en -voorzitter van de vereniging) 
over de geschiedenis: 

“Voor de oorlog was er een groep mensen die 
ervan overtuigd waren dat een zeilopleiding 
voor de zeevaart heel belangrijk was. De 
grondleggers van de Eendracht hebben met 

de oprichting van de Nationale Vereeniging 
‘Het Zeilend Schoolschip’ opleidings
mogelijkheden op een groot zeilschip  
behouden. Na de Tweede Wereldoorlog 
werd er besloten dat er geen schoolschip 
moest komen, maar een nationaal zeeschip 
en werd de naam van de vereniging  
gewijzigd naar Nationale Vereeniging  
‘Het Zeilend Zeeschip’. 

Om de bouw van een nieuw zeilschip te 
kunnen realiseren, gingen twee bestuursleden 
op pad om kooien te verkopen aan het  
bedrijfsleven. Maar, dit viel niet mee. Zelfs 
bouwtekeningen ontbraken nog in deze 
fase. Een ongelooflijk belangrijke stap  
voorwaarts werd gezet in 1972. Toen 
Z.K.H. Prins Bernhard het beschermheer
schap van de vereniging aanvaardde.  

Er kwam nu duidelijk schot in de zaak. Toen 
een deel van het bedrag bij elkaar was ge
haald, is er écht op de Rotterdamse manier 
gezegd: en nu gaan we het zeilschip bestellen! 

Toch bleek het nieuwe zeilschip al snel te 
klein en werd deze Eendracht al na 15 jaar 
verkocht aan een Duitse rederij. Te weinig 
kooien zorgden vooral voor te weinig omzet 
om de organisatie achter het zeilschip 
draaiend te kunnen houden. Een tweede 
en grotere Eendracht werd ontworpen. 
Vanaf dat moment ben ik bij de Eendracht 
betrokken geraakt, werd lid van de  
vereniging en vervolgens penningmeester 
en enkele jaren voorzitter. Bij de eerste 
Eendracht was ik ook al betrokken als  
maritiem notaris en ik heb dat zeilschip  
te boek gesteld. Begin 1989 was het dan 
zover en kon de stichting opdracht geven 
tot de bouw van een nieuw zeilschip.  
Dit was het mooiste moment van mijn tijd 
bij de Eendracht. Op 29 augustus 1989 
doopte Hare Majesteit Koningin Beatrix de 
Eendracht in de haven van Scheveningen. 

De huidige Eendracht is overigens een  
ongelofelijk mensvriendelijk schip. Het is 
lichtgebouwd met weinig ballast, maar 
heeft een goede vormstabiliteit. Een schip 
waarop mensen veel minder gauw zeeziek 
worden dan op traditionele zeilschepen. 
Plus het is een handig zeilschip om op  
te verblijven en veilig om mee te varen,  
want alle zeilhandelingen vinden plaats 
vanaf het dek. Dit alles dankzij een goede 
indeling van drijfvermogen en de vele 
brandveiligheidsmaatregelen. Het is destijds 
naar de laatste standaarden gebouwd en 
daaraan voldoet de huidige Eendracht nog 
steeds. Het is fantastisch dat dit zeilschip al 
bijna 30 jaar in de vaart is en dat de orga
nisatie op volle kracht draait. De Eendracht 
kan niet zonder al die buitengewoon  
betrokken mensen. Met al die inzet blijft  
de Eendracht op koers en voldoet het zeil
schip aan de laatste veiligheidseisen!”

Heden, 2018
Nanda Overdevest (directeur 
Stichting Zeilschip Eendracht) 
over het heden:

“2018 is een jaar waarin we nog meer koersen 
op vernieuwing. Meer maatschappelijke 
projecten, meer dan 300 vrijwilligers en  
een vernieuwde vereniging met dit jaar al 
144 nieuwe verenigingsleden. De Eendracht 
gaat in volle vaart vooruit! Er is flink aan de 
weg getimmerd om de organisatie te krijgen 
waar zij nu is. Dit is mede mogelijk gemaakt 
door onze ideëel gedreven bestuursleden, 
die zich pro deo inzetten voor de Eendracht. 
Een record aan maatschappelijke projecten 
is dit jaar gerealiseerd. We stropen de mouwen 
op en pakken het komende seizoen weer door 
om ook de winterreizen vol te krijgen. Met 
elkaar moeten we ervoor zorgen dat de 
Eendracht een sterke organisatie blijft en 
dat kan alleen als we in de toekomst inzetten 
op vernieuwing. Het roer moest om, en 
daarom zijn de missie en visie aangescherpt. 

Dirk Dragt:
“De Eendracht kan  
niet zonder al  
die buitengewoon  
betrokken mensen.”

Nanda Overdevest:
“Inzetten op  
vernieuwing, houdt  
de Eendracht sterk.”

De Eendracht kent een rijke historie, die teruggaat tot 1938. De vereniging van 
toen is uitgegroeid tot de professionele organisatie van nu. Gedreven door meer 
dan 300 vrijwilligers en een sterke verenigingsachterban vaart de Eendracht 
steeds meer goede doelen projecten, met dit jaar al ruim 1.550 deelnemers.  
Om die voortvarende koers verder te volgen en nóg meer mensen de wind in  
de zeilen te bieden, willen we graag laten zien waar wij vandaan komen, hoe wij 
ons ontwikkelen en wat wij doen om dat doel te bereiken. Ga met ons mee op 
reis door verleden, heden én toekomst van de Eendracht.

Kernwaarden
 �  Wij steunen de zwakkeren in de 

maatschappij door dagtochten of 
meerdaagse reizen te organiseren 
voor deze doelgroepen waaronder 
o.a. jongeren, ouderen, en personen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
behoren.

 �  Veilig zijn en veilig voelen aan boord, 
is de hoogste prioriteit.

 �  Discipline, samenwerking,  
(zelf)respect zijn onze focus.

 �  Wij zijn primair een vrijwilligers
organisatie, die integer en  
transparant opereert.

 

Nieuwe projecten worden aangegrepen  
en uitgevoerd als deze bijdragen aan de 
toekomst van de Eendracht. Samenwerking 
is voor ons het speerpunt voor het slagen 
van deze kernwaarden. Dat vraagt om  
wederzijds vertrouwen. Wij willen een  
organisatie zijn die eendrachtig bijdraagt 
aan een betere samenleving.” >>

Het gaat er nu om dat we deze visie en 
missie omarmen en nieuwe doelen moeten 
stellen om ons ideaal te realiseren. 

Voor de Eendracht een grote uitdaging om 
die kansen die deze nieuwe koers biedt,  
te benutten. Met trots presenteer ik namens 
de Eendrachtorganisatie en het bestuur  
de nieuwe missie en visie van Stichting  
Zeilschip Eendracht:

Koersen naar kansen voor iedereen
De doelstelling van Stichting Zeilschip  
Eendracht is het bevorderen en stimuleren 
van de teamspirit en het sociaal gedrag  
van jongeren en daarbij zwakkeren in de 
samen leving een steuntje in de rug te geven. 
Aan boord van de Eendracht kunnen zij  
samen door duurzaam leren hun horizon 
verbreden, en zodoende bijdragen aan een 
samenleving waar mensen van elkaar op 
aan kunnen, elkaar inspireren en motiveren. 
Om te investeren in dat ideaal organiseren 
wij maatschappelijke projecten samen met 
ideële organisaties.
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80 JAAR EENDRACHT SPECIAL JUBILEUM

C.J. Jaski Fonds

Toekomst
Sjoerd van Stokkum (vrijwillig 
kwartiermeester en vertegenwoor-
diger van de kwartiermeesters in 
het FGO, betrokken bij de Eendracht 
sinds 2011) over de toekomst:

“In een wereld die steeds sneller verandert en 
die steeds complexer en minder persoonlijk 
wordt, hoop ik dat het concept van zeilschip 
Eendracht in de toekomst eigenlijk nog steeds 
hetzelfde is. Het is belangrijk om te blijven 
vernieuwen, maar het idee achter de  
Eendracht, de teambuilding, de wind in  
de zeilen en er even ‘uit’ zijn is tijdloos en 
kan ook juist in de toekomst van grote 
waarde zijn. 

De huidige focus op maatschappelijke pro
jecten en jongeren is fantastisch en speelt 
een belangrijke rol in het bestaan van het 
zeilschip. In mijn rol als kwartiermeester vind 
ik het contact met de gasten, het teamwork 
en de saamhorigheid fantastisch. Ik zou dit 
niet willen missen. De Eendracht ontvangt, 
verbindt en begrijpt veel verschillende  
doelgroepen. Dat moet in de toekomst ook 
zo blijven. Er zijn weinig effectievere manieren 
om kinderen maar ook volwassenen van 
hun telefoon af te krijgen. Aan boord leef 
je op een andere manier met elkaar.  
Je moet het samen doen, anders werkt  

het eendrachtige concept niet. Dit zijn 
mooie lessen, vooral ook voor in het  
dagelijks leven.

Blijven vernieuwen is van belang. Alles 
wordt efficiënter, zuiniger en minder milieu
belastend. Dit is ook noodzaak om een 
mooie toekomst voor ons en de generaties 
na ons te kunnen waarborgen. Toch hoop 
ik wel dat een aantal oude technieken aan 
boord zullen blijven bestaan. Bijvoorbeeld 
zonnetje schieten en de kaart handmatig 
intekenen. Deze technieken zijn misschien 
achterhaald en niet meer nodig dankzij de 
digitalisering, maar het vergt een bepaalde 
kennis van de scheepvaart die niet verloren 
mag gaan. Daarnaast is juist de charme 
van het varen op de Eendracht dat we  
nog veel handelingen handmatig doen. 

In de toekomst zal ik mij nog steeds  
inzetten als kwartiermeester aan boord  
an de Eendracht en samen met de andere 
crewleden investeren in de maatschappe
lijke projecten aan boord.”

Sjoerd van Stokkum:
“Het idee achter de  
Eendracht is tijdloos  
en van grote waarde.”
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5 oktober 1938 -  
Oprichting  
Nationale
Vereeniging  
‘Het Zeilend  
Schoolschip’.

Voorjaar 1972 -  
Z.K.H. Prins Bernhard  
aanvaardt het  
beschermheerschap  
van de Vereniging.

1 juni 1974 - De eerste 
‘Eendracht’ werd in de 
vaart genomen en gedoopt 
door beschermheer  
Z.K.H. Prins Bernhard.

1976 - Deelneming 
van de Nederlandse 
gaffelschoener  
Eendracht aan de 
Tall Ships’ Race 
naar New York ter 
gelegenheid van  
de 200-jarige  
on afhankelijkheid 
van de Verenigde 
Staten van Amerika 
op 4 juli 1976. 3 juni 1986 -  

Oprichting Ankerwacht.

15 september 1988 - Kiellegging 
tweede Eendracht door toenmalig 
minister van Verkeer en Water-
staat Neelie Smit-Kroes en  
samen met beschermheer Prins 
Bernhard. Ontwerp is net als 
van de eerste Eendracht van  
W. de Vries Lentsz en het schip 
is gebouwd bij Damen Shipyard B.V. 
te Gorinchem.

Juni 1993 - Het  
Eendracht-kantoor 
gaat van de  
Dr. Lelykade in 
Scheveningen naar 
de Schokkerweg 44 
in Scheveningen. 17 januari 2002 - 

Overdracht van  
beschermheerschap
Z.K.H. Prins  
Bernhard aan  
Prins Maurits.

1 november 2005 -  
Het kantoor van de
Eendracht verhuist 
naar het STC-gebouw 
in Rotterdam.

21 oktober 1998 - 
Stranding van de  
Eendracht in  
New haven, een plaats 
aan de Zuidoostkust 
van Engeland.  
Naast schade aan het  
schip was er gelukkig 
niemand gewond.

Eerste samen-
werking STC.

Eendracht voor  
het eerst naar  
de Caribbean.

Het C.J. Jaski  
Fonds ontvangt  
de ANBI-status  
(Algemeen Nut  
Beogende Instelling). 
Belastingvrij  
doneren is hiermee  
mogelijk gemaakt.

Verjonging en ver-
nieuwing bij de  
Eendracht met  
de jongste kapitein 
ooit (Jan-Willem  
van Ouwerkerk, 28 jaar)  

Stichting ‘Het Zeilend 
Zeeschip’ wordt  
Stichting ‘Zeilschip 
Eendracht’ en ook  
wordt ‘Eendracht’ aan 
het C.J. Jaski Fonds
toegevoegd. Het Jaski-
Fonds steunt  
uitsluitend projecten 
aan boord van  
zeilschip Eendracht.

80-jarig 
bestaan! 

September 2003 - 
Eendracht krijgt 
Rotterdam als
thuishaven.

29 augustus 1989 - Tweede 
Eendracht in de vaart,
gedoopt door Hare Majesteit 
Koningin Beatrix in de
haven van Scheveningen.

1 oktober 1989 - Eerste 
Eendracht verkocht  
aan een Duitse rederij.  
Dit schip vaart nu onder 
de naam Johann Smidt.

15 december 1973 - De 
scheepsnaam ‘Eendracht’ 
werd gekozen door de leden.

19 december 1972 -  
Oprichting Stichting 
‘Het Zeilend Zeeschip’.

16 maart 1973 - Bouwopdracht 
volgt voor de eerste  
Eendracht, een zeegaand 
tweemast gaffeltop 
zeilschoener. Het ontwerp  
is van W. de Vries Lentsz en 
het schip is gebouwd bij 
Camminga’s jacht & scheeps-
werf te Amsterdam.

9 februari 1966 
- Nationale 
Vereeniging 
‘Het Zeilend 
Schoolschip’ 
wordt bij  
Koninklijk  
besluit  
Vereniging 
‘Het Zeilend 
Zeeschip’.

1938
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en jongste - eerste 
vrouwelijke - directeur 
(Nanda Overdevest,  
31 jaar).



Aan de koffie met Radio Holland 
“We willen de Eendracht nog meer in-
zetten voor maatschappelijke projecten, 
dat betekent investeren in nieuwe  
samenwerkingen en middelen om het 
zeilschip in optimale conditie te houden”, 
is de drive van Nanda Overdevest,  
directeur van de stichting. Voor deze 
uitgave gaat zij in gesprek met Paul 
Smulders (CEO Europe) van Radio 
Holland. Een onmisbare partner op zee. 
Wat verbindt deze ruim 100-jarige  
NavCom-specialist met zeilschip  
Eendracht?

Paul Smulders: “De Eendracht biedt een 
waardevolle bijdrage en hoort bij de maritieme 
infrastructuur van Nederland. Wij vinden dat 
het zeilschip bewaard moet worden en 
daaraan willen wij bijdragen. Als opleidings
schip is het echt een symbool van maritieme 
kennis en het biedt een breed publiek  jong 
en oud  kansen om mee te zeilen. Het heeft 
dus ook een sociale functie. Wat wij echt 
ongelofelijk mooi vinden, is dat het zeilschip 
meer en meer wordt ingezet voor het goede 
doel, zoals de reizen met (ex)kankerpatiënten.

Gewoon doen!
Al bijna 30 jaar, vanaf de nieuwbouw in 1989, 
is Radio Holland betrokken bij het zeilschip. 
Wij hebben alle communicatie en navigatie 
apparatuur geleverd en ingebouwd, en bieden 
waar ook ter wereld support. Essentieel 
voor de veiligheid aan boord. Wij zijn dag en 
nacht bereikbaar voor onderhoud en service, 
dus de Eendracht kan altijd op ons rekenen. 
Als partner verzorgen wij sowieso al het  
onderhoud van de elektronische apparatuur 
aan boord tegen een profijtelijke dienst
verlening. Wanneer het zeilschip bijvoorbeeld 
in de Caribbean rond vaart en er zijn  
problemen, dan zijn wij vrij snel ter plaatse. 
We hebben op Curaçao een vestiging, dus 
hoeven niet een monteur vanuit Nederland 
in te vliegen. Waar het schip ook is, de  
samenwerking met de crew verloopt prima. 
De bemanning geeft goede feedback en is 
altijd bereid te helpen. Gewoon doen, is de 
Eendrachtmentaliteit en dat past helemaal 
bij ons.” 

Afhankelijk van elkaar
Paul weet waarover hij praat en is een echte 
zeerot. Zo is hij jarenlang stuurman/machinist 
geweest. Nanda: “Wij zoeken er nog 
EENDJE!” Paul lacht breeduit en vervolgt: 
“Ik ben een keer meegevaren op de  
Eendracht voor een dagje, prachtig!  
De zeilwereld ken ik vooral uit mijn tijd  

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

als zeevarende. In die tijd vroegen passerende 
zeilboten nog weleens hun positie. Dat is nu 
wel anders. Ook weet ik hoe het is om aan 
boord met je medeopvarenden te moeten 
optrekken. Je kunt nog zo’n hekel aan iemand 
hebben, uiteindelijk moet je met elkaar aan 
de slag. Je moet van A naar B. Zeilen hijsen, 
trossen trekken, wachtlopen, noem maar op... 
dat kun je niet zonder de ander. Je leert hoe 
het is om afhankelijk van elkaar te zijn. Een 
heel belangrijk leerproces, dat vertel ik ook 
altijd aan mijn kinderen.

De Eendracht biedt die ervaring en is  net 
als wij  een begrip. Alles met een verhaal, 
vinden wij belangrijk. Ook op onder meer 
zeesleper de Elbe hebben we gezorgd dat, 
via onze stichting ‘Historisch Materiaal  
Radio Holland’, het radiostation weer op  
en top werkt. Deze stichting bestaat uit  
gepensioneerden van ons bedrijf, die oude 
radioapparatuur, et cetera opknappen. 
Sommige museale stukken geven we in 
bruikleen, zoals aan MuzeeAquarium in Delfzijl, 
het Maritiem Museum in Rotterdam en  
andere belangstellende musea. 

Van historie koesteren tot eigentijds remote 
monitoring (de apparatuur aan boord realtime 
volgen), twee uitersten die absoluut niet 
zonder elkaar kunnen. We laten graag zien 
waar we vandaan komen en investeren 

“100 jaar 
jong!”

“De Eendracht gaat ons echt  
aan het hart.”

continu in slimme oplossingen. In ons vak 
gaan de ontwikkelingen razendsnel en 
daarvoor heb je jong talent nodig, dat we 
graag in huis halen. Wij zijn geen 100 jaar 
oud, maar 100 jaar jong, zeg ik altijd. En 
weer zelfstandig. Ook daar zijn we trots op!” 

Anno 2018 zorgt Radio Holland met ruim 
800 man sterk dat aan boord van schepen 
alles functioneert op het gebied van navigatie 
en communicatie. Op 80 locaties langs  
wereldwijde vaarroutes support deze  
Eendrachtpartner 24/7 de zeevaart, visserij, 
offshore en ook de binnenvaart. Paul tot slot: 
“Eens per jaar nemen we met de Eendracht 
de stand van zaken door, vertellen we wat 
de nieuwste ontwikkelingen zijn die goed 
zijn voor het schip en de bemanning. Op 
die manier ondersteunen wij het zeilschip  
in zijn functie zo goed mogelijk, want de 
Eendracht gaat ons echt aan het hart.”
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Meer weten over deze partner?  
www.radioholland.com
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Wij zoeken  
er nog EENDJE

Op zoek naar dynamisch en avontuurlijk vrijwilligerswerk? Altijd al onderdeel van 
een crew willen zijn op een zeegaand zeilschip? Ben je bereid om jouw passie, 
kennis en ervaring in te zetten tijdens vaartochten met bijzondere doelgroepen?

Ga dan de uitdaging aan met de Eendracht! Meld je aan als vrijwilliger voor  
een functie aan boord van Nederlands grootste driemastschoener.

Interesse in een van deze vrijwilligersfuncties? Stuur een mail met  
je motivatie en eventuele relevante werkervaring, cursussen en  

certificaten naar vrijwilliger@eendracht.nl, of bel voor meer informatie  
naar Susanne Alma-Klip 010 - 290 50 05.

SCHEEPSARTS STUURMAN

KOKMACHINIST HOUSEKEEPER

Every day, VTTI connects tanks, 
pipes, vessels and talents to make 
the world’s oil flow.

VTTI B.V.     K.P. van der Mandelelaan 130, 3062 MB Rotterdam     Tel: +31 (0) 10 4987 200, www.vtti.com

burdock, the standard in project management, 
recruitment & consultancy

www.burdock.com

  Facing challenges
    is our standard...

Burdock group verbindt opdrachtgevers 
en medewerkers wereldwijd. Dat doen 
we in de sectoren Bouw & Infra, Energy, 
Finance, High Tech, Oil & Gas en Process. 

Met onze kennis, ervaring en ons netwerk 
vinden we gekwali� ceerde medewerkers 
voor een diversiteit aan projecten. Dit biedt 
opdrachtgevers een succesvolle uitvoering 
van projecten binnen planning en budget. 

Onze medewerkers geven we duidelijkheid 
en carrièremogelijkheden. Het resultaat: 
een realistische aanpak met het accent op 
betrokkenheid en de menselijke factor.

Burdock group
Laan van Zuid Hoorn 15
2289 DC Rijswijk
T +31 (0)70 3191990
E info@burdock.com

MZ-15669 Advertentie Eendracht 2.0.indd   1 16-02-12   14:55



INTERVIEW BEMANNING INTERVIEW BEMANNING

Martijn, ahoy!

15 jaar geleden stapte Martijn Mantz 
als opstapper aan boord en hij raakte 
meteen besmet met het Eendracht- 
virus. Met zijn opleidingsachtergrond 
(Zeevaartschool in Vlissingen en  
Enkhuizer Zeevaartschool) en praktijk-
ervaring een verrijking voor onze crew. 
Deze enthousiaste vrijwilliger begon 
bij de Eendracht als stuurman en vaart 
sinds 2006 vooral als eerste stuurman, 
ook wel ‘opper’ genoemd. Naast het 
algemene stuurmanswerk, zoals wacht-
lopen, navigeren en de communicatie, 
is de eerste stuurman verantwoordelijk 
voor de administratieve werkzaamheden 
aan boord en het contact met de  
marechaussee.

Gekroond tot opper
“Hoe ik verslingerd ben geraakt aan de 
Eendracht? Dat is een lang verhaal! Maar 
het komt er op neer dat mijn moeder mee 
zou gaan op een zeilreis met een vriendin, 
maar die kon helaas niet mee. Ik ben in haar 
plaats aan boord gestapt. Onderweg hoorde 
mijn moeder van de bemanning dat de 
Eendracht dringend op zoek was naar nieuwe 
stuurlieden en zij dacht gelijk aan mij! Mijn 
eerste reactie was dat het niks voor mij zou 
zijn, maar ik ben toch meegegaan tijdens 
een trainingsweekend en daarvan heb ik 
nooit spijt gehad. Er was een warme klik 
met de Eendrachtorganisatie en voor mij 
de reden om als vrijwilliger overstag te gaan! 

Er volgde een eerste ‘proefreis’. Een zonnige 
winterbestemming, want dit was een eiland
hopreis rond de Canarische Eilanden. Sinds 
die tijd ben ik regelmatig in het stuurhuis 
van de Eendracht te vinden. Tien jaar geleden 
ben ik zelfs tot opperstuurman ‘gekroond’. 
Een uitdagende functie waarin het  
belangrijk is dat je goed kunt plannen  
en delegeren. En dat gaat mij goed af,  

zodat ook ik volop kan genieten van het 
zeilen en het wachtlopen.”

Gekkigheid
“Waar ik van geniet, is samen met de  
Eendracht en jongeren de uitdaging op zee 
aangaan, zoals tijdens de Tall Ships’ Races! 
Dat vind ik ook de leukste zeilreizen. Dit jaar 
mocht ik mee met Race 1 van Sunderland 
naar Esbjerg. Fantastisch om dan te varen. 
Tijdens jongerenreizen is er onder elkaar 
veel gekkigheid en daar hou ik van. Kijk 
maar naar de foto! Het verhaal daarachter 
is dat de jongeren tegenwoordig allemaal  
in de stress schieten als ze geen mobiel 
bereik hebben. Ik heb op die reis een 
‘zendmast’ gemaakt van aluminiumfolie  
en op mijn hoofd gezet. Vervolgens heb ik 
de jongeren wijsgemaakt dat als je zo’n 
‘zendmast’ op je hoofd zet en de mast  
van het schip vasthoudt, je aan boord  
wel bereik hebt. Je ziet ze twijfelen. Het  
allerleukste is om ze zo te overtuigen dat  
ze je ook écht gaan geloven! Ook al weten 
ze ergens wel dat dit echt niet kan.  
Maar tóch, als je die vertwijfelde gezichten 
ziet... prachtig.”

Paspoort
Naam: Martijn Mantz
Beroep: stuurman bij Rijkswaterstaat 
en chauffeur Huisartsenpost 
Hobby’s: mountainbiken,  
zeilen, reizen, koken
Bemanning sinds: oktober 2003

Leukste Eendracht-reis: 
“Voor mij zijn dat de Tall Ships’ Races!”

Wat is jouw mooiste Eendracht- 
moment: 
“Dat was de Pinksterreis dit jaar!  
Op de vertrekdag van de Eendracht 
was er in het Nederlands Fotomuseum 
in Rotterdam de opening van de  
tentoonstelling van mijn opa Werner 
Mantz. Een bekende fotograaf.  
Dat wilde ik niet missen, maar aan 
boord was ik ook hard nodig. Na  
de tentoonstelling ben ik direct, in drie
delig pak, met de watertaxi richting de 
Eendracht gevaren. De gangway was 
al binnengehaald en via de loods
ladder ben ik, keurig in kostuum, aan 
boord geklommen en zei: ‘Trossen los, 
we kunnen gaan!’. Je had iedereen 
moeten zien kijken!”

Schipper
Eerste stuurman
Tweede & derde stuurman
Machinist
Kok
Bootsman
Kwartiermeester
Assistent-kok
Oranjewacht
Arts
Housekeeping
Handyman

De allerleukste functie aan boord...
“Dat is natuurlijk die van mij, haha! Stuurman 
zijn op de Eendracht is een compleet andere 
manier van varen dan bij de koopvaardij. 
Tijdens die reizen vaar je rechtstreeks van 
A naar B op de motor. Met de Eendracht 
probeer je tijdens het zeilen juist gebruik  
te maken van alle elementen die de natuur 
te bieden heeft. Dat maakt het keer op keer 
een uitdaging om je bestemming binnen  
de planning te bereiken. Plus, je hebt aan 

boord te maken met verschillende doel
groepen waarop je moet inspelen en rekening 
mee moet houden. Ook werk je binnen  
een pool van meer dan 300 vrijwilligers, dat 
maakt het werk totaal anders dan wanneer 
je met een vast team samenwerkt. Mooi 
om te zien is dat de onderlinge sfeer altijd 
positief is. Onderweg houden we goed  
rekening met elkaar en als er iets niet  
helemaal lekker gaat, dan spreken we  
dat ook uit. Dat is ook typerend voor de 

Eendrachtmentaliteit aan boord. We  
realiseren ons allemaal dat je op zo’n  
zeilschip echt afhankelijk bent van elkaar. 
Stuurman op de Eendracht is dus een  
uitdagende functie! Maar als ik een keer 
met iemand van de crew zou mogen ruilen, 
dan zou ik wel een dagje kok willen zijn.  
Dat is een hele vrije functie en je kunt  
daarin veel creativiteit kwijt. Koken is, naast 
onder meer zeilen en reizen, mijn hobby, 
dus ik hou mij aanbevolen!”

“Met de  
Eendracht 
probeer je 
tijdens  
het zeilen 
gebruik te 
maken van 
alle elementen 
die de natuur 
te bieden 
heeft.” 

“Mooi om te 
zien is dat de 
onderlinge 
sfeer altijd 
positief is.”

“Kortom, meewerken op  
de Eendracht is fantastisch. 
Gaat jouw hart sneller 
kloppen van dit vrijwilligers-
werk, ben je een mensen-
mens, hou je van diversiteit 
en een uitdaging? Geef je 
dan op!”
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DROOM JE VAN EEN 
AVONTUURLIJKE 
TOEKOMST IN DE 
MARITIEME WERELD?

Ontdek de mogelijkheden 
voor een mbo-opleiding op 
het STC mbo college

www.mbo-stc.nl

30197_GH_adv_STC_mbo_Eendracht_Magazine_A5_fc_.indd   1 03-08-18   10:08

Zoek je een wereldbaan?

Storing vital products with care

Vopak is ’s wereld grootste onafhankelijke aanbieder op het gebied van  
op- en overslag van vloeibare bulkgoederen.  Wij dragen wereldwijd zorg  
voor de veilige, efficiënte en schone opslag van deze producten.  
De energietransitie, de toenemende wereldbevolking en opkomende  
technologieën, maken ons werk relevanter dan ooit en bieden volop kansen.  
Ook voor jou! Check de carrièremogelijkheden op vopak.nl

Advertentie FNV 0905.indd   1 09-05-17   20:28
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Rotterdams bureau voor vormgeving, met het hart in de haven 
Bureau Haven werkt voor opdrachtgevers in de haven, 
industrie en maritieme sector. Slagvaardig, resultaat gericht 
en betaalbaar. Ons werk is commercieel en met gevoel voor 
vorm. Helder en creatief. Van magazines tot infographics.  
En alles wat daar tussen zit. 

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

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?  
Bel 010 303 78 78. Of kijk op www.bureauhaven.nl.

hart in de haven

 poten in de klei

Vormgevers met het hart in de haven



Samen leren met Enver 

INTERVIEW INTERVIEW

De Eendracht biedt met steun van het 
C.J. Jaski Fonds een zee aan kansen 
voor jongeren die wel wat wind in de 
zeilen kunnen gebruiken. Samen met 
Stichting Enver kozen wij in april het 
ruime sop met 36 jongeren tussen de 
15-23 jaar, inclusief ouders/begeleiders 
voor een 5-daags zeilavontuur. Deze 
maatschappelijke organisatie steunt 
namelijk jongeren die bijvoorbeeld 
weinig zelfvertrouwen hebben, maar 
biedt ook hulp aan opvoeders. 

“Hou je van aanpakken, is zeilen je 
hobby of heb je zeebenen en ben je 
niet bang voor een beetje nattigheid?” 
Luidde de wervingstekst binnen  
Enver voor deze avontuurlijke goede 
doelenreis op zee. Celia van den  
Heuvel, ambulant hulpverlener bij deze 
stichting, zag dit bericht voorbij komen 
en meldde zich meteen aan als  
een van de begeleiders voor dit  
samenwerkingsproject. 

“Sinds 2008 ben ik al werkzaam bij Enver, 
ik ben dus heel bekend met de doelgroep 
van deze reis. Zeilervaring heb ik niet, maar 

ik dacht dit ga ik gewoon doen! Groepen 
jongeren is waar ik mij graag voor inzet, 
dus ik stuurde een brief dat ik wel alle zeilen 
wilde bijzetten en mijn hand niet omdraaide 
voor het schrobben van het dek. Er ging een 
strenge selectie aan deze reis vooraf. Niet 
alleen de jongeren moesten zin hebben in 
een avontuur op zee, ook de begeleiders. 
Na een kennismakingsgesprek mocht ik mee!”

Trossen los!
“En toen was het zover, de trossen konden 
los! Het weer viel een beetje tegen. Daarom 
zijn we een nacht de haven van Scheveningen 
ingedoken. De dag erna hebben we met  
de Eendracht weer koers gezet richting  
Engeland. Het was wonderbaarlijk hoe snel 
iedereen in het ritme van het wachtlopen 
zat. Er zaten zelfs jongeren bij die kwamen 
helpen als ze vrij waren! Ook de samen
werking met de kwartiermeesters ging heel 
goed. Zij stimuleerden de jongeren op een 
positieve manier en waren streng, maar 
rechtvaardig.”

Saamhorigheid
“De zeilreis was echt boven verwachting. 
Alles verliep supergoed en iedereen ging 
heel respectvol met elkaar om. Wat mij het 
meeste is bijgebleven? De saamhorigheid 

aan boord. Ik heb zo genoten van de keren 
dat we met zijn allen muziek hebben ge
maakt. Er werden hele raps verzonnen!  
Dat maak je in het dagelijks leven natuurlijk 
niet zo vaak mee. Ondertussen werd er 
goed voor elkaar gezorgd. Als het ‘s nachts 
ontzettend koud was, haalden we thee 
voor elkaar en gingen we omstebeurt naar 
binnen om op te warmen. Het was ook 
mooi om te zien hoe de jongeren bepaalde 
taken oppakten. Zoals achter het roer 
staan. Op een heel natuurlijke manier 
stuurden zij het zeilschip de juiste kant op. 
Zo anders dan bij mij, ik heb daar helaas 
niet zoveel gevoel voor, haha!”

Dagen vol zeilplezier
“Het doel van deze zeilreis was om de  
jongeren een fantastische week te geven 
waarin zij lekker konden genieten. En dat 
wij als hulpverleners niet constant bovenop 
de gang van zaken zouden zitten. Een  
aantal jongeren werd helaas zeeziek.  
Dit kwam ook wel door eigenwijsheid. 
Niet iedereen nam het advies van de arts 
aan om vooraf een pil tegen zeeziekte te 
nemen... Maar ondanks dat een aantal zich 
ontzettend beroerd voelde, kwamen ook 
deze jongeren telkens weer op wacht, dat 
was super!”

Supergaaf
“Het was een geweldige ervaring om naar 
Engeland te gaan en dat we daar ook een 
hele nacht met de Eendracht in een haven 
bleven liggen. Er werd door verschillende 
opstappers gezegd: ‘Mijn benen wiebelen 
helemaal’. Maar er was dus alle tijd om in 
het stadje de zeebenen strekken. Met col
lega’s zijn we in een cafeetje neergestreken 
en de jongeren wisten dat ze bij ons terecht
konden. We wilden als begeleiding het  
gevoel geven dat zij écht vakantie hadden 
en ook ruimte hadden om met elkaar te 
chillen. Dit doel hebben wij zeker behaald!

Op de terugreis was de laatste wacht wel 
heftig, slecht weer, veel deining. Toen lag  
ik zelf ook op mijn buik aan dek om een 
knoop aan te leggen. Die wisselende 
weersomstandigheden vond ik erg leuk om 
mee te maken. Het weer werd gaandeweg 
steeds mooier toen we met de Eendracht 
naar Nederland koersten. En zodra je  
thuishaven Rotterdam binnenkomt, zie je  
al die mensen op de kade staan. Die  
gezichten van de jongeren, ze zien natuur
lijk bekenden, je zag ze stralen.”

Ervaringen delen
“Sommige jongeren vonden het van te voren 
heel lastig om mee te gaan en waren zenuw
achtig en onzeker. Maar na een halve dag 
was dit voor hen ook niet meer aan de orde 
en voelde iedereen zich thuis op de Eendracht. 
Wat ik ook heb gemerkt, is dat de jongeren 
hun thuissituatie met elkaar deelden. Zij 
vertelden iets over zichzelf, hun persoonlijke 
verhaal. Verschillende jongeren gaven aan 
dat ze het heel fijn vonden om te weten dat 
er meer leeftijdsgenoten zijn met dezelfde 
problemen. Dat is het bijzondere wat je  
ziet ontstaan tijdens zo’n Eendrachtreis. 
Niemand is buitengesloten, dat is mij echt 
bijgebleven. Iedereen kon en mocht zichzelf 
zijn aan boord. En de jongeren onder
houden nog steeds contact met elkaar.  
Er is zelfs een speciale WhatsAppgroep, 
leuk hè! 

Ik heb gehoord dat we volgend jaar weer 
met de Eendracht op stap gaan. Dat is  
natuurlijk supergaaf! Alle collegabegeleiders 
staan nu al te trappelen om weer mee te 
gaan. Dat zegt natuurlijk wel wat over het 
plezier dat we met elkaar hebben beleefd.”

Lex Herder, jongere: 
“Het leek mij een superleuke 
ervaring om ook eens op een 
boot te zitten en echt op zee te 
varen. Dit was mijn eerste keer! 
Van te voren verwachtte ik al 
dat het leuk zou worden en dat 
ik het naar mijn zin zou hebben 
en geen last zou krijgen van 
zeeziekte. Het wachtlopen was 
leuk, maar ook wel vermoeiend. 
Vooral om ‘s nachts wacht  
te lopen. Ik heb geleerd hoe  
je moet zeilen en hoe je zo’n  
zeilschip als de Eendracht 
moet besturen. Ik vond het  
superleuk en zou zo weer  
meegaan!”
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Samen meer Eendracht
Als je lid wordt, ondersteun je de  
Eendracht voor langere tijd. Dankzij 
jouw bijdrage kan jong tot oud ont-
dekken wat zeezeilen met je doet.  
Het afgelopen jaar is er nieuw leven 
geblazen in de vereniging en achter  
de schermen keihard gewerkt om 
nieuwe leden te werven. Dát heeft  
zijn vruchten afgeworpen! Maar liefst 
144 nieuwe leden hebben zich aan-
gesloten bij de Eendracht.

Werf een lid!
Wij zijn ontzettend blij met onze bestaande 
en nieuwe leden, maar ons doel is om de 
vereniging nóg verder uit te breiden. Maak 
iemand lid van Vereniging Zeilschip Eendracht 
en ontvang allebei een paar gratis Eendracht 
sokken! Het nieuwe lid kan ook gelijk  
gebruikmaken van de 10% korting op  
dagtochten, reizen en shopartikelen.  

Voor leden van Vereniging Zeilschip 
Eendracht doen we graag iets extra’s!

Dagtocht zeilen -  
speciale ledenprijs!
Vanuit Rotterdam
Zondag 23 juni 2019
Check in / out: 10:00u  19:00u
Ledenprijs: 75,- (normale prijs 117,50) 
Jongerenprijs: 45, (825 jaar) 

Avontuurlijke zeilreis naar Brest
Ponta Del Gada, Azoren  Brest, Frankrijk
Check in: dinsdag 19 maart 2019  
om 16:00u
Check out: zondag 31 maart 2019  
om 12:00u
Duur: 13 dagen
Ledenprijs: 850- 
Normale boordprijs: 975,
Jongerenprijs: 487,50 (1525 jaar)

Denk mee tijdens de ALV

Woensdag 29 mei 2019
Kom naar de algemene leden
vergadering (ALV) aan boord  
van de Eendracht! 

Inloop vanaf: 19:30u
Start vergadering: 20:00u

Ledenvoordeel

Steun zeilschip 
Eendracht, 
word lid! 

Voor in de  
agenda

EXCLUSIEF VOOR LEDEN EXCLUSIEF VOOR LEDEN

Onze leden houden niet alleen de Eendracht in  
de vaart, maar maken ook onze maatschappelijke 
projecten mogelijk. Ook genieten onze leden van 
vele voordelen!

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

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

Duolidmaatschap: partners als lid.  
Vanaf 26 jaar. 80 euro per jaar, automatische incasso.

Ledenvoordeel
 �  10% korting op reizen en artikelen uit  

de webshop.
 �  Scherpe aanbiedingen op geselecteerde  

reizen en dagtochten.
 �  2x per jaar Eendrachtmagazine digitaal  

of in de bus.
 �  Maandelijks de digitale nieuwsbrief;  

Post van de Eendracht.
 �  Exclusieve jaarlijkse ledendagtocht aan boord.
 �  Bijwonen van de algemene ledenvergadering.
 � Uitnodiging voor speciale evenementen.
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Jouw gegevens verwerken wij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij bewaren de gegevens om je op de hoogte  
te houden van onze reizen en activiteiten. Liever geen berichten meer ontvangen? Geef dit dan door via info@eendracht.nl.

Ja, ik word lid van Vereniging Zeilschip Eendracht!

Naam:

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Telefoon:

Rekeningnummer  
(IBAN):

Dit bedrag wordt afgeschreven met ingang van (ddmmjj):  

Plaats: Datum: Handtekening:

Machtiging 

M / V

Geboortedatum:

Huisnummer:

Plaats:

Email:

Bank identificatiecode 
(BIC):

Ik machtig Vereniging Zeilschip Eendracht om een bedrag van   50 euro (lidmaatschap) of   80 euro (duolidmaatschap) jaarlijks  
van mijn rekening af te schrijven. 

Stuur deze machtiging op naar: Stichting Zeilschip Eendracht,  
Antwoordnummer 20144, 3020 VB, Rotterdam. Postzegel is niet nodig! 

Incassant ID van Vereniging Zeilschip Eendracht NL94ZZZ404108320000

Door ondertekening van deze machtiging geef je toestemming aan:

 �  Vereniging Zeilschip Eendracht om de incassoopdracht bij jouw bank 

 

aan te bieden. En de bank om deze afschrijving conform de opdracht  

van Vereniging Zeilschip Eendracht uit te voeren.

 �  Niet eens met de afschrijving, dan kun je deze binnen 8 weken eenvoudig  

laten terugboeken door contact op te nemen met je bank. 

Voordat de incasso plaatsvindt, ontvang je een bevestiging per email.  

Vul daarom ook je emailadres in op de machtiging.

✁



Doe, durf, leef! Het ruime 
sop met cliënten van Middin 

50
20

cliënten
begeleiders

‘Samen op Koers’ met  
jonge (ex)kankerpatiënten

195 deelnemers

ZAKELIJK ZEILEN

MVO- 
zeilen
Een maatschappelijk verantwoord(e) team
buildingsactiviteit of bedrijfsuitje is een 
mooie manier om iets terug te doen voor de 
samenleving. Samen met collega’s iets doen 
voor een ander is origineel en leuk! Ga aan 
boord met deelnemers van het goede doel 
van uw keuze. Als gastheer of gastvrouw 
zorgen uw medewerkers ervoor dat de  
deelnemers niets te kort komen. Zeilschip 
Eendracht leent zich uitstekend voor zo’n 
MVOuitje. Het sluit niet alleen aan bij de 
doelstelling van onze stichting, maar ook bij 
de motivatie van onze bemanningsleden. 
Maar liefst 95% van onze crew is namelijk 
vrijwilliger!

Buy one, donate one
Kies een arrangement voor uw bedrijf  
of organisatie en schenk hetzelfde arrange
ment aan een goed doel. U bent vrij om zelf 
het goede doel te bepalen. Natuurlijk kunt  
u ook kiezen voor een van onze bijzondere 
projecten, die wij samen met andere goede 
doelen organiseren.
 
Een greep uit onze bijzondere projecten:

 �  Eenzame ouderen met Het Nationaal 
Ouderenfonds.

 �  Kankerpatiënten met Stichting  
VaarKracht.

 �  Kinderen met een slechte thuissituatie of 
uit een opvanghuis met Het Vergeten Kind.

 �  Blinden of slechtzienden met Bartiméus.
 � Mensen met een beperking met Middin.

Kies het arrangement dat bij u past. 

Andere wensen? Samen met u creëren 
wij graag een voorstel op maat.

MVO-vaartocht  vanaf € 5.000,-

Gooi het over een andere boeg en 
stap aan boord van de Eendracht!

De wind in 
de zeilen: 
op koers 
naar nog 
meer goede 
doelen

MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN

Een recordaantal goede doelen projecten voor zeilschip Eendracht in 2018. Maar liefst 15 samenwerkingen met  
1.550 deelnemers. Menselijk letterlijk de wind in de zeilen bieden en samenbrengen. Aan dát ideaal willen wij als vrijwilligers -
organisatie inhoud geven. Samen met andere goede doelen en maatschappelijke partners. Sowieso ontvangen jongeren 
tot 26 jaar korting op de boordprijs vanuit het JaskiFonds. Naast die kansen voor individuele jongeren, zijn we ook trots  
op ons groeiende aantal meerjarige en nieuwe projecten. 

Steun ons
Onze koers voor de komende drie jaar is nóg meer maatschappe
lijke projecten met de Eendracht. Dankzij de financiële steun van 
particulieren, bedrijven en fondsen kan het zeilschip blijven varen. 

Draag jij de Eendracht een warm hart toe? Meer sponsors zijn 
altijd welkom, maar je kunt ook lid worden van de Eendracht. 
Vanaf 4,50 euro per maand maak jij het verschil (meer informatie 
op pagina 26 en 27). Ook zijn wij altijd op zoek naar nieuwe 
maatschappelijke partners. Ben jij contactpersoon van een stichting 
en stap jij graag met jouw cliënten aan boord? Neem contact met 
ons op! Mail naar info@eendracht.nl, of bel 010 - 290 50 00.

1.550 deelnemers

Heppie-vakanties voor  
Het Vergeten Kind

48 deelnemers

Samen leren met Enver 

36 deelnemers

SamenDoorSamen met 
Hoedje van Papier 

90 jongeren

Iedereen een gezonde 
maaltijd met BlijeGift 

13 cliënten

Uitdaging voor jongeren: 
Tall Ships’ Races 

108 jongeren

Op pad met de Voedselbank

270 deelnemers

Iedereen een plek met 
Goed voor Goed

70 deelnemers

Met en voor elkaar:  
Het Nationaal Ouderenfonds 

360 deelnemers

Zeilreis voor cliënten van Centrum Voor Dienstverlening (CVD)

35 jongeren, ex-daklozen
en ouderen

Een-op-een met Bartiméus

70 cliënten en
begeleiders

Trossen los en laat je zorgen 
varen met Sailing Kids 

71 kinderen
en begeleiders

Een plek in de maatschappij 
met Fröbel

30
20

cliënten
sponsors

en partners

Het beste uit jezelf met 
Philadelphia Zorg 

64 cliënten
en begeleiders
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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
Keur  Lloyds’Class 100A1 +  

LMC + UMS
Totale lengte 59,08 meter
Lengte over dek 54,05 meter
Lengte waterlijn 41,95 meter
Breedte 12,30 meter
Diepgang 5 meter
Masthoogte 41,70 meter
Netto tonnage 181 NRT
Gross tonnage 606 BRT
Netspanning 220 Volt 50 HZ
Zoetwatermaker per etmaal 8 ton
Totaal zeiloppervlak 1033 m2

Max. zeiloppervlak 1206 m2

Snelheid onder zeil 14,5 knopen
Snelheid op motor 610 knopen
Voortstuwing hoofdmotor 403 KW (548 pk) Caterpillar
Boegschroef 75 KW (100 pk)
Generator/ elektr. voorziening 130 KW (2 stuks) Caterpillar
Hulpverleningsboot/ Dinghy 1
Reddingsvlotten 7
Aantal opvarenden per vlot 25 personen
Ankergerei  2 poolankers, elektrisch  

aangedreven ankerspil

Beschikbaarheid 
Dagtocht: maximaal 110 gasten
Korte of lange zeilreizen: maximaal 39 gasten

Hutten 
7 x tweepersoonshutten, 6 x vierpersoonshutten In totaal 
zijn er 39 plaatsen beschikbaar voor gasten. In de hut is: 
warm en koud stromend water, airconditioning, voldoende 
kastruimte, een waslijn en een patrijspoort. Douches en  
toiletten bevinden zich in ieder compartiment vlakbij de gang.

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

Kantooradres 
Stichting Zeilschip Eendracht
Wilhelminakade 701
3072 AP Rotterdam
Postbus 51290
3007 GG 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 reis op zeilschip  
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

steunt bijzondere projecten

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

CH-8867 Niederurnen |  Zwitserland

Laat je idealen voortvaren 
Zeilschip Eendracht opnemen in jouw testament?

Af en toe krijgen wij een gift in de vorm van 
een legaat of erfenis. Wij vinden het heel 
bijzonder als wij zo’n gift in ontvangst mogen 
nemen. Het is sowieso niet gemakkelijk om 
te beslissen wat je wilt nalaten en aan wie. 
Sommige mensen kiezen (deels) voor een 
goed doel, zoals de Eendracht. Waarom zou 
je die keuze maken? Misschien ben je zelf 
aan boord geweest en heb je het Eendracht 
gevoel ervaren, je voelt je verbonden met één 
of meer van onze goede doelen projecten, of 
draag je het zeilschip gewoon een warm 
hart toe? Wat de reden om je steentje bij te 
dragen ook is, wij waarderen het enorm dat 
mensen bij het opstellen van hun testament 
denken aan zeilschip Eendracht. 

Vind je het belangrijk dat ook na jouw over
lijden je idealen worden verwezenlijkt? Dan 
kun je overwegen om Stichting C.J. Jaski 
Fonds (deels) op te nemen in jouw testament. 
Het JaskiFonds biedt namelijk financiële 
steun aan bijzondere projecten met zeilschip 
Eendracht. Zo laat je jouw idealen voortvaren, 
want je draagt bij aan het behoud van zeil
schip Eendracht en het mogelijk maken van 

alle maatschappelijke projecten aan boord. 
Nalaten kan op twee manieren, als erfgenaam 
of als legaat. Dit leg je vast in je testament, 
een notaris kan je hierover adviseren.

Eendracht de basis
Samen doen, met de Eendracht als basis, dat 
is waar het JaskiFonds zich hard voor maakt. 
Het grote voordeel is dat het JaskiFonds als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
belastingvoordeel geniet. Zo hoeft het  
JaskiFonds zelf geen belasting te betalen 
over ontvangen giften en schenkingen. 

Overweeg je ook om de doelen van het 
JaskiFonds te steunen? Waarvoor je ook 
kiest, periodiek schenken, een eenmalige 
gift of een nalatenschap? Alle steun is  
meer dan welkom! 

Voor meer informatie: www.jaskifonds.nl, 
of neem contact op met ons kantoor 
(010 - 290 50 00 of info@eendracht.nl). 
Wij helpen je graag verder.
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Nieuw leven geblazen in oude zeilen: 

Van bezaan tot plunje-
baal en iPad-hoes
Deze bijzondere lifestyle-producten zijn ontstaan door een unieke samenwerking 
tussen Atelier ‘Aan de Groene Markt’ en zeilschip Eendracht. Het creatief atelier 
is een arbeidsmatige dagbesteding van Stichting Philadelphia Zorg Werk &  
Begeleiding in hartje Dordrecht. Hier maken mensen met een afstand tot de  
arbeidsmarkt nieuwe producten van oude en gekregen materialen. 

Van de oude Eendrachtzeilen hebben medewerkers van het atelier samen met  
de Eendracht een kleine serie producten ontwikkeld. Het gaat om een plunjebaal,  
iPadhoes en sleutelhanger. De plunjebalen en iPadhoezen verkopen we aan boord  
en via de Eendrachtwebshop op www.eendracht.nl. De sleutelhangers gebruiken  
we als originele giveaways.

En koop je een van deze producten, dan draag je bij aan het goede doel!

www.eendracht.nl/webshop

Eendracht 
plunjebaal 

Eendracht 
iPad-hoes45,- 17,50
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