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Meer informatie over sponsoring?  
www.eendracht.nl of bel 010 - 290 50 00

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 winter 2021/2022

DE REIZEN DE REIZEN

Lekker een aantal dagen uitwaaien, alleen, met  
familie of vrienden? Kom eilandhoppen met de  
Eendracht. Ontdek de best bewaarde, geheime  
plekjes van de Canarische Eilanden. Zoek met ons 
de natuur op! 

Stap aan boord op het subtropische Gran Canaria.  
Een bruisend eiland met veel verschillende stranden die 
net zo divers zijn als de landschappen in het binnenland.  
Hier gaan de trossen los en begint het zeilavontuur met  
de Eendracht. We gaan al zeilend op zoek naar de mooiste 
plekjes. Actief zeilen wisselen we af met excursies op  
verschillende eilanden.

Een heerlijke zomer achter de rug en op zoek naar  
een nieuwe reisuitdaging? Duik dan in de wereld van  
de Eendracht en beleef een geweldige zeilvakantie en  
ontsnap aan de herfst in Nederland. Zet met ons koers 
naar zee! Waarheen? We laten ons tijdens deze actieve 
zeilreis vooral leiden door de wind. Zin in zeezeilen?  
Stap aan boord en ga met ons het avontuur aan op  
Nederlands grootste driemastschoener.

Eilandhop-reizen

Actieve zeilreizen

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.

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.

Eilandhoppen vanaf Las Palmas
Las Palmas, Gran Canaria - Las Palmas, Gran Canaria
05/12/21 tot en met 12/12/21
Vanaf: € 1.150 p.p.
Jongerenprijs: € 637,50 p.p. (15-25 jaar)*

Eilandhoppen vanaf Las Palmas
Las Palmas, Gran Canaria - Las Palmas, Gran Canaria
12/12/21 tot en met 19/12/21
Vanaf: € 1.150 p.p.
Jongerenprijs: € 637,50 p.p. (15-25 jaar)*

Eilandhoppen tijdens de feestdagen
Las Palmas, Gran Canaria - Las Palmas, Gran Canaria
20/12/21 tot en met 02/01/22
Vanaf: € 2.135 p.p.
Jongerenprijs: € 1.187,50 p.p. (15-25 jaar)*

Eilandhoppen vanaf Las Palmas   
Las Palmas, Gran Canaria - Las Palmas, Gran Canaria
02/01/22 tot en met 13/01/22
Vanaf: € 1.975 p.p.
Jongerenprijs: € 1.097,50 p.p. (15-25 jaar)*

Zeilreis naar Las Palmas
Lissabon, Portugal - Las Palmas, Gran Canaria
17/11/21 tot en met 26/11/21
Vanaf: € 1.475 p.p.
Jongerenprijs: € 825 p.p. (15-25 jaar)*

Zeilreis naar Madeira
Las Palmas, Gran Canaria - Madeira, Portugal
21/02/22 tot en met 27/02/22
Vanaf: € 895 p.p.
Jongerenprijs: € 550 p.p. (15-25 jaar)*

Zeilreis naar Brest
Madeira, Portugal - Brest, Frankrijk
28/02/22 tot en met 12/03/22
Vanaf: € 1.950 p.p.
Jongerenprijs: € 1087,50 p.p. (15-25 jaar)*

Zeilreis vanaf Brest
Brest, Frankrijk - Rotterdam
13/03/22 tot en met 20/03/22
Vanaf: € 1.148 p.p.
Jongerenprijs: € 642,25 p.p. (15-25 jaar)*

Jongeren ontvangen 
korting
Alle jongeren van 8 tot en met 25 jaar ontvangen op alle 
zeilreizen en dagtochten korting op de normale boord-
prijs. 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 maat-
schappelijke projecten worden gefinancierd 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.
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Nog maar 2 plaatsen  beschikbaar
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DE REIZEN

Wachtsysteem 
Tijdens meerdaagse reizen draai je mee in het 
wachtsysteem van ‘4 uur op, 8 uur af’, onderverdeeld  
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 te genieten en te relaxen 
aan boord. Hoe magisch is het 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.

Vaarprogramma zomer 2022

DE REIZEN

Hutten
Aan boord van de Eendracht zijn er twee- en vier -
persoonshutten. De hutten zijn comfortabel en voor-
zien 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!

Toe aan een korte break? Altijd al eens op een groot zeil-
schip willen zeilen, maar is een lange reis nog te spannend? 
Boek dan een plaats op een van onze korte reizen en  
ontdek, bijvoorbeeld tijdens de Pasen of met Hemelvaart, 
de wereld van het zeezeilen en trek er met ons op uit!

Once in a lifetime! Vaar mee en ontdek de prachtige kust-
plaatsen aan het Skagerrak, de Zweedse en Noorse Archipel 
op de prachtige driemastschoener Eendracht. Bezoek 
overdag de pittoreske kustplaatsen van Zuid-Scandinavië, 
geniet van zomeravonden op zee en zeil met ons mee. 

Ben je gek op avontuur, actie en gezelligheid? Dan zijn de 
Tall Ships’ Races met de Eendracht iets voor jou! Pak je tas, 
stap aan boord en ontdek samen met leeftijdsgenoten de 
wereld van het zeezeilen. 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. Vooral 
nieuwe vrienden maken, onvergetelijke ervaringen opdoen, 
heel veel lol, teamwork, avontuur en actie op zee!

Korte zeilreizen

Scandinavië reizen

Tall Ships’ Races

Dagtochten vanuit Rotterdam, Nederland
10/04/2022, 23/04/2022 of 24/04/2022
Prijs: € 124,50 p.p.
Jongerenprijs: € 62,25 p.p. (15-25 jaar).

Paasreis Rotterdam, Nederland
15/04/22 tot en met 17/04/22
Vanaf: € 390 p.p.
Jongerenprijs: € 195 p.p. (15-25 jaar)*

Dagtocht vanuit Scheveningen, Nederland
01/05/2022
Prijs: € 124,50 p.p.
Jongerenprijs: € 62,25 p.p. (15-25 jaar).

Weekend zeilen vanuit Rotterdam, Nederland
06/05/22 tot en met 08/05/22
Vanaf: € 390 p.p.
Jongerenprijs: € 195 p.p. (15-25 Jaar)*

Hemelvaartweekend Rotterdam, Nederland
26/05/22 tot en met 29/05/22
Vanaf: € 625 p.p.
Jongerenprijs: € 312,50 p.p. (15-25 jaar)*

Weekend zeilen vanuit Rotterdam, Nederland
26/08/22 tot en met 28/08/22
Vanaf: € 390 p.p.
Jongerenprijs: € 195 p.p. (15-25 jaar)*

Zeilreis naar Varberg
Rotterdam - Varberg, Zweden
15/06/22 tot en met 20/06/22
Vanaf: € 775 p.p.
Jongerenprijs: € 387,50 p.p. (15-25 jaar)*

Verkenningsreis rondom Varberg
Varberg, Zweden
20/06/22 tot en met 28/06/22
Vanaf: € 1.755 p.p.
Jongerenprijs: € 877,50 p.p. (15-25 jaar)*

Zeilreis naar Esbjerg
Varberg, Zweden - Esbjerg, Denemarken
29/06/22 tot en met 07/07/22
Vanaf: € 1.755 p.p.
Jongerenprijs: € 877,50 p.p. (15-25 jaar)*

Tall Ships’ Race 1
Esbjerg, Denemarken - Harlingen, Nederland
09/07/22 tot en met 16/07/22
Jongerenprijs: € 755 p.p. (15-25 jaar)*

Cruise-In-Company
Harlingen, Nederland - Antwerpen, België
09/07/22 tot en met 16/07/22
Jongerenprijs: € 755 p.p. (15-25 jaar)*

Tall Ships’ Race 2
Antwerpen, België - Aalborg, Denemarken
24/07/22 tot en met 06/08/22
Jongerenprijs: € 1.330 p.p. (15-25 jaar)*

NIEUW

JONGERENREIzen
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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 maatschappelijke 
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  
Voedselbanken, Stichting Jongeren en Kanker, Stichting 
Sailing Kids, Giovanni van Bronckhorst Foundation en  
Stichting Enver. Help mee, want ook met jouw boeking  
kunnen wij al die bijzondere projecten blijven organiseren.



VOORWOORD KORTE BERICHTEN

Virtual reality 
rondleiding op 
de Eendracht
Altijd al eens een kijkje willen nemen 
bij ons aan boord, maar nog nooit de 
mogelijkheid gehad om langs te  
komen? Geen probleem! Ga naar 
onze website en bekijk de virtual  
reality rondleiding.

“Iedere keer 
dat ik weer  
aan boord stap, 
voelt als 
thuiskomen.”

“De Eendracht 
en een goed 
doel is altijd 
een mooie  
combinatie.”

Een zomer vol  
Eendracht-plezier!
Wat zijn we blij met alle bijzondere projecten 
die we deze zomer op de Eendracht  
konden organiseren. Weliswaar met minder  
opstappers vanwege de geldende regels, 
maar het plezier was er niet minder om. Zo 
gingen jongeren die moeten leven met kanker 
weer een week op stap. Zij kregen de kans 
samen te genieten, grenzen te verleggen 
en het roer weer in eigen handen te nemen. 
Ook was er opnieuw een Heppie-  reis met 
kinderen die leven in een instabiele thuis-
situatie. Dit doen we al jaren op rij samen 
met Stichting Het Vergeten Kind. Onder-
tussen organiseerden we met regelmaat 
dagtochten voor liefhebbers van de  
Eendracht en zeilvakanties voor jongeren. 
Speciaal voor jongeren van 15 tot 18 jaar 
die via Stichting Enver ondersteuning  
krijgen in veilig opgroeien, was er een  
week lang zeilplezier.

Een warm onthaal was er ook voor de S.V. 
GIO Summerschool, die voor de eerste 
keer aan boord plaatsvond. Samen met de 
Giovanni van Bronckhorst Foundation ging 
de Eendracht met kwetsbare kinderen, die 
vaak in armoede moeten leven, vijf dagen 
op rij, van ’s ochtends tot ’s avonds, op stap. 
Lees alles over deze dagen op pagina 20. 
Voor klanten van de Voedselbank waren  
er opnieuw vier dagtochten om even alle 
sores te vergeten. 

Een ander bijzonder project was de reis met 
de Vopak WeConnect Foundation. Jonge 
statushouders (via Stichting Mano) vertrokken, 
voor het tweede jaar op rij, voor een weekend 
met young professionals van Vopak naar 
zee. Lees hier alles over op pagina 12. Als 
afsluiter deze zomer konden (ex-) daklozen 
via het CVD (Centrum Voor Dienstverlening) 
een dag lang genieten op de Eendracht. 
Deze tocht werd gesponsord door Royal IHC. 

Eendracht  
hotelbasis  
Formule 1 smaakt 
naar meer!

‘Samen op koers’ 
mede dankzij 
vlaggenactie

Vrijwilligers van Royal IHC waren daarbij 
van de partij. Mede dankzij die hulp en het 
zonnige weer een prachtige ervaring. 

Op kantoor werken we nog altijd hard aan 
de versterking van onze bemanning. We zijn 
vooral op zoek naar meer vrijwilligers die 
over een flinke portie sociale vaardigheden 
beschikken én natuurlijk van zeezeilen  
houden. Tussendoor doen we ons best 
nieuwe sponsors te werven. Blij zijn wij 
daarom met nieuwkomer All Equipment 
Trading. Een Rotterdams bedrijf met hart 
voor de Eendracht. 

Ondertussen duiken we de winter in. Het 
vaarprogramma biedt weer alle ruimte voor 
samen zeilen en genieten van zon, wind en 
zee. We gaan onder meer eilandhoppen rond 
de Canarische eilanden en er zijn actieve 
zeilreizen voor doorgewinterde zeilers. Nog 
niet alles onder de knie? Onze, grotendeels 
vrijwillige, bemanning leert je graag de 
kneepjes van het zeilen. Ontdek ons reis-
aanbod in dit magazine. In oktober staat 
nog wel een week lang onderhoud gepland, 
want we willen de Eendracht tiptop en 
vooral veilig in de vaart houden. 

En, ik kan het niet genoeg herhalen: we 
kunnen niet zonder onze sponsors, partners 
en leden. Samen met hen zorgen we voor 
heel veel Eendracht-plezier. Nog meer 
steun is hard nodig voor onze bijzondere 
projecten. Doe mee! We verwelkomen 
graag nieuwe sponsors en leden, maar  
ook maatschappelijke organisaties waar-
mee we kunnen samenwerken aan nog 
meer eendracht.

Bert Jaski, voorzitter  
Stichting Zeilschip Eendracht en  
Vereniging Zeilschip Eendracht

Ruben van Duijn (24) is ambassadeur van 
Stichting Jongeren en Kanker. Ondanks 
dat Ruben blind is door de behandelingen 
die hij onderging, gaat hij een uitdaging 
nooit uit de weg. Zo ontwierp Ruben een 
bootvlaggetje en voerde deze kanjer een 
vlaggenactie om geld te werven voor  
‘Samen op koers’. 

Een bijzondere zeilreis die jaarlijks plaats-
vindt op de Eendracht voor jongeren die 
kanker hebben (gehad). In totaal verkocht 
Ruben 300 bootsvlaggen en dit leverde ruim 
4.000 euro op. Een prachtig resultaat! Mede 
dankzij de vlaggen actie van Ruben vertrok 
hij met jonge lot genoten met de Eendracht 
voor een meerdaagse zeilvakantie. 

In september kleurde Zandvoort oranje 
voor Max Verstappen. De Formula 1  
Dutch Grand Prix was een groot succes.  
De Rotterdam Charity Club vertrok met de 
Eendracht van Rotterdam naar IJmuiden.  

Wil jij ook een steentje bijdragen?  
Bestel dan nu alvast zo’n gave vlag in  
de pre-order voor volgend jaar! Mail  
naar sophia@jongerenenkanker.nl  
o.v.v. ‘Vlaggenactie 2022’.

In de haven deed het zeilschip het gehele 
weekend dienst als hotel. De gasten wer-
den overdag op het circuit getrakteerd op 
mooie races. In de avonduren kon iedereen 
aan boord nog lang van het spektakel na-

genieten met lekkere drankjes en hapjes. 
We kijken met de gasten terug op een 
prachtige ervaring, die smaakt naar meer. 
Samen met de gasten kijken we uit naar de 
volgende editie.
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Ook uw bedrijf kan bijdragen aan onze maatschappelijke projecten.  
Met bijvoorbeeld uw expertise of financiële steun. Ervaar hoe het is om met uw 

medewerkers of relaties op stap te gaan met een bijzondere doelgroep.

Onze maatschappelijke partners

Maatschappelijk verantwoord uitje.

Zorg mee voor een onvergetelijke ervaring.

Wij gaan graag in gesprek om een passende samenwerking te vinden.

Steun nog meer bijzondere projecten aan boord.

C.J. Jaski Fonds

Neem contact op met de Eendracht via  
010 - 290 50 00 of sales@eendracht.nl
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Bureau Haven werkt voor opdrachtgevers in de haven, 
industrie en maritieme sector. Slagvaardig en doeltreffend.  
Ons werk is commercieel en met gevoel voor vorm. Helder  
en creatief. Van magazines tot infographics en alles wat  
daar tussen zit. Wij zijn 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.

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.

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

hart in de haven

 poten in de klei

Hét (kin
der)boek

  

over de 
haven:  

Het groo
t HavenA

BC

is uitve
rkocht!

Vormgevers met het hart in de haven

Help een bijzondere 
doelgroep!



Van kwetsbaar 
naar daad-
krachtig
Stichting Mano helpt kwetsbare groepen 
met bijvoorbeeld taal- en talentontwik-
keling met als uitganspunt ‘van kwets-
baar naar daadkrachtig’. “We zijn blij 
met dit soort initiatieven en werken 
hier graag aan mee. Voorafgaand is er 
tussen de deelnemers altijd een eerste 
kennismaking. Ook na de zeilreis blijft 
het contact en helpen de ‘Vopak- 
buddy’s’ de nieuwkomers bijvoorbeeld 
met sollicitatieprocedures. Vaak zien 
we echte vriendschappen ontstaan en 
dat is prachtig”, laat de stichting weten.

Meedoen?
Ideeën om net als Vopak een  
maatschappelijk project aan boord  
te organiseren? Samen met  
mede werkers en onze vrijwillige crew?  
Wij denken graag mee.  
Bel 010 - 290 50 00 of mail naar 
info@eendracht.nl

INTERVIEW INTERVIEW

Vaar mee met Vopak 
en Mano

Met de Vopak WeConnect Foundation initiëren Vopak-medewerkers wereldwijd 
projecten om jonge mensen hun kansen te laten ontdekken. “Net als binnen  
onze organisatie willen wij het beste in mensen naar boven halen”, laat de  
Eendracht-sponsor weten. In Nederland stapten jonge statushouders  
(via Stichting Mano) met young Vopak-professionals voor de tweede keer  
aan boord van de Eendracht. Hoe verliep dit bijzondere project? 

“Vooral mooi 
dat je gewoon 
met elkaar 
jongeren kunt 
zijn.”

Via de media krijg ik wel een beeld van de 
vluchtelingensituatie, maar het is heel anders 
als iemand naast je zijn of haar verhaal  
vertelt. Te horen wat iemand heeft door-
gemaakt. Ik kreeg er kippenvel van.” 

Een ander laat weten: “Voor mij de eerste 
boottocht ooit. Echt spannend, maar super-
gaaf om met deze groep op stap te zijn.  
Er was een hele mooie balans tussen  
ervaring, begeleiding, geduld en gezelligheid. 
Je merkt dat er in de hele wereld zoveel 
vooroordelen zijn en als je zo intensief  
samen optrekt, zie je gewoon de mens.  
We zouden meer met elkaar in contact 
moeten komen.”

“Er zijn  
zoveel voor-
oordelen, nu 
zie je gewoon 
de mens.”

“Ik dacht: hoe 
kunnen mensen 
zo goed zijn? 
Dank jullie wel 
voor alles!” 

“Kippenvel 
als je alle  
verhalen hoort.”

“Je krijgt veel 
meer een band 
met elkaar.”

“Praten met 
vluchtelingen: 
een heel nieuwe 
dimensie.”

Op 27 augustus vertrok de Eendracht met 
24 deelnemers naar open zee. Onderweg 
was het door de harde wind stevig aan-
poten om het zeilschip op koers te houden. 
Het enthousiasme was er niet minder om: 
“De eerste drie uur waren een beetje zwaar, 
maar ik heb echt een mooie tijd gehad aan 
boord. Het zeilen was ontzettend gaaf en ik 
heb hele leuke gesprekken gevoerd met 
nieuwkomers. Mooi om te horen wat voor 
ideeën, plannen en verhalen ze hebben. 
Ook hoe ze over de toekomst nadenken.”

Nieuwe vrienden & angst kwijt
Een van de nieuwkomers raakte op de 
Eendracht zelfs zijn angst voor zee kwijt:  
“Ik ben door de reis een beetje vergeten 

wat mijn ervaring met de zee was. Toen ik 
vijf jaar geleden vluchtte en de overtocht 
van Turkije naar Griekenland maakte met 
een klein bootje, was ik bang. Nu ben ik 
niet bang meer de zee op te gaan. En aan 
boord was iedereen lief. Ik verwachtte  
dat wel, maar mijn verwachting werd over-
troffen. Het was echt supertof en het eten 
was lekker. Ik ben zo blij dat ik ben mee-
gegaan. En de gesprekken met de mensen 
van Vopak vond ik heel erg leuk. Iedereen 
kijkt ernaar uit om tijdens de vervolg-
sessies, na afloop van de reis, elkaar weer 
te ontmoeten en verder te praten!” Weer 
een ander laat weten: “Op reis zijn met 
nieuwe mensen en ze echt ontmoeten, 
vond ik heel fijn. Deze reis gaat mij helpen 
in de toekomst.”

Leerzaam & kippenvel
Voor Vopak-deelnemers was de reis vooral 
leerzaam: “Een unieke kans om met elkaar 
op reis te zijn en veel nieuwe vrienden te 
maken. Heel fijn dat dit kan. Ik denk dat we 
elkaar echt kunnen helpen. De gesprekken 
met de nieuwkomers waren heel leerzaam. 

Samenwerken op de Eendracht:  
verbindt
Michiel Smit en Daan De Groot zijn ver-
antwoordelijk voor de organisatie van het 
project namens Young Vopak, beiden zijn 
ze werkzaam op de Europoort terminal in 
Rotterdam. Hoe kijkt de organisatie vanuit 
Vopak terug? Michiel Smit: “We willen - net 
als Stichting Zeilschip Eendracht - jongeren 
kansen bieden, leren over hun eigen grenzen 
te kijken en laten ontdekken hoe belangrijk 
samenwerken met anderen is.  

Voor dit project kozen we opnieuw voor een 
Eendracht-zeilreis met nieuwkomers van 
Stichting Mano. Op zo’n zeilschip moet je 
namelijk samenwerken, wat je achtergrond 
ook is. En dat gegeven verbindt. Ons doel, 
jongeren hun toekomst en de maatschappij 
waarin zij leven een positieve impuls te  
geven, is weer meer dan geslaagd.”

Vopak WeConnect en nieuwkomers 
op de Eendracht

“Ooit gevlucht 
in een klein 
bootje. Nu ben 
ik niet meer 
bang de zee  
op te gaan.”
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Twee passies samen voor het  
perfecte plaatje

SPONSOREN...

“Opstappers 
komen als  
los zand aan 
boord. In de 
wachten wordt 
er een team  
van gebouwd, 
zie je ze samen  
lol krijgen, 
zelfvertrouwen 
krijgen.  
Dat is uniek  
en mag nooit  
verloren  
gaan.”  
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In zijn rol als kwartiermeester maakte deze 
partner foto’s van het leven aan boord. Want 
naast de zeevaart is fotografie zijn andere 
grote passie. Maar dat bleek een onhandige 
mix. “Het werk van kwartiermeester is niet te 
doen samen met de fotografie.” De ervaringen 
als bemanningslid helpen hem nu wel bij zijn 
huidige functie als fotograaf aan boord. Bij 
activiteiten aan dek weet Rienk wat komen 
gaat en maakt hij op het juiste moment veilig 
de foto’s. “Mooi is dat ik op deze manier mijn 
twee passies kan combineren.”

Die combinatie van zeevaart en fotografie 
maakt hij ook in zijn bedrijf, dat onder meer 
maritieme fotografie als specialisatie heeft. 
Voor tal van bedrijven in de Rijnmond brengt 
hij werk, medewerkers en organisatie in  
samenhang in beeld. Ook de nodige tuin-
bouwbedrijven in het Westland profiteren 
van zijn vakmanschap om werkzaamheden, 
sfeer en emotie vast te leggen. “Goede foto’s 
verdienen zichzelf terug”, is zijn reactie.

De uren aan boord koestert hij als liefhebber 
van het varen. En met plezier en overtuiging 
draagt hij zo een steentje bij aan het mooie 
werk van de stichting. Van de zeilvakanties 
met Heppie en Stichting Jongeren en  
Kanker tot de jongerenreizen, ze laten hem 
steeds opnieuw ervaren wat de Eendracht 
met mensen doet. 

Meer weten? 
www.rienkboodefotografie.nl

Leuvers in close-up. Een portret met  
een blik op de horizon, achter het roer. 
Wachtlopers sjorrend aan de lijnen. Volle 
zeilen tegen een blauwe lucht, gevangen 
in een moment. Met een paar beelden 
pakt hij haarfijn de sfeer en vertelt het 
verhaal van de Eendracht. Op de website 
en in het magazine. “Ik wil altijd de  
perfecte foto maken: de emotie en het 
verhaal van de foto moeten kloppen”, 
aldus Rienk Boode, van Rienk Boode 
Fotografie en huisfotograaf van onze 
stichting.

In zijn huis in De Lier klopt een warm  
Eendracht-hart. Bij de voordeur prijkt een 
afbeelding van het zeilschip op het naam-
bord naast de bel. Op de salontafel zwerft 
een stok kaarten met het Eendracht-logo. 
“De Eendracht is een geweldig concept 
omdat iedereen die aan boord werkt, dat 
doet met passie voor het schip, het zeilen. 
De slogan ‘Gedreven door vrijwilligers’ zegt 
voor mij alles.”

Sinds zes jaar is Rienk als partner verbonden 
aan de Eendracht. De band met het zeilschip 
bestaat al langer, zo’n twintig jaar. Aanvanke-
lijk opgeleid als maritiem officier (Marof) in 
Rotterdam, koos hij toch voor een baan bij 
de politie. Maar wanneer aan de wal het 
zeemansbloed gaat ‘kriebelen’, boekt hij 
een kooi aan boord van de Eendracht,  
van Denemarken naar Vlissingen. “Ik was 
meteen verkocht en werd vrijwilliger.”
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Word ook
crew member!

Dynamisch team bestaande uit 350 vrijwilligers. 
Mooie en unieke zeilreizen. 

Ruimte om jezelf te ontwikkelen.
De kans om je in te zetten voor goede doelen.

SCHEEPSARTS

STUURMAN MACHINIST (ASSISTENT-)KOK

Interesse in één van onze vrijwilligersfuncties? Stuur een mail met je motivatie 
en cv naar bemanning@eendracht.nl, of bel voor meer 

informatie naar 010 - 290 50 05.

BOOTSMAN ORANJEWACHT

‘‘Het is alsof we allemaal 
familie zijn hier.’’

“Dit is écht leuk 
varen.”

”Aan boord stappen voelt 
net als thuiskomen.’’

steunt bijzondere projecten

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

CH-8867 Niederurnen |  Zwitserland



Over de  
STC Group
STC Group is dé verticale onderwijs- 
en kennisinstelling voor scheepvaart, 
transport en havenindustrie en is inter-
nationaal actief met vestigingen in binnen- 
en buitenland. Het hoofdkantoor van 
de organisatie zit in Rotterdam aan de 
Lloydkade. Met aantrekkelijke en praktijk-
gerichte vmbo-, mbo-, hbo- en master-
opleidingen, maar ook met cursussen 
en trainingen voor professionals zorgt 
STC Group voor up-to-date vakkennis 
over de maritieme sector.  
Meer weten: www.stc-group.nl

Eendracht paradepaardje 
van STC Group
Als grootste vakinstelling voor maritiem 
onderwijs in Nederland zorgt STC Group 
sinds 2013 met veel plezier dat de  
Eendracht in goede conditie blijft. 
Voor onze stichting een stevige basis 
om alle bijzondere projecten aan 
boord te kunnen blijven organiseren. 
Waarom investeert STC Group jaar in 
jaar uit in hun paradepaardje, zoals de 
eigen website vermeld?

“Als je mij dat vraagt, ik ben zeer positief 
over de Eendracht”, begint Jan Kweekel, lid 
College van Bestuur STC Group, met een 
brede glimlach. “De samenwerking is uit-
stekend en de positie die de Eendracht in 
de maritieme wereld inneemt, hoort bij ons. 

Wij zorgen dat het schip goed kan blijven 
zeilen en goed kan blijven functioneren.  
We proberen daarin maximaal te helpen 
waar we kunnen. Alles met de stichting is 
via een bareboat charter goed geregeld. 
De afgelopen moeilijke coronaperiode  
hebben we ook gezorgd dat dit geen  
debacle zou worden voor de stichting. Zo 
hebben we ons normale ritme van betaling 
aangehouden voor alle stagereizen, ook  
al kon er op dat moment niet met onze  
studenten worden gevaren.”

Ik doe en ik begrijp
“Waarom de Eendracht zo goed bij ons 
past? In Nederland is maar één zo’n school 
als wij in de niche waarin wij actief zijn en 

“Liefde en nog eens liefde  
geven, maar ook grenzen stellen.”

we werken nauw samen met het maritieme 
bedrijfsleven. Daarbij doen we veel aan  
innovatie en zijn we uniek in het aanbieden 
van allerlei simulaties. Het gezegde: ik hoor 
en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe 
en ik begrijp, gaat echt op. Want wat  
motiveert jonge mensen nu nog meer dan 
de praktijk? Juist daarin past de Eendracht 
bij uitstek. Hoe anders is het bijvoorbeeld 
te zien vanaf zo’n zeilschip wat er op de wal 
gebeurt, zoals in de haven? Voor de eerste-
jaarsstudenten is dit echt een maidentrip, 
die ze nooit meer vergeten.” 

Stage eerste jaar: leerzaam moment
“Sowieso bieden wij al onze leerlingen een 
stageperiode op de plek waar ze willen gaan 
werken, of dit nu aan boord van een schip 
is, of bijvoorbeeld bij een logistieke dienst-
verlener. Onze aanpak is daarin uniek. Zelf 
ooit een opleiding aan een sportacademie 

gevolgd, waarbij pas in het derde jaar een 
stage kon worden gelopen. Als je dan pas 
ontdekt dat je bijvoorbeeld niet geschikt 
bent om voor een klas te staan, dan ben je 
een paar stappen te laat. Vandaar dat wij 
een stage, zoals aan boord van de Eendracht, 
als een leerzaam moment zien voor onze 
eerstejaarsstudenten. Ze ontdekken dan wat 
varen, de zee opgaan, echt inhoudt. Het biedt 
een onvergetelijke maritieme ervaring, die ze 
de rest van hun leven meenemen. Weliswaar 
is de Eendracht een traditioneel schip, het 
is wel erg goed en mooi. En dat spreekt tot 
de verbeelding. Bovendien vinden wij het 
belangrijk dat jonge mensen die een vak leren 
in aanraking komen met ervaren mensen, 
zoals met de bemanning op de Eendracht. 
We krijgen echt veel positieve reacties. 

Onze studenten zijn superblij, maar ook  
ouders en collega’s zijn erg positief. Een 

aantal van mijn collega’s is zelfs vrijwilliger 
aan boord. Een van mijn mooiste ervaringen 
was toch wel de Kroningsvaart met de 
Eendracht op het IJ, omringd door al die 
andere tall ships.”  

Duurzaam en toekomstbestendig
“Naast de Eendracht hebben we nog vier 
andere grote opleidingsschepen, zoals de 
Stormmeeuw. Daarnaast bouwen we een 
duurzaam en toekomstbestendig schip,  
de AB INITIO. Studenten, docenten en het 
bedrijfsleven hebben we vanaf het begin 
betrokken bij onze plannen. Dit instructie-
schip gaat overigens ook als een soort 
campus, een innovatief lab, fungeren. Waar 
studenten en bedrijven bijvoorbeeld trillingen 
aan boord kunnen bestuderen, of kunnen 
onderzoeken hoe de binnenvaart milieu-
vriendelijker kan. Zo kan de AB INITIO al 
vier uur emissieloos varen en is de motor 
snel geschikt te maken voor waterstof. 
Juist de combinatie van varen met weten-
schappelijk onderzoek aan boord zorgt 
voor nog meer vakkennis en innovaties.”

Boegbeeld van mogelijkheden
“Wat ik graag wil, is dat we de Eendracht 
als een soort boegbeeld inzetten om nog 
meer jongeren in het voortgezet onderwijs 
enthousiast te maken voor een opleiding 
binnen onze organisatie. Nu varen onze 
mbo- en hbo-studenten in hun eerste jaar 
mee om in de praktijk nautische kennis op 
te doen. Ik wil dus de groep inspireren die 
wel echt interesse heeft, maar nog twijfelt 
over welke studierichting ze op willen gaan. 
Kortom, een dag aan boord uitnodigen en 
hen daarmee een geweldige indruk geven 
van wat de sector zoal te bieden heeft.” 

Iets betekenen voor de ander
“Los daarvan, de bijzondere projecten aan 
boord van de Eendracht vind ik fantastisch, 
zoals voor kinderen die de wind wat meer 
dan tegen hebben. Je kunt weinig aan  
instabiele situaties veranderen, maar wel 
doen wat in je vermogen ligt. Hen een  
andere ervaring geven, die ze nooit zullen 
vergeten. Dit past bij de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid die wij hebben.  
Meehelpen zonder winstoogmerk, iets  
betekenen voor de ander, gewoon dat.  
Ook de tochten voor jongeren die in de 
problemen zijn gekomen door crimineel  
gedrag. Juist hen even weghalen uit de  
dagelijkse omgeving, dat is een echte 
game changer. Vooral liefde geven en nog 
eens liefde geven, maar ook grenzen stellen. 
Mooi is dat je tijdens een zeiltocht niet van 
het schip kunt, met elkaar moet samen-
werken en dat de beperkte ruimte je vanzelf 
dwingt te luisteren wanneer je bijvoorbeeld 
te dicht bij een katrol staat.

Kortom, de Eendracht is hartstikke goed voor 
de uitstraling van de maritieme sector en voor 
al die maatschappelijke projecten aan boord. 
Samen de zeilen te zetten, aan het roer te 
staan of een zonnetje te schieten, hoe mooi 
kan het zijn?! Voor ons genoeg redenen de 
Eendracht veilig en goed in de vaart houden. 
Nog vele jaren, daar gaan wij voor.”

“Eendracht 
hoort bij ons.”
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S.V. GIO Summerschool op de Eendracht:

Kapitein worden op je eigen schip

GIOVANNI VAN BRONCKHORST FOUNDATION GIOVANNI VAN BRONCKHORST FOUNDATION

Samenwerken met andere maatschap-
pelijke organisaties, daarin schuilt de 
kracht van onze stichting. Dit geldt 
ook voor de Giovanni van Bronckhorst 
Foundation. Deze Rotterdamse  
organisatie koos als locatie voor de 
S.V. GIO Summerschool, naast  
Diergaarde Blijdorp, deze zomer ook 
voor de Eendracht. Het doel: samen 
kinderen met een leerachterstand, die 
vaak in armoede leven, laten zien dat 
de wereld zoveel groter is, hun basis te 
versterken. Tijd voor een interview op 
locatie bij deze bijzondere foundation.

Als je het hoofdkwartier aan de Piekstraat 
van de Giovanni van Bronckhorst Foundation 
binnenloopt, voelt dit als een warme deken. 
Directeur Jacqueline Jonkhart: “Dat is precies 
wat we willen. Kinderen moeten bij ons in- 
en uit kunnen lopen, zich welkom en veilig 
voelen. We willen gezien en gevoeld worden 
als extra familie. Deze locatie, diep in de wijk 
Feijenoord, hebben we bovendien bewust 
gekozen. Hier leeft 1 op de 4 kinderen  
onder de armoedegrens en bij deze groep 
is vaak sprake van een leerachterstand. 
Soms denk ik, als iedere Rotterdammer die 
het goed heeft een ander die zo moet leven 

aan de hand neemt, is het probleem  
opgelost. Als mensen vragen wat mijn  
ambitie is, zeg ik: als ik hier de deur kan 
sluiten, dan heb ik het goed gedaan.”

Recht vanuit ons hart
“We zien helaas zoveel ellende”, vervolgt 
Jacqueline. “Kinderen met kapotte kleren, 
te kleine schoenen of die niets te eten krijgen 
voor ze naar school gaan. Ook daar zoeken 
wij oplossingen voor. Zo ligt onze vriezer vol 
brood en hebben we altijd gezonde tussen-
doortjes paraat. Onze projecten verzorgen wij 
overigens volledig vanuit onze foundation, 
want we gaan voor kwaliteit en dat houden 

Giovanni van Bronckhorst: “Geweldig dit te zien. Aanvoerder 
worden van je eigen toekomst, daarvoor biedt de Eendracht 
een prachtig decor. Aan boord een hele fijne sfeer, relaxed 
en gezellig. Echt fantastisch.”

“Ik wil kapitein 
Hein worden, 
geweldig!”

“Samenwerking 
Rotterdamse 
iconen maakt 
dit tot een 
succes!”

“Een mix van 
onderwijs, 
sport, coaching 
en gezonde 
voeding, maar 
vooral plezier 
maken en de 
wereld laten 
zien.”

Wij kunnen wel zeggen hoe geweldig we het 
doen en hoe fijn het is om deel te nemen, 
maar dat kunnen ze zelf veel beter vertellen. 
Onze basis is dat ons werk recht vanuit ons 
hart komt en dat we oprecht willen bijdragen 
aan de ontwikkeling van een kind.”

Hoe wij dit doen?
“We bieden gratis naschoolse sport- en  
onderwijstrajecten gedurende 20 weken voor 
kinderen uit groep 7 en 8 met een leer-
achterstand en vaak weinig zelfvertrouwen. 
Dit doen we in samenwerking met basis-
scholen vanaf onze locatie en de Erasmus 
Universiteit. De S.V. GIO Summerschool is 
net even anders, dan kiezen we een locatie 
die inspireert en leerzaam is, zoals Diergaarde 
Blijdorp en dit jaar ook zeilschip Eendracht. 
We organiseerden op beide locaties een  
intensief vijfdaags dagprogramma, waarbij 
kinderen een echte VIP-behandeling kregen. 
Elke dag bestond uit een mix van onder-
wijs, sport, coaching en gezonde voeding, 
maar vooral plezier maken en de wereld  
laten zien. Kinderen die wij in deze wijk  
begeleiden, wonen namelijk vaak in een 
hele gesloten gemeenschap. Ze hebben 
geen idee wat er buiten hun school en  
thuis te zien is. 

Weerbaarheid als romp van een schip
“We willen vooral dat kinderen zelfvertrouwen 
leren, optimistisch kunnen zijn en emotioneel 
sterker worden door coaching. Alles wat we 
doen is gericht op de transitie naar elders, 
zoals naar de thuissituatie, school of straat. 
We zien daarbij de weerbaarheid van een 
kind als de romp van een schip. Soms zie je 
daarin echt kraters en soms kleine gaatjes. 
Je moet zorgen dat de romp stevig is, pas 
dan kun je gaan bouwen aan alles wat een 
kind verder brengt. Dat werkt ook zo bij een 
schip, vandaar die metafoor.”

Boksen prominente rol
“In Diergaarde Blijdorp stond begrijpend  
lezen centraal. Op de Eendracht zijn we  
onder meer bezig geweest met rekenen, 
daarvoor leent die omgeving zich uitstekend. 
Het ochtendprogramma organiseerden wij 
zelf, het middagprogramma verzorgde de 
Eendracht. Iedere morgen stapten de  
kinderen aan boord voor een gezond ontbijt, 
aansluitend werd er gebokst. Dat onderdeel 
vormt echt een prominente rol in ons  
programma. Je ziet hoe kinderen reageren 
als ze onder druk staan, of ze bijvoorbeeld 
angstig zijn. Door sport leren ze respect, 
discipline en keuzes maken. We zijn ook 
een dag door de Rotterdamse haven  
gevaren, dat was voor de deelnemers een 
eyeopener. Ze zien een stukje stad dat ze 
nooit te zien krijgen en dat vanaf het water 
op zo’n fantastisch groot schip. Zelfs de 
zeilen werden met elkaar gehesen tijdens 
de dagtocht op zee. Helaas was die wat 
onstuimig, dus zijn we snel omgekeerd. 
Een creatief uitstapje was de middag in  
het Maritiem Museum, dat de Eendracht 
had geregeld. Kinderen konden zeilen  
beschilderen, waarvan weer tassen worden 
gemaakt. Zo waren ze dus tegelijkertijd met 
duurzaamheid bezig.

Zelf ben ik drie dagen aan boord geweest. 
Mooi is, om dan al die verhalen te horen, 
dat ze nieuwe vrienden hebben gemaakt of 
ontdekken dat ze niet de enige zijn. Of dan 

we graag zelf in de hand. We werken  
ondertussen hard aan een online portal 
waar kinderen met elkaar in contact kunnen 
komen. We gaan daarbij jongeren van de 
eerste lichting inzetten als ambassadeurs.  

dat ene jongetje: “Ik wil later kapitein Hein 
worden”. Niet wetend dat dit geen functie-
omschrijving is, maar refereert aan de  
kapitein die zo heet. Geweldig!” 

Onvergetelijke synergie
Jacqueline tot slot: “Als je aan boord stapt, 
voel je hoe je alles letterlijk achter je laat. 
Hoe fijn is dat? Zeker voor die kinderen!  
Als we voldoende middelen hebben, dan 
volgend jaar graag weer. Sowieso als je de 
Eendracht-crew zag, hoe zij omgingen met 
al die kinderen, met zoveel overgave en  
liefde! De samenwerking was echt top. Er is 
echt een ‘joint venture’ tussen de crew van 
ons en de Eendracht. Prachtig is dat drie 
Rotterdamse iconen, Van Bronckhorst,  
Blijdorp en de Eendracht, zo goed kunnen 
samenwerken. Een onvergetelijke synergie, 
die zorgt dat dit een succes is.”

20 Eendracht magazine nr 251 21www.eendracht.nl



INTERVIEW INTERVIEW

“Heerlijk wat 
fröbelen,  
zodat alles  
op tijd klaar 
staat voor  
het diner.”

“De interactie met opstappers, zoals 
met STC-studenten, vind ik echt leuk!”
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Gek op koken en de Eendracht

Eindelijk weer varen!

Eendracht-carrière
Van chef de partie bij Chalet Suisse in  
Rotterdam, tot dieetkok in een ziekenhuis 
in Roosendaal. Wat bracht je bij de  
Eendracht? “Ongeveer zes jaar geleden 
stapte ik aan boord als vrijwilliger en was ik 
meteen verkocht. Wat later kwam ik in vaste 
dienst als kok. Sowieso is koken mijn passie. 
Op mijn vijftiende was ik al niet meer weg 
te slaan achter het fornuis, liep na mijn  
opleiding verschillende stages en mijn laatste 
baan op de wal was in een ziekenhuiskeuken. 
Drie keer per dag achter een lopende band, 
dat was niet echt mijn ding. Ik ben daarom 
blij dat ik de ommezwaai naar de Eendracht 
heb gemaakt. Koken op zo’n zeilschip is 
echt totaal anders. Je kunt je creativiteit 
kwijt en hebt veel meer contact met de 
mensen waarvoor je kookt. Het werken 
met vrijwillige assistent-koks geeft wel een 
andere dynamiek, maar is vooral boeiend 
en meestal heel gezellig. We maken lange 
dagen en afhankelijk van de maaltijd die we 
serveren, is er soms tijd voor een middag-
dutje. Daar ben ik niet zo van. Ik vind het 
heerlijk om dan in mijn eentje nog wat te 
fröbelen en te zorgen dat alles op tijd klaar 
staat voor het diner.”

Wensenlijst
“Ondertussen veranderen eetwensen van 
opstappers en bemanning. Het kooklijstje 
met ’uitzonderingen’ wordt langer”, vervolgt 
Gerard. “Met mijn achtergrond als dieetkok 
kan ik gemakkelijk inspelen op dieetwensen. 
Veel mensen zijn bovendien bewuster gaan 
eten, zoals minder of geen vlees. De stichting 
heeft sowieso de wens dat we elke week 
minimaal een keer vegetarisch koken. De 
meeste mensen merken dit niet eens en het 
is beter voor het milieu. Wat we met elkaar 

vaartschool op Terschelling als Maritiem 
Officier wilde ik namelijk al het liefst machinist 
worden. Vandaar dat ik direct na mijn studie 
als derde machinist begon op chemicaliën-
tankers en mijn carrière vervolgde bij Stena 
Line, waar ik uiteindelijk tweede machinist 
werd. Na bijna tien jaar varen, koos ik voor 
een baan op de wal. Bij een bedrijf dat  
pleziervaartuigen en luxe jachten ontwerpt. 
Superinteressant werk, maar heel de week 
op een bureaustoel zitten, bleek niets voor 
mij. Wat ik nog wel doe in mijn vrije tijd is, 
als gecertificeerd expert pleziervaartuigen, 
dit soort schepen inspecteren voor met 
name aankoopkeuringen.”

Dagen vliegen om
Wiljan heeft ondertussen al een aantal 
meerdaagse reizen achter de rug. Bevalt 
het? “Ik voel mij op de Eendracht echt thuis. 
’s Nachts hoef je als machinist geen wacht 
te lopen, maar wel je bed uit als er een 

in het kombuis ook bereiden, we zorgen 
dat gasten en Eendracht-collega’s niets  
tekort komen.” 

alarm afgaat in de machinekamer. Dat  
gebeurt gelukkig sporadisch. De dagen 
vliegen om, want er is altijd wel wat te doen. 
Het is uiteraard geen baan van 9 tot 5. 
Meestal ben ik na het avondeten toch  
nog wel even bezig. Tussendoor geef ik  
opstappers graag een kijkje in mijn werk-
plek. De onderlinge interactie vind ik sowieso 
geweldig en dat is waar het bij de Eendracht 
juist om draait. De jongerenreizen vind ik de 
allerleukste zeiltochten tot nu. De meeste 
jongeren staan overal voor open en zijn 
avontuurlijk ingesteld. Ook de studiereizen 
met het STC vind ik gaaf. De studenten zijn 
vaak extra nieuwsgierig naar wat er in de 
machinekamer allemaal gebeurt. Voor hen 
biedt de Eendracht een prachtige kans kennis 
te maken met hun toekomstig vakgebied.” 

Goed en veilig
Hoe gelukkig ben jij in de machinekamer? 
“Werken in die ruimte is mijn ding. Ik zie wel 
zaken die beter kunnen, zeker op een ouder 
schip. Maar het allerbelangrijkste is dat we 
met elkaar de Eendracht gewoon goed en 
veilig in de vaart houden, zonder al te veel 
grote investeringen. Wat wellicht beter kan 
is het uitlaatsysteem, dat maakt aan dek 
best lawaai. Ook de luchtbehandeling zou 
beter kunnen. 

In het eerste halfjaar hebben we overigens 
de dokking voor het groot onderhoud naar 
voren gehaald, want we lagen toch stil.  
Altijd een uitdaging en ook voor mij best 
spannend. Ik heb wel vaker met schepen in 
dok gelegen, maar dit was de eerste keer 
als enige machinist. Gelukkig kon ik rekenen 
op de steun van Teun Verbaan, onze  
Technical Manager en collega-machinist 
Denise Caron.

Grootste wens
Nog wensen? “Mijn grootste wens was toch 
wel loskomen van de Holland Amerikakade. 
Dat is gelukt! Nu we weer mogen varen, is het 
wel erg leuk te zien waarvoor de Eendracht 
bedoeld is en hoe alles in de praktijk werkt. 
Ik mag dan ook graag af en toe aan dek gaan 
kijken of een handje helpen bij het zeilen. 
Wat mij nog heel gaaf lijkt, is de oceaan over-
steken. Maar voorlopig maakt het mij niet 
uit waar we heen gaan, als we maar varen.”

“Lekker gegeten chef!” Dat hoort  
Gerard Lutz, de kok op de Eendracht, 
maar wat graag. Met zijn bagage aan 
ervaring leeft hij zich het allerliefst  
uit in het kombuis. Gerard weet de 
heerlijkste gerechten te maken met 
verse spullen van lokale markten en 
met ingrediënten die aan boord zijn. 
Hoe is het om Eendracht-kok te zijn? 

“Wat de reisbestemming ook is, het blijft 
afwisselend om in te spelen op de seizoenen 
en de omgeving waar we varen. Organiseren 
zit wel in mijn vingers, want zo was ik  
bijvoorbeeld chef-kok bij een hotel met  
3 restaurants, 100 kamers en 16 zalen.  
Dus mij maak je niet snel gek”, vertelt Gerard. 
“Waar ik mijn voorraad bewaar? De meeste 
voorraad gaat in de droge store, de opslag 
zonder koeling. Verder is er genoeg ruimte 
in de twee vriezers en in de koeling voor 
een reis van 23 dagen. We vullen onderweg 
onze voorraad aan met bijvoorbeeld groente 
en fruit. Soms kan ik op ontdekkingstocht 
langs lokale markten en dat is altijd leuk en 
inspirerend.”

Stilzitten is niets voor machinist Wiljan 
van der Meulen, die nu ruim een jaar in 
dienst is bij de Eendracht. “Wat was  
ik blij dat we weer konden varen.  
Alhoewel ik tijdens de lockdown de 
kans kreeg het zeilschip te ontdekken 
en mee te werken aan onderhoud. Ook 
aan zaken die tijdens het varen niet  
of minder makkelijk te doen zijn.” 

“Hoe ik de Eendracht op het spoor kwam?” 
vervolgt Wiljan. “Op LinkedIn zag ik dat de 
stichting een vaste machinist zocht. Meteen 
gebeld met bemanningszaken, die mij  
enthousiast te woord stond. Na een online- 
sollicitatiegesprek mocht ik een tocht  
meevaren, zodra dat mogelijk was. Helaas 
duurde dat lang door de coronacrisis. Juli 
vorig jaar was het eindelijk zover en ben ik 
meegevaren met de ‘corona-protocoltestreis’. 
Heerlijk, ik voelde mij weer helemaal in mijn 
element. Toen ik afstudeerde aan de zee-

Meer dan koken
“Wat ik deed tijdens de lockdown? Naast  
koken voor de bemanning, heb ook ik veel 
geklust aan boord. Op die manier leerde ik nog 
meer over het zeilschip. Je ziet dan hoeveel 
onderhoud nodig is. Roest bikken, schuren 
en lakken, een welkome afleiding in een  
bijzondere en vreemde tijd. Onderhoud is daar-
door een echte hobby aan het worden, maar 
ik ga ook graag fietsen of lekker uit eten.”

Nieuwe collega
“Voor de dagen die ik vrij ben, zijn we hard op 
zoek naar versterking. Ben jij gek op koken en 
heb je net als ik de Horeca Vakschool afgerond? 
Wie weet word jij mijn nieuwe collega als ik 
even geniet van het mooie Nederland. Ik hoop 
dat we snel een kok vinden die net als ik  
helemaal weg is van eten én de Eendracht.” 

Solliciteren? 
Kijk op www.eendracht.nl/vacatures.



Word lid en steun 
zeilschip Eendracht
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 voor-
deel, zoals van mooie kortingen op geselecteerde 
zeilreizen en dagtochten!

EXCLUSIEF VOOR LEDEN

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.

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.

Doe mee!
En houd de Eendracht op zee

Koop Eddie de eend op  
www.eendracht.nl

Eddie
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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
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 0311 8129 53

Stichting Zeilschip Eendracht: 
IBAN NL94 RABO 0356 3751 02

Stichting C.J. Jaski Fonds (ANBI): 
IBAN NL14 RABO 0159 2444 12

Bankadres:  
Rabobank, Postbus 10017, 3004 AA Rotterdam
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TOGETHER.
DRIVING
STORAGE
FORWARD

Koole Terminals is a leading and independent storage, processing, 
and logistics company, enabling business growth through integrated 
and innovative service offerings for large-volume products. Driving 
the energy transition forward for a sustainable future by supporting 
its world-class customers. With 11 strategically located terminals 
in Europe and a total volume of 4,100.000 cbm, Koole refl ects the 
diversity of its customers’ needs.


