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Zeil mee en steun! Eendracht: juist nu!



InhoudSamen nog meer Eendracht!

Kaapverdië, 
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Martinique, 
we komen  
eraan! 

Kom meer te weten over:

Crew  
members 
Dewi & Rinus

Verder...
 6 Duik in ons reisaanbod
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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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WINTERSPECIAL WINTERSPECIAL

Geen zin om de winter  
in de kou en de regen  
door te brengen?

Caribbean
Actief zeilen en relaxed eilandhoppen? We 
varen rustig de Surinamerivier af en eenmaal 
op zee is het ‘alle hens aan dek’ en starten 
we met het hijsen van de zeilen. Na ongeveer 
vier dagen is er land in zicht en hoppen we 
tussen de verschillende Caribische eilanden. 
Weer, wind en stroming bepalen welke  
eilanden we hier bezoeken. Worden het de 
prachtige witte stranden op St. Vincent en 
de Grenadines? Of een bezoek aan de  
ongerepte natuur in Grenada? De mogelijk-
heden zijn zo weids als de horizon.

Kies dan voor een van onze unieke 
zeilreizen. Gegarandeerd wind en  
aangename temperaturen, ontdek met 
de Eendracht een van de paradijzen 
voor zeilers. Dompel jezelf onder in 
prachtige natuur, relax op het strand, 
of neem een duik in de intens blauwe 
zee, of kies voor dé oversteek. 

Kaapverdië
Zeil bijvoorbeeld rond Kaapverdië. Kaapverdië 
ligt midden in de Atlantische Oceaan, op 
ongeveer 600 kilometer van de kust. De  
eilandengroep telt zo’n 450.000 inwoners 
en bestaat uit negen bewoonde en nog een 
paar onbewoonde eilanden. Er valt hier van 
alles te zien en te ontdekken. Het water zit 
vol met verschillende soorten vissen, zoog-
dieren zoals walvissen en dolfijnen en zee-
schildpadden. Het afwisselende landschap 
staat bekend om de bananen- en koffie-
plantages, zwarte vulkaanhellingen, zand-
woestijnen en een intens blauwe oceaan.

Dé oversteek: Kaapverdië - Paramaribo
Word je ook zo moe van alle verplichtingen 
rond de feestdagen? Of juist geen zin  
om alleen te zijn? Kies dan voor een  
zeilreis met de Eendracht en steek met  
ons de Atlantische Oceaan over. De heldere 
hemel met duizenden sterren laat de zee 
glinsteren. Vaar weg van het ‘normale’ 
leven en geniet 2020 zeemijlen lang van  
de rust. Spot passerende dolfijnen en leer 
nieuwe mensen kennen. Ontdek hoe je  
een ervaren zeiler wordt en geniet van  
deze unieke reis!

Bovenwindse Eilanden
Gek op reizen en op zoek naar nieuwe  
vakantiebestemmingen? Stap aan boord en 
ontdek met ons de Bovenwindse Eilanden, 
ofwel de Kleine Antillen! De diverse, veelal 
vulkanische eilanden, het tropisch klimaat, 
de bloeiende natuur en de bijna altijd aan-
wezige noordoostelijke passaatwind maken 
deze eilanden tot een echt zeilparadijs. 
Nergens anders ter wereld vind je zulke 
goede windomstandigheden in combinatie 
met zo’n indrukwekkende en gevarieerde 
tropische natuur. Zeil met ons mee en  
beleef de Caribische sferen van de  
Bovenwindse Eilanden!
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Tussen Martinique en Sint-Maarten liggen 
prachtige eilanden om te bezoeken. Ankeren 
op plekken waar je normaalgesproken  
niet snel zal komen. Denk aan: Dominica,  
Guadeloupe, Nevis en St. Kitts, Anguilla, 
St. Eustatius en Saba. Tijdens de reis  
besluit de schipper welke eilanden
we aandoen.

Britse Maagdeneilanden
Geen zin in een lange koude winter? Zoek 
dan met ons de zon op en stap aan boord 
richting de Britse Maagdeneilanden.  
Witte zandstranden, helderblauwe zee, 
palmbomen en schilderachtige haventjes 
en baaien. Deze eilandengroep bestaat, 
naast relatief grote eilanden, uit wel vijftig 
kleinere en vaak onbewoonde eilanden.  
We gooien de trossen los en beginnen 
onze tocht naar de Azoren. Op deze  
eilanden dwaal je door smalle straatjes  
gevuld met typisch Portugese architectuur 
en kun je genieten van beeldschone natuur.

Zin in een van deze zeilvakanties?  
Kijk op pagina 8 en 9 voor de reisdata.



Vaarprogramma zomer 2022

DE REIZEN DE REIZEN

Beleef Rotterdam-Rijnmond of Scheveningen vanaf 
het water en zet koers naar zee. Pak je tas, want het 
is tijd om te zeilen! Leef je uit met het hijsen van de 
zeilen of sta aan het roer. Minder fanatiek? Zoek een 
relaxte plaats uit aan dek en geniet van het zeilen op 
zee. Geen zeilervaring? Dat is niet nodig. Onze  
professionele crew leert je graag alles over het reilen 
en zeilen op Nederlands grootste driemastschoener.

Toe aan een korte 
break? 
Hou je van avontuur, actie en gezelligheid? Boek dan 
een plaats op een van onze weekenden zeilen en  
ontdek de wereld van het zeezeilen. Onze gastvrije  
bemanningsleden laten je bij aankomst met alle plezier 
het zeilschip zien. De koffie en thee staan klaar en  
zodra iedereen is ‘ingecheckt’, geeft de schipper uitleg 
over het reilen en zeilen aan boord. Zodra je aan boord 
stapt is het optimaal genieten. Niet alleen van de  
gezellige sfeer en de mooie uitzichten, ook culinair  
kom je tijdens deze reis niks tekort. Onze scheepskok 
bereidt de lekkerste maaltijden voor alle opvarenden.

Tall Ships’ Races
Stap aan boord en beleef het spektakel van de  
Tall Ships’ Races! READY - SET - GO! 

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! Boek snel, want Race 1 is al  
volgeboekt en je wilt deze zomer de boot niet missen!

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

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

Dagtochten vanuit Rotterdam
09/09/2022, 10/09/2022, 11/09/2022
20/09/2022 of 01/10/2022
Prijs: € 124,50 p.p.
Jongerenprijs: € 62,25 p.p. (15 t/m 25 jaar)

Paasreis
Rotterdam, Nederland
15/04/22 tot en met 17/04/22
Vanaf: € 355,00 p.p.
Jongerenprijs: € 195,00 p.p. (15 t/m 25 jaar)

Hemelvaartweekend
Rotterdam, Nederland
26/05/22 tot en met 29/05/22
Vanaf: € 565,00 p.p.
Jongerenprijs: € 312,50 p.p. (15 t/m 25 jaar)

Weekend zeilen vanuit Rotterdam
06/05/22 tot en met 08/05/22
Vanaf: € 355,00 p.p.
Jongerenprijs: € 195,00 p.p. (15 t/m 25 jaar)

Weekend zeilen vanuit Rotterdam
19/08/22 tot en met 21/08/22
Vanaf: € 355,00 p.p.
Jongerenprijs: € 195,00 p.p. (15 t/m 25 jaar)

Weekend zeilen vanuit Rotterdam
26/08/22 tot en met 28/08/22
Vanaf: € 355 p.p.
Jongerenprijs: € 195,00 p.p. (15 t/m 25 jaar)

Tall Ships Race 1 en 2
Esbjerg, Denemarken - Harlingen, Nederland
Antwerpen, België - Aalborg, Denemarken

Cruise-In-Company
Harlingen, Nederland - Antwerpen, België
09/07/22 tot en met 16/07/22
Jongerenprijs: € 755,00 p.p. (15 t/m 25 jaar)
Let op! Alleen jongerenreizen.

Actieve zeilreis Aalborg
Denemarken - Rotterdam
06/08/2022 tot en met 14/08/2022
Vanaf: € 1.440,00 p.p.
Jongerenprijs: € 720,00 p.p. (15 t/m 25 jaar)

Zeilreis naar Varberg
Rotterdam - Varberg, Zweden
15/06/22 tot en met 20/06/22
Vanaf: € 775,00 p.p.
Jongerenprijs: € 387,50 p.p. (15 t/m 25 jaar)

Discovery sail Skagerak
Varberg, Zweden
20/06/22 tot en met 28/06/22
Vanaf: € 1.755,00 p.p.
Jongerenprijs: € 877,50 p.p. (15 t/m 25 jaar)

Zeilreis naar Esbjerg
Varberg, Zweden - Esbjerg, Denemarken
29/06/22 tot en met 07/07/22
Vanaf: € 1.755,00 p.p.
Jongerenprijs: € 877,50 p.p. (15 t/m 25 jaar)

Discovery sail  
Skagerak
Een once-in-a-lifetime ervaring

Vaar mee langs verschillende Zweedse en Deense eiland-
groepen aan boord van driemast topzeilschoener Eendracht. 
Bezoek de mooie kuststadjes en dorpjes van Zuid- 
Scandinavië en ervaar hoe het is om te zeilen op zee.

Tijdens deze reizen loop je (in tegenstelling tot andere 
Eendracht-reizen) geen wacht. De reizen zijn volledig 
gericht op het bezichtigen van de prachtige natuur en 
de crew doet er alles aan om iedereen een ontspannen 
vakantie te bezorgen. 

We vertrekken vanuit Varberg en zetten koers naar zee. 
Enkele plaatsen die we aandoen of waar we voorbijvaren: 

Bohuslän is een zogenoemd landschap in het Zuid- 
Zweedse landsdeel Götaland en ligt aan de westkust  
tussen Göteborg en de Noorse grens.

Fjällbacka, een klein uiterst charmant dorpje met fel-
gekleurde houten huizen, dat als het ware geplet staat  
tussen steile kliffen en de kalme zee.

Lysekil, een schilderachtige plaats met een klein pittoresk 
stadscentrum. Omringd met dorpen gelegen tussen  
de beroemde rode granietrotsen waar de Gullmarsfjorden 
de diepe zee van het Skagerrak ontmoeten.

Marstrand, ver naar het westen, waar de eilandgroepen 
eindigen en de open zee begint, ligt Marstrand. De zeil- 
hoofdstad van Zweden.

Risør, het is tijd om de relaxte sfeer van Risør te verkennen. 
Een stad beroemd om onder meer zijn witgeschilderde 
houten huizen.

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. Professionals die  
je graag wegwijs maken aan boord en je helpen bij  
het zeilen.

Het Eendracht-concept
Samenwerken, vrienden 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.

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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DE REIZEN

Vaarprogramma winter 2022/2023

DE REIZEN

Zeilreis met eilandhoppen Kaapverdische Eilanden
Las Palmas, Gran Canaria - Sal, Kaapverdië
van 26/11/2022 tot en met 04/12/2022
Vanaf € 1.511,50 p.p.
Jongerenprijs: € 687,00 p.p. (15 t/m 25 jaar)

Zeilreis Paramaribo - Martinique
Van 06/01/2023 tot en met 15/01/2023
Vanaf € 1.770,50 p.p.
Jongerenprijs: € 797,50 p.p. (15 t/m 25 jaar)

Geen zin om de winter in de kou en de regen door  
te brengen? Ga mee actief zeilen en relaxed eiland-
hoppen. Weer, wind en stroming bepalen welke  
eilanden we bezoeken. Worden het de prachtige witte 
stranden of een bezoek aan de ongerepte natuur? 
Van Kaapverdië tot Suriname en Martinique, wat je 
ook kiest het wordt een onvergetelijke zeilvakantie.

Ben jij tussen de 15 en 25 jaar en heb jij een tussenjaar, 
of wil je er een paar weken tussenuit? Reis dan mee 
tijdens deze ontdekkingsreis naar de Canarische  
Eilanden. Leer alles over zeilen, de zee en jezelf. Tijdens 
deze reis sluit je vriendschappen voor het leven en leer je 
jezelf echt kennen. Weinig mobiel bereik, geen televisie 
en geen internet. Wel een unieke ervaring en veel lol!

Dé oversteek
Je hoort er veel mensen over praten, een echte bucketlist- 
reis! Want de oceaan oversteken op een 60 meter lang 
zeilschip is een once-in-a-lifetime ervaring. Heldere hemels 
met duizenden sterren laten de zee glinsteren. Spot  
passerende dolfijnen en leer nieuwe mensen kennen.  
Ontdek hoe je een ervaren zeiler wordt en geniet van  
deze unieke reis! Een aantal weken zonder mobiele  
telefoon, echt goede gesprekken met je reisgenoten,  
of een boek lezen in de zon, dat doet een mens goed.

Ga jij ook voor een  
witte winter?
Wij wel! Zon, zee en witte stranden. Trek je korte broek aan 
en stap aan boord. Duiken, snorkelen of liever relaxed een 
boek lezen op het strand? Het kan allemaal. Naast het  
bezoeken van de eilanden is dit ook een prachtig zeilgebied 
met indrukwekkende natuur aan land en onder water. 
Schildpadden, dolfijnen, tropische bossen, imposante  
vulkanen en watervallen. Vaar mee en beleef het zelf!

Atlantische oversteek met kerst en oud & nieuw
Sal, Kaapverdië - Paramaribo
Van 17/12/2022 tot en met 03/01/2023
Vanaf € 2.807,00 p.p.
Jongerenprijs: € 1.247,50 p.p. (15 t/m 25 jaar)

Atlantische oversteek Martinique - Azoren
Sint Maarten - Azoren
Van 20/02/2023 tot en met 11/03/2023
Vanaf € 3.001,00 p.p.
Jongerenprijs: € 1.325,00 p.p. (15 t/m 25 jaar)

Eilandhoppen Kaapverdië
Sal, Kaapverdië - Sal, Kaapverdië
Van 04/12/2022 tot en met 15/12/2022
Vanaf € 2.145,00 p.p.
Jongerenprijs: € 975,00 p.p. (15 t/m 25 jaar)

Zonnige zeilreis vanuit Martinique
Van 15/01/2023 tot en met 23/01/2023
Vanaf € 1.531,00 p.p.
Jongerenprijs: € 687,50 p.p. (15 t/m 25 jaar)

Eilandhopreis vanuit Martinique - Sint Maarten
Van 23/01/2023 tot en met 31/01/2023
Vanaf € 1.531,00 p.p.
Jongerenprijs: € 687,50 p.p. (15 t/m 25 jaar)

Eilandhoppen relax, zon, zee, zeilen
Sint Maarten
Van 01/02/2023 tot en met 10/02/2023
Vanaf: € 1.720,50 p.p.
Jongerenprijs: € 772,50 p.p. (15 t/m 25 jaar) 

Youngster Sail experience 
Rotterdam, Nederland - Las Palmas, Gran Canaria
Van 29/10/2022 tot en met 20/11/2022
Jongerenprijs: € 1.995,00 p.p. (15 t/m 25 jaar)
Let op! Dit is een jongerenreis.

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.

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!

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.

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.

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.

De wind in de zeilen
Stichting Zeilschip Eendracht zet zich samen met ruim 
350 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.
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VOORWOORD KORTE BERICHTEN

“Maatschappe-
lijke  
relevantie  
spreekt  
mij aan.”

Een nieuw jaar  
mét Eendracht!
We zijn alweer een paar weken onderweg 
in het nieuwe jaar. Een jaar waarin ik alle  
lezers van dit magazine geluk en vooral  
gezondheid toewens. Terugkijkend kan ik 
stellen: samen staan we sterk! Dat heeft 
2021 opnieuw bewezen. We konden mede 
dankzij de voortdurende steun van  
STC Group het hoofd boven water houden. 
Jaarlijks gaat deze onderwijsorganisatie 
onder meer een aantal maanden met  
eerstejaarsstudenten aan boord voor het 
opdoen van praktijkervaring. Met de steun 
van al onze sponsors, partners, leden en 
vrijwilligers konden we gelukkig weer veel 
bijzondere projecten aan boord laten  
doorgaan. Zo gingen verschillende maat-
schappelijke organisaties met de Eendracht 
in zee, zoals te lezen was in ons vorige  
magazine. Dit bood opnieuw kansen  
voor bijvoorbeeld jongeren met kanker,  
of kinderen die in armoede moeten leven. 

Voor 2022 staan er weer tal van dit soort 
projecten op ons programma. We varen met 
Stichting Jongeren en Kanker, de Voedsel-
bank, Stichting Blije Gift, Enver, Stichting 
Het Vergeten Kind, Rotterdamse Douwers, 
de Giovanni van Bronckhorst Foundation 
en meer. Organisaties waarmee we keer op 
keer het verschil kunnen maken voor heel 
veel mensen. Jong en oud. Ons doel is nog 
meer van dit soort maatschappelijke organi-
saties aan ons te binden. Vandaar dat we op 
zoek zijn naar nieuwe samenwerkingen waar-
mee we kunnen optrekken voor nog meer 
Eendracht-geluk. Ondertussen is de Eendracht 
na verschillende zeilreizen in Las Palmas weer 

Frisse wind 
bestuur

terug op ‘eigen bodem’. Vanaf het voorjaar 
gaan de trossen los voor zeilliefhebbers die 
een weekend of dag open zee willen kiezen, 
of langer op avontuur willen naar bijvoorbeeld 
Zweden. Uiteraard houden we ons aan boord 
aan de geldende coronaregels. Op onze web-
site vind je het meest actuele coronaprotocol. 

De zomer biedt natuurlijk ook alle ruimte 
voor jongeren tijdens de Tall Ships’ Races. 
Het winterprogramma 2022-2023 biedt volop 
mogelijkheden voor wie wil ontsnappen aan 
de donkere dagen, inclusief een speciale 
tussenjaarreis van Rotterdam naar Las  
Palmas. Zo hebben we dit keer weer echte 
zeildroomvakanties in ons aanbod. Zin in een 
zeiltocht naar de Kaapverdische Eilanden, 
of een Atlantische oversteek tijdens de 
feestdagen? Of wat te denken van Suriname 
naar Martinique? Vanaf dit eiland in de  
Caribbean staan verschillende zeilreizen 
gepland, zoals naar Sint Maarten. Kies je 
droomvakantie! En vergeet niet, als je  
individueel een zeilreis boekt, draag je bij 
aan onze bijzondere projecten.

Uiteraard voegen we tot slot graag aan onze 
rij van trouwe sponsors weer vier nieuw-
komers toe: MarConn BV, 010 Hypotheken, 
OCRE en Scheepvaartbedrijf Dari BV. Een 
aantal van hen vertelt in dit magazine waar-
om zij juist de Eendracht willen steunen. 
Plus het bestuur kan rekenen op ‘verse’ 
deskundigheid met de komst van Tjeerd 
van der Voorn (managing director bij Vopak 
Agencies), die in zijn vrije tijd graag meedenkt 
over de koers van de Eendracht. 

Elkaar inspireren, dat is wat Tjeerd  
van der Voorn, managing director bij 
Vopak Agencies en nieuw bestuurslid 
binnen onze stichting het liefst doet. 
Sinds begin 2020 heeft Tjeerd het 
stokje overgenomen van zijn collega 
Janhein van den Eijnden, die vier jaar 
lang actief was binnen ons bestuur. 

Tjeerd over zijn motivatie voor de Eendracht: 
“Vopak Nederland is al jaren een van de 
trouwe Eendracht-sponsors en met Vopak 
Agencies verzorgen wij ook belangeloos 
een aantal zaken, zoals het in- en uitklaren 
in thuishaven Rotterdam en de coördinatie 
van bepaalde leveranties. Persoonlijk vind 
ik het gewoon een heel mooi zeilschip, dat 
naast de commerciële dagtochten, juist 

heel veel projecten organiseert met maat-
schappelijke relevantie. En dat laatste 
spreekt mij echt aan. Met mijn kennis kan 
ik op bestuurlijk niveau bijdragen aan die 
inzet en tegelijkertijd ook wat terugdoen 
voor Rotterdam. Daarbij is het goed dat er 
binnen elk bestuur regelmatig verjonging 
optreedt, zodat je elkaar kunt prikkelen en 
dat doe ik met veel plezier. De koers die  

Oceans of Hope Challenge is  
op gericht in 2014 door de Deense neuro-
loog en MS-expert Mikkel Anthonisen. 
In 2015 ging de eerste zeilreis rond de 
wereld, met bemanning van mensen 
met MS van over de hele wereld. Deze 
reis inspireerde de Engelsman Robert 
Munns en hij besloot Oceans of Hope 
Challenge UK te starten. Deze challenge 
is uitgegroeid tot een reeks zeil-
evenementen in verschillende landen, 
zoals Nederland. De zeiltochten variëren 
in duur en locatie, maar hebben alle-
maal als doel: mensen met MS helpen 
te leren omgaan met uitdagingen en 
deze te overwinnen. 

Algemene  
leden-
vergadering
(ALV)
Wil je graag meedenken over de  
vereniging? Op woensdag 28 april om 
20.00 uur vindt de algemene leden-
vergadering plaats aan boord van de 
Eendracht. Je bent van harte welkom! 
Meld je aan via info@eendracht.nl. 
(Uiteraard houden we rekening met de 
dan geldende maatregelen).

motiveren, zal ook deze groep zeker helpen 
hun eigen kracht te (her)ontdekken.”

Heb je MS en wil je mee? We gaan  
graag samen met jou de uitdaging aan  
en hopen je aan boord te verwelkomen.  
Meer weten over dit bijzondere project? 
Mail naar info@eendracht.nl,  
bel 010-290 50 00, of mail 
nl.oceansofhopechallenge@gmail.com 
t.a.v. Thea en Judith.

we met elkaar varen is gewoon goed, wel mag 
er nog meer aandacht komen voor wat het 
zeilschip zoal onderneemt. Als liefhebber 
van de Eendracht en als bestuurslid draag 
ik daar ook graag aan bij door mijn netwerk 
in te zetten. Want wie valt er nu niet voor 
zo’n prachtig schip en al die goede doelen? 

En weet je, als ik de Eendracht voorbij zie 
varen in Schiedam waar ik werk, dan denk 
ik altijd: mag ik mee?!”

Kortom, samen staan we sterk. Samen met 
iedereen die de Eendracht een warm hart 
toedraagt.

Bert Jaski, voorzitter  
Stichting Zeilschip Eendracht en  
Vereniging Zeilschip Eendracht

Oceans of Hope Challenge 2022
Eendracht ook voor en door mensen met MS

Zeilschip Eendracht is dit jaar het toneel 
voor de Oceans of Hope Challenge. 
Een zeiltocht georganiseerd door en 
voor mensen met Multiple Sclerose 
(MS), die door het C.J. Jaski Fonds en 
het Nationaal MS Fonds financieel  
mogelijk wordt gemaakt. Deelnemers 
werken samen met onze crew en zeilen 
naar Engeland van 22 tot en met  
26 augustus. De reis biedt hen alle 
ruimte om grenzen te verleggen, weer 
op kracht te komen en het vertrouwen 
in het eigen lichaam te vergroten.

Focus op wat wel kan
Het doel van Oceans of Hope is - net als 
voor de Eendracht - mensen te verenigen. 
Met elkaar grenzen te verleggen, verder te 
komen door aan boord samen te werken. 
Voor mensen met MS een fantastische uit-
daging. De ziekte leidt immers tot fysieke, 
cognitieve en emotionele uitdagingen, 

waarvan er vele niet vanzelfsprekend zijn 
en soms lastig uit te leggen. Het idee achter 
deze zeilreis is dat deelnemers tijdens het 
zeilen leren omgaan met uitdagingen, waar-
door ze gefocust raken op hun kwaliteiten 
en minder op hun beperkingen. Juist het 
samenwerken tijdens de tocht is daarbij 
een stimulerende factor.

Eigen kracht (her)ontdekken 
Het team dat de Oceans of Hope Challenge 
2022 in Nederland organiseert is net als deze 
Eendracht-zeilreis uniek. De organisatoren 
begrijpen MS, omdat ze zelf met de ziekte 
leven. Ze begrijpen hoe de impact daarvan 
de levens van mensen kan veranderen, omdat 
hun eigen leven is veranderd. Het team helpt 
nu anderen door het organiseren van deze 
‘life changing’ ervaring. Nanda Overdevest, 
directeur Stichting Zeilschip Eendracht:  
“Dit in combinatie met onze ervaren crew, 
die deelnemers weet te inspireren en te 
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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.

Help mee aan 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

13www.eendracht.nl

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.

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!



Hart voor de haven  
én de Eendracht!

SPONSOREN...

Al jaren verzorgt Bureau Haven als 
Eendracht-partner de vormgeving van 
ons magazine. Dit Rotterdamse bureau 
is in handen van Chris en Tineke Alting 
Siberg. Twee vormgevers met het hart 
in de haven, zoals de eigen slogan luidt. 

Is dit ook de reden dat jullie partner zijn van 
de Eendracht? “Natuurlijk, wij verdienen ons 
geld als bureau voor vormgeving voor  
bedrijven in de haven. En we vinden dat als 
je iets ‘krijgt’ je ook iets moet teruggeven. 
Zeker op maatschappelijk vlak. Wij werken 
vol trots al jaren voor verschillende nationale 
en internationale bedrijven gevestigd in de 
haven. De havenmentaliteit past ons als geen 
ander: handen uit de mouwen, poten in de 
klei. Nou ja, in de klei en aan boord in het 
geval van de Eendracht. Al een aantal jaar 
geven wij het magazine voor de stichting vorm 
en dat doen wij vol trots”, laat het duo weten. 

Logische connectie
Chris: “Wat ons heel erg aanspreekt, zijn de 
bijzondere projecten en de maatschappelijke 
betrokkenheid van de Eendracht. Zelf ben 
ik zes jaar geleden blind geworden, voordat 
we partner werden. Vandaar dat we met de 
Eendracht absoluut een logische connectie 
hebben. In het bijzonder vanwege de 
mooie tochten die de stichting onder meer 
met cliënten van Bartiméus (een stichting 
voor mensen die slechtziend of blind zijn) 

organiseert. Ook wat de Eendracht doet voor 
jongeren, samen met de andere sponsors, 
partners en vrijwilligers, vinden wij erg  
belangrijk. Samen kom je verder, dat bewijst 
de Eendracht jaar in jaar uit.”

Mooier maken
“Samen de wereld een beetje mooier  
maken. Ook vanuit dat gevoel past de  
Eendracht bij ons”, vult Tineke aan. “Voor 
onze klanten die voor 99% bedrijven in  
de haven zijn, mogen we fijne klussen  

oppakken zoals infographics, het ontwikkelen 
van logo’s en huisstijlen, iconen, online 
banners en magazines. Ook giveaways, de 
aankleding van events en publiekstrekkers 
zoals FutureLand en het nieuwe Port Pavilion 
in de stad behoren tot de mooie projecten 
waaraan wij hebben mogen werken. We 
hebben ook de huisstijl van de Eendracht 
opgefrist en ondersteunen de organisatie 

als er vragen zijn over de vormgeving.  
Je kunt wel stellen dat we van alle markten 
thuis zijn. De kersen op onze taart zijn 
vooral blije klanten. We maken met al onze 
expertise de haven een stukje mooier en 
helpen bedrijven hun eigen werkzaamheden 
beter uit te kunnen voeren.”

Eendracht steunen: gewoon logisch
“Wij zijn in het begin van onze samenwerking 
meegegaan op een vaartocht, dit was erg 
bijzonder om mee te maken. Helemaal  
zonder zicht op een zeilschip waar de  
omgeving onbekend is. Maar het ervaren 
van de wind door je haren en de geur van 
de zee is fantastisch”, vervolgt Chris over 
zijn ervaring met de Eendracht. “Hierdoor 
ben ik gestart met roeien bij Stichting  
Roeivalidatie in Rotterdam. Dat gevoel  
van het water om je heen, de beweging  
die je maakt, is gewoon geweldig.

Kortom, vanuit onze motivatie en ervaring 
kunnen we alleen maar zeggen: met elkaar 
iets bijdragen aan de Eendracht, is gewoon 
logisch. Het is een organisatie met het hart 
op de goede plek. Vooral voor mensen of 
bedrijven met ook een hart voor de haven 
of water, is het een geweldig goed doel om 
te steunen!”

Meer weten?  
www.bureauhaven.nl

“Samen de  
wereld wat 
mooier maken!”
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Kok (m/v) gezocht
Heb jij echte zeebenen? Gaat jouw hart sneller kloppen van een  

professionele keuken? Weet jij lekkere en gezonde maaltijden te bereiden  
voor zowel 50 gasten en bemanningsleden op een meerdaagse reis als  

120 op een dagtocht? Dan ben jij de kok die wij zoeken! 

Als kok aan boord van de Eendracht ben je samen met je collega koks  
verantwoordelijk voor de gehele organisatie rondom het kombuis.  

Jullie zorgen ervoor dat er hygiënisch gewerkt wordt volgens  
HACCP regelgeving.

Voor meer informatie
bemanning@eendracht.nl | 010-290 50 05 | www.eendracht.nl



www.stc.nl

OPEN DAGEN 15 T/M 18 MRT. 2022
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DRIVING STORAGE
FORWARD.

11 TERMINALS
IN EUROPE

TOTAL STORAGE
CAPACITY
4,100,000 CBM

3 COASTERS &
11 INLAND BARGES

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.

Wat kan OCRE voor jou betekenen?

Vanuit verschillende divisies helpt OCRE gericht
om het beste personeel voor jouw project
en/of bedrijf te vinden. 

• Uitzenden
• Detacheren
• Werving & Selectie
• Consultancy

Wij komen graag in contact om te kijken
wat wij voor jou kunnen betekenen.



10% nettomarge naar Eendracht
OCRE doet nog meer! “Wij hebben 
ons voor drie jaar verbonden aan de 
Eendracht. Als een andere sponsor of 
partner in die periode gespecialiseerde 
mankracht nodig heeft, doneren wij 
van die detacheringen 10% van de 
nettomarge aan Stichting Zeilschip 
Eendracht”, laat André weten. 

OCRE wil bijdragen 
aan die ene glimlach 

Dari had meteen een klik 
met de Eendracht

Bij OCRE draait alles om mensenwerk. 
Deze nieuwe Eendracht-sponsor, 
waarbij de naam een afkorting is van 
Outsourcing, Consultancy, Recruitment 
en Engineering, zoekt steeds de juiste 
verbinding. De keuze voor de Eendracht 
ligt helemaal in lijn met hoe deze onder-
neming maatschappelijk betrokken  
wil opereren. Wat maakt OCRE tot  
een waardevolle partner en waarom 
zeilschip Eendracht?  

“OCRE is zo’n 15 jaar geleden opgericht door 
de huidige eigenaar Mark Okkes, waarbij we 
opereren vanuit onze units Offshore, Medical, 
ICT, Government en Geoscience. Voor al die 
markten hebben wij als detacheerder altijd 
wel iemand met een ruime ervaring beschik-
baar. Juist omdat we een wat kleinere  
speler zijn, kunnen we met onze kwaliteit 
en snelheid de juiste klanten en kandidaten 
aan ons verbinden”, vertelt André Bakker, 
die vanuit OCRE de nieuwe technisch  
manager van zeilschip Eendracht is. 

Brede inzet
“Vanuit mijn expertise zet ik mij vooral in om 
de services van OCRE verder uit te breiden, 

Scheepvaartbedrijf Dari BV sloot zich 
onlangs aan bij de Eendracht-familie. 
Deze nieuwe sponsor is binnen de 
groep actief in de exploitatie van een 
moderne vloot aan binnenvaartschepen. 
Wat betekent dat in de praktijk en 
waarom kiest dit familiebedrijf uit  
Dordrecht voor de Eendracht?

“Momenteel exploiteren wij als groep  
29 binnenvaartschepen voor de droge en 
natte vaart. Vanuit Luxemburg beheren we 
21 schepen, voor dit deel ben ik als general 
manager verantwoordelijk”, zo vertelt Raymon 
Berkhout. “In de beginperiode van Dari,  
dat in 1985 is opgericht door Dirk Werkman, 
hadden we zo’n viertal schepen in de vaart. 
Vanaf 2005 namen de zoons Danny en Rino 
het bedrijf over en is onze vloot enorm  
gegroeid. De schepen die wij in de vaart 
houden zijn er in allerlei soorten en maten. 
Van tankers tot vrachtschepen. We zijn 
daarmee een van de grotere spelers en  
onderscheiden ons in kwaliteit, betrouw-
baarheid en vaste medewerkers.” 

Alle sores vergeten
“Investeren in relaties en medewerkers staat 
bij Dari sowieso voorop. Daarbij steunen 
we graag goede doelen in de samenleving. 
Hoe wij bij de Eendracht kwamen? Weliswaar 
ken ik het zeilschip vanaf de wal, want je 
ziet zoiets niet snel over het hoofd. Wat ik 
echt fantastisch vond, was dat ik afgelopen 
zomer aan boord mocht verblijven tijdens 
de Formula I Dutch Grand Prix. De Rotterdam 
Charity Club, waarbij wij zijn aangesloten, 
had het zeilschip afgehuurd als hotel-
accommodatie. Tijdens een aantal dagen 
kon ik zien en ervaren wat de Eendracht te 
bieden heeft. De uitstraling van het schip en 
de gastvrije crew, hoe alles was geregeld, 
was gewoon top. Dan komen ook de  
verhalen los over wat het zeilschip nog meer 
onderneemt. Dat alles bij elkaar was voor 
ons de trigger. Wat de Eendracht doet,  
het gedachtengoed erachter, dat is echt 
geweldig. Juist andere mensen de kans 
geven om even alle sores te vergeten.” 

Vanuit gevoel
“Wat ons doel is? Voor ons telt dat onze 
klanten kunnen rekenen op onze ervaring 
en brede expertise voor het vervoeren van 
allerlei producten. Van al die schepen zijn 
wij overigens voor het merendeel 100%  
eigenaar. De meeste daarvan worden  
ingezet voor de natte vracht en varen  
onder andere over de Rijn met bijvoorbeeld 
minerale oliën, maar onze schepen bevoor-
raden ook zeeschepen en een aantal vaart 
tussen Rotterdam-Antwerpen-Basel met 

zoals voor scheepsmanagement, scheeps-
bouw en reparatie. Via onze samenwerking 
met de Maritime Capacity Alliance en onze 
klant het Ministerie van Defensie zijn we 
met de Eendracht in aanraking gekomen”, 
vervolgt André. “Wij zijn betrokken bij de 
promotie voor de werving van nieuwe  
talenten voor de Koninklijke Marine waarvoor 
de Eendracht opleidingsreizen verzorgt. Iets 
wat wij enorm toejuichen, want werken op 
zee of in de haven is vaak onbekend. 
 
Kinderen leren op school bijvoorbeeld wat 
een timmerman doet, maar niet wat je alle-
maal kunt doen als je voor een baan op zee 
kiest. Los van het belang om de maritieme 
sector te promoten, vinden wij samenwerken 
met een organisatie als de Eendracht dé 
manier om onze maatschappelijke betrokken-
heid te benadrukken. We vinden het mooi 
hoe de Eendracht zich breed inzet, waarde 
probeert toe te voegen voor hen die net een 
beetje extra kunnen gebruiken. Verschillende 
groepen jongeren worden geholpen en ver-
schillende jongeren krijgen dankzij die inzet 
een glimlach op hun gezicht. Dat vinden  
wij fantastisch en dus vinden wij het ook 
fantastisch om daaraan bij te dragen.”

onder meer containervrachten. Ons doel is 
bovenal dat onze klanten op een veilige en 
milieuvriendelijke manier goederen kunnen 
vervoeren van de Benelux tot aan Zwitserland. 

En dat we als Dari in zee zijn gegaan met 
een goed doel zoals de Eendracht, dat 
doen we wel vaker. Niet zozeer vanuit een 
bepaald beleid, maar meer vanuit ons  

“Positiviteit 
en enthousiasme 
maken mensen 
sterker!”

“Uitstraling, crew én gedachtengoed, 
dat trok ons over de streep!”

Kansen laten zien
“OCRE sponsort het technisch management 
van de Eendracht. In dit geval ben ik dat zelf 
en heb ik het zeilschip leren kennen de  
afgelopen maanden en tijdens de laatste 
docking. Tijdens dit onderhoud zorgden vele 
vrijwilligers en Teun Verbaan, die tot 1 januari 
technisch manager was, dat alles piekfijn is 
verlopen. Persoonlijk vind ik het mooi om 
ook het zeezeilen nog meer op de kaart te 
zetten. Zelf ben ik ook actief zeiler geweest, 
maar het technisch managen van zo’n schip 
is voor mij echt iets nieuws. Een mooie  
uitdaging waarbij ik mijn maritieme ervaring 
up-to-date kan houden. 

Daarnaast is het mooi onderdeel te zijn van 
wat de Eendracht onderneemt, zoals met 
de Giovanni van Bronckhorst Foundation, 
KiKa en vele andere goede doelen. Kinderen 
zien en ervaren dat er meer is dan hun thuis-
situatie, dat er perspectieven zijn voor een 
betere toekomst. Juist door de samenwerking 
met de STC als onderwijsorganisatie kun je 
vervolgens laten zien wat voor kansen er zijn.”

Reddingsboei 
“Kortom, de Eendracht is een mooi platform 
om goede doelen te steunen zonder echt 
een keuze te maken voor een specifiek goed 
doel. Je hebt meteen een breed scala aan 
goede doelen in handen. De bijzondere 
zeilreizen met jonge mensen en (ex)kanker-
patiënten zijn wel projecten die mij persoon-
lijk raken. En als er iets is wat ik heb geleerd 
door de jaren heen, is dat positiviteit en  
enthousiasme je zoveel sterker kunnen  
maken in de strijd tegen kanker en de periode 
erna. Daarom is het mooi dat we met  
de Eendracht de goede doelen kunnen  
bedienen met een reddingsboei van  
enthousiasme en positiviteit en zorgen  
voor een onvergetelijke ervaring.”

Meer weten over deze sponsor? 
www.ocre.nl

gevoel en met de Eendracht hadden  
we meteen die klik!”

Meer weten over deze sponsor? 
daribv.com
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Jouw idealen leven voort tijdens 
onze reizen
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 bijzondere 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  
overlijden 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 zeilschip Eendracht 
en het mogelijk maken van alle maat-
schappelijke 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.

20 Eendracht magazine nr 252

E
E

N
D

R
A

C
H

T

isa
be

lle
va

ne
ijs

de
n

K
le

u
rp

la
at



INTERVIEW INTERVIEW

“Durven  
grenzen te  
verleggen, dat 
blijft mooi  
en bijzonder.”

“Al die reizen zorgen voor ongelooflijke 
herinneringen in je hart.”

22 Eendracht magazine nr 252 23www.eendracht.nl

Spin in het web geniet 
van uitdaging

Magie van Eendracht  
is waardevol, overal

trimmen van de zeilen en het overstag gaan. 
Zij zien erop toe dat die handelingen soepel 
verlopen. Ook als het zeilschip ’s nachts 
overstag gaat, is de bootsman erbij.
 
Mijn werk houdt echter nog veel meer in. 
De dag begint met overleg met de schipper 
en stuurman. We zijn met twee bootsmannen 
en maken dan afhankelijk van het voornemen 
van die dag een planning voor onszelf en 
de wachten. Naast het zeilen, sturen we 
bijvoorbeeld de wachten aan om het dek 
schoon te maken en ook het onderhoud 
hoort bij mijn takenpakket. Schilderen, lijnen 
splitsen en andere grote en kleine klussen 
doe ik met veel plezier. Zo moet je bijvoor-
beeld een lier elke zes maanden ‘over halen’. 
Dan gaat hij helemaal uit elkaar en wordt  
hij nagekeken en geolied. Alles bij elkaar 
maakt dit een bootsman tot een echte  
spin in het web.” 

Favoriet
Dewi combineert haar werk bij de Eendracht 
met een baan bij een buitenschoolse opvang 
in Groningen. Zes maanden per jaar  
verzorgt ze daar de sportactiviteiten. Haar 
sportieve mentaliteit neemt ze ook mee aan 
boord, zoals tijdens de Tall Ships’ Races. 
“Dat zijn wel mijn favoriete zeilreizen. We 
gaan dan met de deelnemende jongeren 
trainen om zo snel mogelijk overstag te 
gaan, de lijnen op te schieten. Vooral de 
groepswerking tussen de veelal individuele 
opstappers die altijd weer aan boord ont-

schappelijke situatie veel tegenwind kennen, 
relativeert mijn eigen wel en wee. Al die  
reizen zorgen iedere keer voor ongelooflijke 
herinneringen in je hart. Soms is het een 
persoon die je raakt, soms een groep of  
de totale sfeer. Het zijn steeds prachtige, 
emotionele reizen.”

Van stuurloos naar samenwerken
“Helaas is het zo nu en dan wel aanpoten 
om een groep in het gareel te krijgen”, weet 
deze Eendracht-vrijwilliger uit ervaring. “Zo 
waren we afgelopen zomer met een groep 
jongeren onder zeil. Ze waren totaal stuur-
loos, hadden geen discipline, waren niet uit 
hun kooi te trekken of ze verdwenen tijdens 
de wacht. Een ‘hell of a job’ om het maar 
zo te zeggen, tot de laatste dag. Het lukte 

staat, is geweldig.  
Het mooie is dat iedereen zichzelf mag zijn, 
maar op de Eendracht moet je wel samen-
werken. We hebben allemaal hetzelfde doel. 
Het wedstrijdelement geeft een extra  
dimensie aan het zeezeilen, al is dat niet 
het belangrijkste. De elementen op zee  
bieden op zichzelf al een mooie uitdaging, 
omdat zeewateren zich niet laten  
‘controleren’. 

Vandaar dat ik de uitreizen geweldig vind. 
Het zeilschip zit dan vaker in ruig weer en 
dan kun je meestal prachtig zeilen. Uiteraard 
is het dan belangrijk dat de veiligheid voor 
alle opstappers niet in het geding komt.  
Ik leer hen dan hoe ze zich staande kunnen 
houden op het slingerende zeilschip. Wat ik 
zie is dat deelnemers vaak verbaasd zijn 
over zichzelf. Ze doen dingen waarvan ze 
dachten het niet te durven. Ze verleggen 
hun eigen grenzen. Dat blijft mooi en  
bijzonder.”

eindelijk om met iedereen aan dek overstag 
te gaan. Dat was de overwinning van deze 
groep, die lang worstelde om goed samen 
te werken als team. Achteraf misschien wel 
de mooiste zeilreis, want voor deze jongeren 
was dit een ‘life changing’ ervaring met  
de Eendracht. Ze spreken elkaar nog elke 
week en sporten samen, dan hebben we 
toch iets bereikt aan boord. 

Juist dat vind ik zo bijzonder aan de  
Eendracht. Zeker in ons hedendaagse 
ik-tijdperk van individualisme en polarisatie. 
Aan boord is dat precies andersom: de  
individuen worden een groep omdat ze  
elkaar nodig hebben. Zonder elkaar varen 
we geen meter. Een les waarvan de  
samenleving wat kan leren.”

Aan boord van de Eendracht is geen 
dag hetzelfde. Het weer, waar het  
zeilschip vaart of type reis zorgen voor 
afwisseling en dagen de opvarenden 
uit zich aan te passen. Bootsman  
Dewi Mattheyer geniet van die variatie: 
“Het spoort je aan je eigen grenzen  
te verleggen.”

Dewi voelt zich als een vis in het water bij 
de Eendracht. “Ik ben altijd in en om het 
water en de zee geweest”, vervolgt ze. 
“Ruim zeven jaar geleden werd ik vrijwilliger. 
Al aarzelde ik wel even, omdat ik een  
opleiding tot gymdocent volgde. En als  
ik iets doe, wil ik er voor de volle honderd 
procent voor kunnen gaan.” 

Met haar diploma op zak besluit ze zich te 
laten scholen tot aspirant-kwartiermeester. 
Niet lang daarna gaat ze voor de functie 
van bootsman. “Nadat ik een keer als  
hulpje annex tweede bootsman ben  
meegevaren, was ik verkocht. Dat voelde 
zo goed, zo natuurlijk, dat ik besloot door 
te stromen.”

Divers werk
Voor nieuwkomers aan boord is de 
kwartier meester de eerste en meest zicht-
bare aanvoerder van de wacht. De rol van 
bootsman is voor hen soms wat minder 
duidelijk. “Dit werk is heel divers”, beaamt 
Dewi. “Bootslieden hebben de leiding over 
alle zeilhandelingen, zoals het zetten en 

De huidige maatschappij kan volgens 
deze vrijwilliger wel wat meer Eendracht- 
filosofie gebruiken: samen en voor elkaar 
werken aan gemeenschappelijke doelen. 
Voor kwartiermeester Rinus Haas is het 
die magie aan boord die de Eendracht 
zo waardevol maakt. “Er ontstaan  
gesprekken en opstappers zien dat ze 
dingen gemeen hebben. Je ziet dat ze dat 
sociale samen geweldig vinden en zonder 
je wachtgenoten vaar je geen meter.” 

Rinus vervolgt: “Al sinds mijn jonge jaren 
geniet ik van het zeezeilen. De weidsheid 
en rustgevende werking van ‘je kop in de 
wind’. Met veel plezier stapte ik daarom in 
2015 aan boord tijdens de tiendaagse 
Vuurtorenreis langs de Britse en Schotse 
kust naar het Noord-Ierse Belfast. Ik had 
het enorm naar mijn zin en dat was de crew 
ook opgevallen. Na een paar dagen werd ik 
gevraagd of ik geen vrijwilliger wilde worden. 
Uiteraard was er eerst ruggenspraak met 
het thuisfront, maar al snel volgde het  
besluit om kwartiermeester te worden.”

40 vaardagen
Naast zijn vrijwilligerswerk geeft Rinus als 
gepensioneerde les op een mbo-school en 
runt hij een praktijk in mental coaching. “Na 
mijn loopbaan bij de Rotterdamse politie en 
verandermanager in afvalverwerking voor 
gemeenten, wilde ik ook na mijn pensioen 
actief blijven. Nu kan ik naast mijn werk als 
leraar en coach veel tijd vrijmaken om met 
de Eendracht op stap te gaan. Gemiddeld 
maak ik veertig vaardagen per jaar. Steeds 
als ik van boord stap, dan voelt het ‘als 
herboren’. De functie kwartiermeester past 
helemaal bij mij. Leiding geven en gastvrij 
zijn, dat zit in mijn bloed. Ik haalde overigens 
binnen één jaar de juiste papieren voor dit 
vrijwilligerswerk. De Eendracht houdt daar 
meestal twee jaar voor aan. Dus dat is echt 
snel, maar ik kon veel mijlen maken en dan 
gaat het sneller.” 

Nauw betrokken bij de Eendracht doet  
deze kwartiermeester nog meer. Samen  
met bootsman Floortje Bode is hij ver-
trouwenspersoon voor de vrijwilligers, 
vertegen woordigt hij de 42 bevoegde en  
46 aspirant- kwartiermeesters in de Kwartier-
meestercommissie en is klantenwerver. 
“Ook dat doe ik met veel plezier, maar op 
de eerste plaats komt mijn werk als kwartier-
meester. En wat voor reis de Eendracht 
ook onderneemt, ik geniet ervan, want  
elke reis is anders.” 

Emotionele reizen
Extra warme gevoelens koestert Rinus wel 
voor de zeiltochten met bijzondere doel-
groepen, zoals Sailing Kids en jongeren  
die leven met kanker. “Het samenzijn met 
mensen die door hun gezondheid of maat-



EXCLUSIEF VOOR LEDEN

Doe mee!
En houd de Eendracht op zee

Koop Eddie de eend op  
www.eendracht.nl

Eddie

www.eendracht.nl/webshop

Toilettas van oude zeilen €14,95

Waterfles €14,95

Eendracht-muts €12,50

Steun de Eendracht en  
koop iets in onze webshop!
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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

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  
worden 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!

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.

Ja, ik word lid van Vereniging Zeilschip Eendracht!

Naam:

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Telefoon:

Rekeningnummer  
(IBAN):

Dit bedrag wordt afgeschreven met ingang van (dd-mm-jj):  

Plaats: Datum: Handtekening:

Machtiging 

M / V

Geboortedatum:

Huisnummer:

Plaats:

E-mail:

Bank identificatiecode 
(BIC):

Ik machtig Vereniging Zeilschip Eendracht om een bedrag van   50 euro (lidmaatschap) of   80 euro (duo-lidmaatschap) 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 incasso-opdracht 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 e-mail.  
Vul daarom ook je e-mailadres in op de machtiging.

✁

Jouw gegevens verwerken wij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij bewaren de gegevens om je op de hoogte te houden van onze zeilreizen, 
dagtochten en andere activiteiten. Liever geen berichten meer ontvangen? Geef dit dan door via info@eendracht.nl.
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