Deelnemende schepen

De verzamelde informatie komt van de schepen zelf of van hun website !

Abel Tasman
De Abel Tasman is een prachtige verschijning en een unieke locatie voor iedere gelegenheid.
De inrichting doet een beetje denken aan een 'grand café': een donker houten lambrisering,
veel koper en een stoere houten vloer. Hiermee is het schip een unieke en gezellige locatie
waarop elk feest er een om nooit te vergeten wordt.

Nautisch
Scheepstype

Barkentijn

Lengte (m)

50

Breedte (m)

6.8

Diepgang

2.40

Aantal zeilen

9

Strijkbare mast

Nee

Zwaarden

Nee

Lieren

Elektrische zeillieren

Aantal masten

3

Boegschroef

Ja

Motor (pk)

340

Website

www.naupar.nl/schip/abel-tasman/

Adelaar
De "Adelaar" is in 1922 gebouwd, voor en door de scheepswerf "A. Vuyk en zonen" te Capelle
a/d IJssel, als directievaartuig en voor recreatie.
Oorspronkelijk stond er een "Kromhout" van 48 pk in maar die is inmiddels vervangen.
Na een aantal jaren wordt ze aan de kerk geschonken, die een schip zoekt voor het contact
tussen kerk en binnenvaart.
Met een kleine bibliotheek, een schipper en een dominee vaart ze rond in overwegend de regio
Rotterdam.
In de oorlog wordt de "Adelaar" in Nieuw-Lekkerland verstopt. Maar aan het einde van de
oorlog (4 maart 1945) wordt ze, door verraad, gevonden en geconfisqueerd door de
Kriegsmarine. Deze hebben er twee mitrailleurs opgezet en haar ingezet voor konvooidiensten
op het IJsselmeer.
Na de oorlog wordt ze door de schipper van de kerk opgespoord, ze blijkt in beslag genomen
door de Binnenlandse-strijdkrachten.
Nadat de schipper met haar nog konvooidiensten voor de Binnenlandse-strijdkrachten heeft
verricht, wordt de "Adelaar" vrijgegeven. Helaas is ze half gesloopt en leeggestolen.
Scheepswerf "Vuyk" herstelt de oorlogsschade, dit wordt, middels het in de oorlogstijd
doorontwikkelde, lassen gedaan. Daarbij wordt ook de stuurhut vergroot.
Enige jaren heeft de
kerk haar daarna nog
gebruikt voor velerlei
doeleinden.
In het
rampjaar 1953 heeft de
"Adelaar"
als
reddingsschip
een
week lang o.a. mensen
van daken gehaald.
Na 1962 wordt ze
verkocht
aan
een
rondvaartbedrijf
en
daarna komt ze in
particuliere
handen.
In 1989 wordt ze door
een zoon van de
bouwer, in behoorlijk
vervallen
toestand,
gevonden en gekocht.
Inmiddels is ze weer
volledig gerestaureerd
en heeft de VarendMonument A-status.

Admiraal van Kinsbergen
Hartje zomer of in de witte wintermaanden, de driemastbarkentijn biedt iedereen in elk
jaargetijde een fantastisch onderkomen. Zowel fanatieke zeilers als liefhebbers van het gevoel
van rust en de ruimte dat het water hen bezorgt; uw gasten zullen zich prima vermaken aan
boord van de Admiraal van Kinsbergen. Een zakelijke bijeenkomst, een swingend
huwelijksfeest, een gezellige introductieweek of educatief schoolreisje of het jaarlijkse familieuitje, dit schip zorgt ervoor dat elke gelegenheid bijzonder wordt.

Nautisch
Scheepstype

Barkentijn

Lengte (m)

44

Lengte over alles (m)

50

Breedte (m)

6.60

Diepgang

2.10

Aantal zeilen

10

Strijkbare mast

Nee

Zwaarden

Nee

Aantal masten

3

Boegschroef

Ja

Motor (pk)

350

Website

www.naupar.nl/schip/admiraal-van-kinsbergen/

Alliantie
Scheep in op de klipper Alliantie voor een gezellige zeiltocht. Aan boord kunt u gezellig samen
komen, samen de zeilen hijsen en genieten van de mooiste plekken van Nederland. Of u nu
een pittoreske havenstad wilt bezoeken of van de natuur op de Wadden wilt genieten; u
bepaalt zelf hoe uw vaartocht eruitziet!

Nautisch
Scheepstype

Klipper

Lengte (m)

38

Breedte (m)

6.66

Diepgang

1.70

Aantal zeilen

5

Strijkbare mast

Nee

Zwaarden

Ja

Lieren

Elektrische zwaardlieren

Aantal masten

2

Boegschroef

Ja

Motor (pk)

300 pk

Website

https://www.naupar.nl/schip/alliantie/

Anna van Elburgh
Maak aan boord van de klipper Anna van Elburgh een mooie tocht over de Nederlandse
binnenwateren. In overleg met de bemanning bepaalt u zelf waar de reis heengaat. Bezoek
één van de vele mooie plekken rondom het IJsselmeer of ga zeehonden spotten op de
Wadden. Scheep in en maak een onvergetelijke tocht aan boord van de Anna van Elburgh.

Nautisch
Scheepstype

Klipper

Lengte (m)

32

Lengte over alles (m)

40

Breedte (m)

6

Diepgang

1.3

Aantal zeilen

5

Strijkbare mast

Nee

Zwaarden

Ja

Lieren

Elektrische zwaardlieren

Aantal masten

2

Boegschroef

Nee

Website

https://www.naupar.nl/schip/anna-van-elburgh/

Antigua
De barkentijn Antigua bevaart al meer dan een halve eeuw de Europese wateren. Het schip is
in 1957 gebouwd in Groot-Brittannië als visserschip. In 1993 is de Antigua met precisie en
gevoel voor maritieme details omgebouwd tot de karakteristieke driemaster die ze nu is.
Tijdens Sail Kampen bieden wij u de
mogelijkheid om aan boord van de
Antigua deel te nemen aan lezingen
van de bekende zeezeiler
Henk de Velde. De lezingen zijn:
Paaszondag
11.30 uur tot 12.00 uur
13.30 uur tot 14.00 uur
15.30 uur tot 16.00 uur
Paasmaandag
13.00 uur tot 13.30 uur
15.00 uur tot 15.30 uur

Scheepstype

Driemastbarkentijn

Bouwjaar

1957

Thuishaven

Harlingen

Lengte (m)

49

Breedte (m)

7,3

Diepgang

3,05

Zeiloppervlak

750 m²

Hoofdmast (m)

31,5

Tonnage

210 ton

Snelheid

Onder zeil tot 10 knopen / motor tot 8 knopen

Motor

Hoofdmotor Volvo 500 pk + boegschroef, 2 generatoren (2 x 35 kVA)

Gasten

Dagcharter 95 personen en Hutaccomodatie 32 personen

Website

http://www.tallship-company.de/nl/vloot/antigua-home

Antoinette
De Antoinette is een sierlijke verschijning, die ook benedendeks stijlvol is ingericht. Op deze
klipper kunt u bijzondere zeilreizen maken. Aan dek of in de salon vindt u zeker een plekje
aan boord om te genieten van het IJsselmeer, de Waddenzee of de Friese Meren. Kom aan
boord en laat u meevoeren langs de mooiste plekken van Nederland.

Nautisch
Scheepstype

Klipper

Lengte (m)

42

Breedte (m)

6.1

Diepgang

1.6

Aantal zeilen

6

Strijkbare mast

Nee

Zwaarden

Ja

Lieren

Elektrische zwaardlieren

Aantal masten

2

Boegschroef

Ja

Website

www.naupar.nl/schip/antoinette/

Aphrodite
De Aphrodite is een exclusief zeilschip; een klassiek schip dat geheel nieuw is gebouwd, naar
de eisen van de moderne passagiersvaart.
Brigg Aphrodite:
•

Built in Lemmer 1994

•

Cruising area Worldwide

•

Sail area 400 m2

•

L.O.A. 31 meter

•

Beam 6,6 meter

•

Draft 1,9 meter

Aukje Zwaantje
De lemsteraak Aukje Zwaantje is in 1910 door Zwolsman in Makkum gebouwd. Zij is
ontworpen door dhr. H.G.J. Kerskens. Hij ontwierp het schip voor zijn broer, met een
oorspronkelijke lengte van 15,80 meter. Deze prachtige lemsteraak kwam als jacht in de
vaart, onder de naam “Breezand”. Na allerlei omzwervingen belandde het schip,
inmiddels omgedoopt naar “Trident”, tussen 1966-1979 in Franse handen.
Om gerieflijker op de Middellandse Zee te kunnen varen werd het schip verlengd met 2 meter.
Om betere vaareigenschappen te creëren. Deze extra lengte is goed te zien, met name in de
grote kuip. Terug in Nederland is het schip meerdere keren van eigenaar verwisseld. Het schip
is technisch, motorisch en qua accommodatie volledig aangepast heeft ten behoeve van de
eisen van het snelle, veilige en aangename zeilen. Door het comfort en de grootte van het
schip is de ‘Aukje Zwaantje’ ook uitermate geschikt als woonschip. Sinds 2017 is de “Aukje
Zwaantje” in handen van de huidige eigenaar.
Kijk voor meer informatie op www.vareninkampen.nl

Avontuur
De Avontuur is gebouwd in 1909 bij de werf Haëzer
in Hardinxveld.
In die tijd had de werf geen opdrachtgever voor de
bouw van het schip, dus werd er, om het personeel
toch bezig te houden, op “avontuur” gebouwd.
Het lag dan ook voor de hand om het schip “Avontuur”
te noemen.
Deze toepasselijke naam heeft ze altijd gehouden.

Met haar afmetingen van 26x6 meter is ze breed voor
haar lengte wat haar een stoere en ruime uitstraling
geeft.
Bijzonder is het grootzeil met het zogeheten
wishbone tuigage, naar het oorspronkelijke ontwerp
van de bekende scheepsontwerper Herreshof.
Mede hierdoor kan de Avontuur 300M2 zeil voeren
hoog aan de wind en met ruime wind zelfs 450M2

Tegenwoordig vaart de Avontuur op het IIsselmeer en de Waddenzee voornamelijk
bedrijfsuitjes en (familie)weekenden.
In het voor en najaar doen we mee aan de diverse wedstrijden voor platbodems, en tijdens de
zomervakantie onderhouden we een veerdienst vanuit Amsterdam naar de waddeneilanden
De Avontuur mag met 38 personen varen voor een dagtocht en voor meerdaagse tochten zijn
er 24 bedden beschikbaar,

Kijk voor meer informatie op: www.avontuur.nl
www.eilandhopper,nl

Bounty
Zeilschip Bounty, onderdeel van Allround Schepenverhuur Oxalex BV, is een prachtige
traditionele 2-mast brigantijn waarbij u in de sfeer van toen met het comfort van nu teruggaat
naar de historische VOC-tijd.
Van 1954 tot 1977 werd dit schip ingezet als viskotter op de Noordzee. Vanaf 2004 is zij
omgebouwd tot luxe zeilschip met oog voor comfort, veiligheid en stabiliteit. Daarbij zijn de
oorspronkelijke elementen bewaard gebleven. Dit dwars- getuigde schip behoort tot één van
de mooiste schepen van Nederland en is tevens een unieke verschijning op de Nederlandse
binnenwateren.
Dit schip biedt varende comfortabel ruimte tot maximaal 50 pers. Voor stilliggende
evenementen biedt Bounty tot 85 pers. voldoende ruimte.

Website https://zeilschipbounty.nl

Botters KP32, KP41 en KP118

Natuurlijk mogen de Kamper Botters niet ontbreken
tijdens Sail 2018 in Kampen! De Stichting tot
behoud van Kamper Botters heeft als doel het
herstellen en in ere houden van Kamper
visserijvaartuigen als bijdrage tot behoud van het
cultureel erfgoed van de stad Kampen in het
algemeen en als tastbaar bewijs van haar
historische betekenis als visserijstad in het
bijzonder. Het bevorderen van belangstelling voor
botters,
punters
en
andere
klassieke
vissersvaartuigen,
als
‘varende
monumenten’. Jaarlijks organiseert de Stichting tot
behoud van Kamper Botters op de laatste zaterdag in juni de Oostwalbotterwedstrijd.
De Stichting tot behoud van Kamper botters heeft 3 botters, de KP32, KP41, KP118 en 2
vispunters, de GT29 en de KP3. De botters worden onderhouden en gevaren door een groep
deskundige vrijwilligers en zijn te boeken via www.kamperbotters.nl.
De geschiedenis van de botters is in de tijd dat de Zuiderzee nog een grote plaats innam in
het hart van ons land (letterlijk en figuurlijk) voeren er ruim duizend zeilende vissersschepen.
De meeste hiervan waren botters, die ongeveer 13 bij 4 meter waren en om en nabij honderd
vierkante meter zeil konden voeren. De afsluiting van de Zuiderzee deden de visserij en de
vissersvloot steeds meer inkrimpen. Ook de kwaliteit van schepen ging achteruit; veelal was
het niet meer rendabel vernieuwingen of grote reparaties uit te voeren, het onderhoud werd
tot een minimum beperkt. Al spoedig na de oorlog begon het erop te lijken, dat de zeilende
vissersschepen voorgoed tot het verleden zouden gaan behoren.

Brandaris
Deze stijlvolle schoener en heeft een prachtige uitstraling en een stoere ambiance
benedendeks. Gaat u voor een actieve en mooie zeiltocht of gezellig ontspannen aan boord?
Wat voor zeiltocht u ook wilt maken, aan boord van de Brandaris, wordt het een geslaagde
tocht!
Deze stijlvolle schoener is in 1905 gebouwd om op de West-Europese kustwateren te varen.
Na als moederschip van een Berlijnse zeilclub dienst te hebben gedaan, vaart het schip sinds
1986 met gasten over de Nederlandse binnenwateren.

Nautisch
Scheepstype

Topzeilschoener

Lengte (m)

30

Breedte (m)

6

Diepgang

2.0

Aantal zeilen

9

Strijkbare mast

Nee

Zwaarden

Nee

Aantal masten

3

Boegschroef

Ja

Motor (pk)

180

Website

www.naupar.nl/schip/brandaris/

De Belter
Patrouille-directievaartuig ‘De Belter’ provincie Overijssel
De provincie Overijssel stimuleert het vervoer over water door te investeren in vaarwegen en
schone scheepvaart. Het patrouille-directievaartuig ‘De Belter’ van de provincie wordt ingezet
voor toezicht en handhaving op de provinciale vaarwegen binnen Overijssel. Het gaat om 130
kilometer aan vaarwegen, waarvan 100 kilometer in Noordwest-Overijssel. In het oosten van
de provincie ligt het kanaal Almelo-De Haandrik met een lengte van 30 kilometer.
Patrouilles
Tijdens de patrouillerondes kijkt de bemanning van ‘De Belter’ naar het vlot, veilig en
milieuverantwoord gebruik van de vaarweg door schippers van de recreatievaart en
beroepsvaart. Dit gebeurt op grond van nautische wet- en regelgeving en de provinciale
omgevingsverordening.
Daarnaast wordt het vaartuig ingezet als mobiele verkeerspost bij het regelen van het
scheepvaartverkeer.
Award
Inzet van ‘De Belter’ kan ook gebeuren bij calamiteiten en begeleiding van bijzondere
transporten op de vaarweg. Denk bijvoorbeeld aan een brugdek. Verder heeft het vaartuig een
representatieve functie bij gelegenheden waar provinciale Statenleden, Gedeputeerden
staten, directieleden of genodigden aanwezig zijn. Bijzonder is dat ‘De Belter’ het eerste
Nederlandse overheidsvaartuig was dat een Green Award voor de binnenvaart kreeg. Dit is
een keurmerk voor schone schepen.
Technische gegevens
Type schip: Doggersbank
Fabrikant: Akerboom in Bergum
Bouwjaar: 1979
Afmetingen: lengte 13.23m, breedte 4.25m
Diepgang: +/- 1.10m
Max. Laadvermogen/waterverplaatsing 18
ton/m3
Motor: John Deere (200 pk)

Dageraad

Delente; Franse lijnvisser
De Delente is een frans lijnvisser van rond 1918 welk in de 50 jaren gebruikt werd als
charterschip voor de Franse kust en wordt nu liefdevol omgebouwd voor privédoeleinden met
oog op een authentiek uitstraling.

Eigenaar:
Theo van Dijk
Thuishaven: Hasselt
Afmeting:
Lengte 12 m
Breed 3,50 m

De Vijf Gebroeders

De Vijf Gebroeders is gebouwd in 1914. Honderd
jaar geleden nam de Genemuider turfschipper
Tiemen van Dijk de Hasselter Aak in de vaart. Vanaf
die tijd voer het schip heen en weer tussen
Genemuiden en Drenthe om Genemuiden en
omstreken van turf te voorzien. Maar turf raakte op
den duur in onbruik en werd de Vijf Gebroeders
verkocht als vrachtschip. Toen het turfschip
uiteindelijk haar beste jaren had gehad, werd het
ingericht als woonboot. Uiteindelijk was het
verwaarloosde en verpauperde schip voor weinig
meer geschikt dan de sloop.
Een oud binnenvaartschipper uit Hasselt voelde de
kracht die het schip nog uitstraalde. Hij kocht het en
redde het daarmee van de schroothoop.
Via de Stichting Promotie Genemuiden kwam het schip terug in Genemuiden. Een gedreven
groep vrijwilligers, gesteund door een groot aantal sympathisanten, bedrijven en de overheid
werkt aan het behoud van de Vijf Gebroeders. De restauratie zorgde er onder meer voor, dat
het schip weer kan zeilen.
Nu vaart het schip met groepen over het water in een wijde regio rondom Genemuiden. Ideaal
voor familiedagen, bedrijfsfeesten of andere gezellige dagen met groepen. Beleef het unieke
‘rondje Blokzijl’ mee, een prachtige tocht door de Kop van Overijssel langs historische plaatsen
als Vollenhove, Blokzijl en Giethoorn. Of maak een tocht over het Zwarte Water. Onze ervaren
schippers en bemanningsleden varen graag mee. Uiteraard kunnen wij aan boord de catering
verzorgen.
Voor meer informatie over deze bijzondere vaartochten bezoek onze website
www.vareningenemuiden.nl of mail naar info@vareningenemuiden.nl.

Vloot en Roadshow Koninklijke Marine
Duikvaartuig van de Cerberusklasse A854

Nautische gegevens
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lengte: 38,47 meter
Breedte: 8,6 meter
Hoogte: 13,2 meter
Diepgang: 1,50 meter
Waterverplaatsing zoetwater: 217,4 ton
Waterverplaatsingen zoutwater: 340 ton
Snelheid: 10,5 knopen
Voortstuwing: 2x Volvo Penta TADM 122A
Capaciteit: 8 bemanningsleden en 22 opstappers

Elisabeth UK 146
De UK 146 s oorspronkelijk een sleepboot geweest. De eerste eigenaar op Urk kocht deze
sleepboot uit Zeeland, dat was net na de oorlog toen was het ijzer voor een schip te bouwen
spaarzaam. De vissers van toen kochten beurtscheepjes op om er een visserschip van te
maken voor op het IJsselmeer te vissen. Zo kocht deze meneer Keuter deze boot en liet hem
in Alphen aan de rijn inkorten en verbouwen tot visserschip. In 1946 in de vaart gekomen, als
UK 146 en heeft tot 1979 gevist. Toen lieten zij een nieuwe kotter bouwen. Het oude schip
werd verkocht naar IJmuiden en werd de IJM 23. 1994 verkocht voor de pleziervaart naar
Zaandam. In 2009 overleed die eigenaar en was het schip te koop. In 2011 kochten wij het
schip en hebben hem weer opgeknapt en nu varen wij met veel plezier met deze UK 146.
De kotter is 15 m lang 4 m breed met een diepgang van 1.40 m
Motor is een DAF 1160 dk 200pk
Onderstaande foto is gemaakt tijdens de filmopname van de speelfilm DUNKURK die deels
op Urk is opgenomen

Fe-Ja
De Fe-Ja is gebouwd in 1930 onder de naam Arnold bij Van de Belt in West-Grafdijk. Vanaf
1962 als Fe-Ja van Broersma in Zwolle.
De motor is ene 135 pk Brons 3 CL uit 1930 van de Appingedammer Bronsfabriek met
maximaal 320 toeren per minuut.
Ze is een echt rivierenboot en stond bekend als sterke sleper. Nu wordt ze goed onderhouden
door haar eigenaar Bernhard Neijmeijer en is ze een vast begeleidingsschip bij de avondlijke
intocht van Sinterklaas in Elburg.
Nautische gegevens
•
•
•

Lengte:
Breedte:
Diepgang:

17,04 m
4,30 m
1,60 m

Fou & Hakahala
Le Fou behoort tot de internationale J-klasse en meer specifiek tot de 6 meter klasse, een
klasse waarbij de ontwerper een pur-sang racer ontwerpt, maar ervoor moet zorgen dat uit
een formule L+2d+wortel van s-F gedeeld door 2,37 uiteindelijk 6 komt.

De geschiedenis en het prachtige verhaal van de Hakalala. De
Hakahala is gebouwd in 1935, in Denemarken, met als doel
meedingen naar Olympisch goud in cup van 1938 destijds op
de Oresund voor Kopenhagen. Helaas zat er geen goud in, wel
brons.

Halve Maen
Als de Halve Maen toch eens kon praten. Het VOC-schip zou bloedstollende verhalen kunnen
vertellen over stormen, ontdekkingsreizen, ontmoetingen met Indianen, zeegevechten en
scheurbuik. Gelukkig kent de bemanning van de Halve Maen al deze verhalen ook.
In een persoonlijke rondleiding nemen zij je mee op een ontdekkingsreis aan boord van het
museumschip. Van de kombuis naar het vooronder. Terwijl je het hout hoort kraken en de geur
van kruit en teer je neus prikkelt, val je van de ene verbazing in de andere.
Maak het mee, bezoek de Halve
Maen!
Website:
www.halvemaenhoorn.nl

Technische Specificaties
Lengte
Kiel:

14,6 meter

Waterlijn:

19,2 meter

Spiegel tot Galjoen:

25,7 meter

Inclusief Boegspriet:

30,2 meter

Breedte:

5,3 meter

Diepte:

2,7 meter

Aantal Masten:

3

Fokkemast:

20 meter

Grote Mast:

24 meter

Bezaansmast:

17,5 meter

Havana
Kleine groepen, grootse feesten!
De Havana is een Duitse barkas van 1969. De Havana, oorspronkelijk ‘Klaboutermann’, is in
1969 als rondvaartboot gebouwd en heeft tot 2013 als zodanig o.a. in Borkum en
Wilhelmshafen gevaren, met een capaciteit van 55 personen. In 2014 heeft ze een nieuw leven
gekregen als bbq/partyboot in Kampen en is ze ingericht voor kleine groepen en meer comfort.
Kampen gaat verder dan de kade
In 2014 maakte de Havana tijdens de vorige Sail Kampen een van haar eerste vaarten in
Kampen mee, met een geweldige wijnproeverij tijdens de vlootschouw. Dus 2018 is voor de
Havana een soort jubileumjaar! De Havana biedt ook dit jaar weer exclusieve, bourgondische
vaartochten in de IJsseldelta. Ideaal voor alles wat varend te vieren valt. De geur van de bbq
komt je tegemoet, het mooiste stadsfront van Nederland glijdt aan je voorbij en er draait een
lekker muziekje, terwijl jij het met je vrienden, collega’s of familie, gezellig maakt rond de bar
of in de lounge.
Varen in Caribische sferen
Met haar Caribische sfeer aan boord is de Havana de ideale plek om met kleine groepen,
groots te feesten. De Havana is een all-weatherschip. Onder ons panoramadak zit je altijd
droog en uit de wind. Als het warm en zonnig is, kan rondom alles open. En boven de lounge
kan dan zelfs het hele dak eraf, om een beetje bij te bruinen.
Ook eens zin in een bbqboot, of misschien een high tea op de IJssel?
Kijk op www.rederijhavana.nl naar de mogelijkheden, want het is pas feest, als je op een boot
bent geweest!

Hendrikje
Sinds januari 2009 zijn Gerrit van der Veer en zijn vrouw Ingela beheerder van salonboot het
“Hendrikje”. Het schip is in 1926 in Koningswinter/Duitsland gebouwd, deed er dienst als
postboot en straalt nog steeds de charme uit de 20er jaren uit.
Het is een unieke ervaring om met een kleine groep het natuurgebied IJsseldelta te ontdekken.
Er bestaat zelfs de mogelijkheid om het Ganzendiep in te varen. Dit is een vaarwater gelegen
tegen over het stadsfront van Kampen. De Buitenhaven is de ligplaats en de vaste
afvaartshaven, maar natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid dat wij u ergens anders aan boord
nemen.
Begin 2009 is men druk bezig geweest met de renovatie van het schip en het resultaat is
geweldig. Het schip is vanaf begin mei weer in de vaart om u een onvergetelijke vaartocht te
laten ervaren. Tijdens het varen hebt u een mooi uitzicht op de natuur. Arrangementen voor
het "Hendrikje" kunt u op deze site vinden onder het kopje groepsarrangementen. Wilt u alleen
varen, is dit natuurlijk ook een mogelijkheid. Gewoon lekker een paar uur op het
water vertoeven met vrienden, familie of zakenrelaties.
Voor meer info kijk op www.deveermanvankampen.nl

Technische gegevens:
Lengte

17.45 m

Breedte

3.38 m

Diepgang

1.04 m

Hoogte

2.50 m

Motor

94 Pk

Capaciteit:
Maximale capaciteit

30

De Hester
De Hester biedt met 40 meter lengte een zee aan ruimte. Met uw gezelschap kunt u aan boord
van deze tweemastklipper dan ook genieten van een comfortabel verblijf. Help mee met het
zetten van de zeilen of kom tot rust onder het genot van een lekker drankje, terwijl het schip
naar uw bestemming vaart. Scheep in op de Hester en vaar mee langs de mooiste plekjes van
Nederland!

Nautisch
Scheepstype

Klipper

Lengte (m)

39

Breedte (m)

6.2

Diepgang

1.55

Aantal zeilen

5

Strijkbare mast

Nee

Zwaarden

Ja

Aantal masten

2

Boegschroef

Ja

Motor (pk)

180

Website

www.naupar.nl/schip/hester/

Hilda
Motorreddingsboot Hilda werd gebouwd op scheepswerf Niestern te Delfzijl in 1922 en
vervaardigd van S.M. vloeistaal en genoemd naar de vrouw van NZHRM-secretaris H. de
Booy. Tijdens haar actieve dienst als reddingsboot is ze 411 keer uitgevaren en zijn er 540
mensen gered.
•

In 1929 werd de boot met 1.30 m verlengd en werd de rubber fender van 15 cm
rondom aangebracht. Tot 1930 was de Hilda in dienst rond Schiermonnikoog met
schipper Mees Toxopeus.

•

Vanaf 1930 op station Lemmer tot 1975.

•

In 1975 uit actieve dienst en is de Hilda omgebouwd tot zeiljacht.

•

In 2008 in deplorabele staat aangetroffen door huidige eigenaar en bij S.R.F in
Harlingen omgebouwd tot plezierjacht. Met de Hilda zijn sindsdien reizen gemaakt
over Europese binnen- en

•

Buitenwateren

Technische gegevens
Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Waterverplaatsing
Motor
Thuishaven
Eigenaar

1922 ex NZHRM
14.20m
3,90 m
0,90 m
23 ton, 15 waterdichte afdelingen, een 3 cilinder
Brons ruwoliemotor, van 48 pk ,max snelheid 8 knopen.
Nes Ameland
K.J.R. Hofker

Jannes van Campen
Schoenerbrik Jannes van Campen, een zeilschip met 2 masten en indrukwekkende tuigage,
ligt afgemeerd in Hanzestad Kampen, een stad die dankzij haar Hanzeverleden onlosmakelijk
verbonden is met water. Jannes van Campen werd in 1936 oorspronkelijk gebouwd als
vissersschip en heeft jaren dienstgedaan in nationale wateren. In de oorlog werd het schip
geconfisqueerd door de Duitsers en naar Hannover gebracht. Tegen het einde van de oorlog
is het schip midden in de nacht door de rechtmatige eigenaar teruggehaald. De huidige
eigenaar kocht het van een echtpaar op leeftijd dat ermee naar Portugal is gevaren, inmiddels
is Kampen al 16 jaar de thuishaven van Jannes van Campen.
Met de sfeer aan boord en Kampen als decor kunnen we uw groepsuitje of bruiloft tot een
onvergetelijke dag of beleving maken. Een tocht van 2 uur waarbij op de motor gevaren wordt,
of een dagtocht waarbij, bij een gunstige wind, de zeilen gehesen kunnen worden. De
mogelijkheden zijn breed en divers. De Jannes van Campen is geschikt voor uw bedrijfsuitje,
vriendenuitje, relatie dag of verjaardag.
Kijk voor meer informatie op: www.rondvaartkampen.nl/jannes-van-campen

Kamper Kogge

Bouw- en vaargegevens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Lengte volgens meetbrief:
19,90 meter
Grootste breedte:
7,56 meter
Diepgang:
1,90 meter
Gewicht:
45 ton
Waterverplaatsing inclusief ballast: 70 ton
Laadvermogen:
60 ton
Snelheid (bij zeilen):
Gelijk aan de windsnelheid in knopen
Aan de wind capaciteit:
70 graden
Motoren:
2 Mitsubishi dieselmotoren á 90 pk
Maximale snelheid (op de motoren): 8 knopen (15 km/u)
Mast; Douglasspar uit de Ardennen: 98 jaar oud, lengte 22,40 meter, gewicht 2500 kilo
diameter op dekhoogte 43 cm
Ra; Douglasspar:
Lengte 13,10 meter
Zeil:
144 m² (schoverzeil 72 m² plus 3 bonnetten 72 m²
Met handspaken gestoken in het braadspil wordt het
zeil al draaiend gehesen.
Ballast:
40 ton lood
Website:
www.kamperkogge.nl
Verder: 10.000 naainagels (handmatig gesmeed), 16.000 sintels, 25 blokken van essenhout
met een schijf van perenhout en as van buxus.
Voor de bouw van de kogge is 150 kubieke meter eikenhout gebruikt afkomstig uit
Denemarken, Frankrijk en Nederland.
Aan de bouw werkten vier jaar lang gemiddeld ongeveer twaalf mensen (bouwmeester,
leermeester en leerlingen).
Het Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwater Archeologie (NISA) in Lelystad heeft
het bouwontwerp voor de Kamper Kogge gemaakt. Dit is gebaseerd op het wrak van een
kogge uit 1340 (de romp) en komt hiermee overeen met een nauwkeurigheid van 95 procent.
Van het wrak is eerst een schaalmodel gemaakt van 1 op 10. Daarna is de Kamper kogge
van 1994 tot 1998 op ware grootte nagebouwd.

Kapitein Anna
Kapitein Anna is een raderboot uit 1911 en heeft tot 1948 gevaren als veerboot op de Lek
tussen Culemborg en Rotterdam. De capaciteit was 1100 passagiers. Behalve passagiers
werden er ook goederen en vee vervoert. In 1977 is het schip omgebouwd naar partyschip
waarbij de raderaandrijving gebleven is, van de stoommachine was echter teveel verdwenen
om deze te kunnen handhaven.
Het interieur heeft de grandeur en sfeer uit de tijd van haar bouwjaar, echter met moderne
voorzieningen en comfort. Het schip is zeer geschikt voor varende feesten, recepties, private
dining en bruiloften. Door een grote en een kleinere salon is het schip geschikt voor
ontvangsten tot 325 gasten, maar ook voor kleinere groepen gezellig. De verzorging is op een
hoog niveau in een vriendelijke en ongedwongen sfeer. Benedendeks zijn 12 sfeervolle
slaapkamers.
Afmetingen:
Lengte (LOA)
57,88 m
Grootste breedte
13,65 m
Maximale diepgang
1,45 m

In 2017 is de Kapitein Anna geclassificeerd als varend monument.

Website: www.kapiteinanna.nl

Stoomsleepboot Maarten
De Maarten (21.03956) werd in 1926 gebouwd in opdracht van Cornelis en Adrianus Bos te
Dordrecht bij de Werf te Deest (Gld) onder bouwnummer 158.
Gegevens:
- Afmeting 19,46 x 4,7 x 2,1 meter
- Triple expansiemachine type A van 9126 gebouwd door I.A. Kreber te Vlaardingen onder
fabrieksnummer 79
- Met voedingswater voorverwarmer, aangehangen pompen en oppervlakte condensor
- 150 ipk bij maximaal 220 omwentelingen per minuut
- Schotse ketel 1 vuurs, ook in 1926 door I.A. Kreber te Vlaardingen onder nummer 130
- Werkdruk 14,4 atmosfeer
- Verwarmd oppervlak 51,5 m2
In 1967 opgekocht door A. Rijsdijk te Hendrik Ido Ambacht en als Ido II ingezet voor diverse
werkzaamheden rond het bedrijf. In 1970 ontdekt door de heer Smit en onder diens leiding
vakkundig gerestaureerd en opnieuw in de vaart gebracht. Vanaf 1975 in eigendom bij de heer
Bekkema te Epe.
Sinds 1980 wordt de boot in de vaart gehouden door de Stichting Stoomboot Maarten te
Leeuwarden. Begin negentiger jaren door deze stichting omgebouwd van kolen- naar
oliestook.

Website: www.stoomsleepboot-maarten.nl/

Motorsleepboot Neeltje Jacoba

Nautische gegevens
Bouwjaar:

1908

Lengte:

14,50 meter

Breedte:

4,0 meter

Diepgang:

1,65 meter

Motor:

Industrie 2VD6A

Bouwjaar:

1956

Vermogen:

100 pk

Max t.t.

330 omw/min

Keerkoppeling:

Kuypers HK3

Overbrenging:

1:1

Eigenaar:

R.V. Ochse

Noorderkroon
De Noorderkroon begon haar reis na haar doop als "Sjernarøy" in 1958. Vanaf voorjaar 1959
voer ze als bevooradingschip in de Noorse fjorden en leverde levensmiddelen, medicijnen en
post aan de verschillende havens. Daarnaast kon ze naast in totaal 9 auto's ook tot 300
personen vervoeren.
De geschiedenis van De Noorderkroon
Na vele jaren in dienst voor DSD en vanaf de jaren 90 voor een aantal andere rederijen als
"La Vida" kwam ze in 2001 naar Nederland.
Vanaf 2004 voer ze als overheidsvaartuig in dienst voor Rijksinrichting Den Engh. Onder de
naam "Smal Agt II" kregen jongeren tussen de 12 en 18 jaar met ernstige gedragsproblemen
een opleiding aan boord naar een baan in de maritieme sector. Tussen 2012 en 2014 lag ze
een tijdje in Lelystad waarna het nieuw opgerichte Zeekadetkorps Urk haar aankocht.
Meer weten over haar bijzondere geschiedenis? Kijk eens op www.zkkurk.nl/onze-vloot

Scheepsgegevens
Lengte: 38,87 m
Breedte: 7,32 m
Diepgang: 2,85 m
Kruiphoogte: 8,85 m
Hoofdmotor:
Bergen Diesel RP-8
Vermogen:
400 pk bij max 415
omw/min
Bijzonderheden:
8 cilinder, luchtgestart,
verstelbare schroef

Ouwe Dibbes
(Kan jammer genoeg toch niet deelnemen!)
In de twintiger jaren van de vorige eeuw gebouwd is de Ouwe Dibbes in Amsterdam als
motorzeilend vrachtscheepje en gebruikt als beurtschip in Noord-Holland.
De Ouwe Dibbes is de Tweede Wereldoorlog ongeschonden doorgekomen door vuilnis te
laden en dekschepen met vuilnis te slepen. Daarna, zoals met veel binnenvaartscheepjes
gebeurde, omgebouwd voor de visserij. In dit geval als garnalenvisser.
Omstreeks 1980 van de sloop gered, opnieuw beplaat en de laadruimte verbouwd tot kajuit.
De Ouwe Dibbes is 10 jaar lang in Amsterdam gebruikt om gastarbeiders te huisvesten.
Waar het in 1995 afgezonken in de Realengracht. Toen door huidige eigenaar opgekocht en
gerestaureerd. Zodat de Ouwe Dibbes nu ingeschreven is in het Register voor varend erfgoed.

Punters KP22 & GP4

De puntervisserij heeft in de vele eeuwen dat puntervissers op de IJssel en haar zijarmen
gevist hebben waarschijnlijk meer inkomen gegenereerd voor de bewoners van de stad, dan
de koggen.... Met een heel scala aan vangsttechnieken werd de vis verschalkt. De meeste
mensen kennen alleen de Gieterse punter, maar wie tijdens Sail in de “punterhoek” van de
Oude Buitenhaven de tijd neemt staat verbaasd over de variatie in soorten punters.
De kleinste punter van de Sail Kampen vloot is de GB4
De klassieke schependeskundige Klaus Roding heeft het Gieterse Bootje speciaal ontworpen
om ook kinderen makkelijk mee te kunnen laten varen.
Fraai om te zien, handzaam en stabiel te zeilen, lekker licht te roeien en makkelijk en koersvast
zonder roer te punteren.
KP22
De KP22 is een eikenhouten Zuiderzeepunter. Gebouwd in 1981 bij punterwerf Wildeboer voor
Reini en Hans Houkema. Ze is 7.20 m. lang. 2 m. breed en heeft een diepgang 0.18 m. De
zeiloppervlakte is 16 m². Er is al veel motorvrij mee gevaren. Bijvoorbeeld al 25 keer naar
Vlieland!
Website www.zeepunterzeilen.nl
Kinderen uit groep 6 hebben de mogelijkheid om mee te zeilen. Bij interesse kunt u zich
melden bij Hans Houkema 038-3315996.

Rib Tiger
DIt schip, een R.I.B. van het merk Ribcraft van Engelse makelij (afm. 6,8x2,7 mtr.) wordt
ingezet voor allerlei beveiligings en assistentie klussen op het water. Dit wordt belangeloos
gedaan door René Huurman (Schipper) en zijn zwager Rien Troost omdat zij beiden een groot
nautisch hart hebben.
Daarnaast zijn er tal van evenementen waaraan meegewerkt wordt zoals: de
Sinterklaasintocht in Deventer, de Badkuipenrace, Monumentendagen, Sail Kampen (vorige
editie), Sail Amsterdam, de zwemmarathon in de IJssel en nog veel meer.
De boot is helemaal ingericht voor dit soort klussen, goedgekeurde brandblusser, EHBO kist,
sleepmogelijkheid, voldoende motorvermogen om ergens snel te zijn, PA installatie, sirene,
drenkelingdeken.......enz.
Bewonder dit bijzondere schip tijdens Sail Kampen 2018!

Roek
De Roek (21.01735) werd in 1930 in opdracht van de Fa. Fransen te Dordrecht gebouwd bij
Gebr. v.d. Windt te Vlaardingen.
De boot werd te water gelaten als Jacomien en voer tot 1960 bij de Scheepvaart Mij. Maas &
Waal (Fa. Fransen) te Dordrecht.
Op 7 april 1960 verkocht aan W. van Driel te Rotterdam, die haar onder de naam Roek inbracht
in de Stoomsleepdienst Maas, waarvoor zij tot eind zestiger jaren actief bleef. Eind 1979
verkocht aan J. Mos te Enkhuizen. In 1983 in eigendom bij W. P. Murphy Jr. Miami Florida
(U.S.A.), doch varend op de Nederlandse wateren.
Inmiddels was de boot weer in het bezit van J. Mos te Enkhuizen en deze verkocht haar in
2012 aan Dirk A.Kanon te Ermelo.
Technische gegevens
Afmeting 20,25 m x 4,98 m x 2,2 m
Triple expansiestoommachine gebouwd door I.A. Kreber te Vlaardingen, Bouwnummer 104
Vermogen 165 ipk = 118 kW bij maximaal 220 omwentelingen per minuut
1 vuur Schotse ketel in 1946 gebouwd bij A.F. Smulders (België) en in 1980 ingebouwd door
de toenmalige eigenaar. Omgebouwd tot oliestook.
Werkdruk 11 atmosfeer
Verwarmd oppervlak 74 m2

Website http://www.varenderfgoed.nl/galerij/roek589.html

Traditionssegler SAELÖER
Stand 1.10.2017
Baujahr 1917

Kragerö / Südnorwegen
Als Frachtsegelschiff aus Holz gebaut

Länge über Deck lt. Messbrief

19,05 m

LüA

26,00 m

Breite

6,75 m

Tiefgang

2,65 m

Verdrängung

138 t

Takelung

Gaffeltakelung

Segelfläche

250 m²

Kapitän: Peter Clarus
Schiffseigner: Deke Er
www.de.wikipedia.org/wiki/Sæløer

Scheelenkuhlen
De Scheelenkuhlen (20.09296) werd in 1927 gebouwd in opdracht van het Wasser- und
Schiffahtsamt te Cuxhaven bij Johann Oelkers te Neuhof/Hamburg.
Nautische gegevens
Afmeting 21,4 x 5,61 x 1,80 meter
Compound stoommachine in 1927 gebouwd door Christiansen und Meyer te Harburg/Elbe
220 ipk bij maximaal 220 omwentelingen per minuut
Twee vuurs Schotse ketel, kolengestookt geconstrueerd door Christiansen und Meyer te
Harburg/Elbe in 1927
Werkdruk 10 atmosfeer
Verwarmd oppervlak 60 m2
Na 47 jaar trouwe dienst werd ze in 1974 opgelegd, waarna ze in het voorjaar van 1976 werd
verkocht aan de Handelsonderneming A.C. Slooten te Wormer. De heer P. Visser kocht de
boot in november 1976 en bracht haar na een jarenlange, tot in de tachtiger jaren durende
restauratie weer in de vaart.
Vlak voor zijn overlijden schonk de heer P. Visser de boot aan de Stichting tot Behoud van het
Stoomschip te Koog aan de Zaan.
Website http://www.stoomvaart.nl/scheelenkuhlen.html

Schouw ST 16
De ST16 is een geklonken stalen vissermanzeeschouw. Zij is gebouwd in 1938 op de werf de
Volharding in Stavoren, waar ze nog steeds schepen bouwen. Het schip is nog helemaal
origineel en daarom ook een erkend Varend Monument.
De ST 16 doet vaak mee aan botterevenementen en aan traditionele zeilende
visserijevenementen. Tijdens Sail Kampen ligt het schip erbij alsof het zo uit de visserij komt,
ook kan de bemanning veel over de oude visserijtechnieken laten zien en vertellen.
Technische gegevens:
Werf
Bouwjaar
Materiaal
Afmetingen

“Volharding” – Stavoren
1938
Staal, geklonken en gelast (overgangsperiode)
11,4 m x 3,8 m x diepgang 0,9 m

Website http://bu9.nl/galerij/ST16schouw.html

Schuttevaer
In 2018 zal de stoere koftjalk de Schuttevaer deelnemen aan Sail Kampen. Speciaal voor dit
unieke nautische feest in Kampen varen we korte zeiltochtjes op de mooie IJssel, voor
iedereen die alleen, samen of met een klein groepje altijd al een op zo n stoer groot zeilschip
heeft willen meezeilen. Buiten veel lekkere zitplekken en met zijn 500 m2 zeil een feest voor
de zeilers onder onze gasten. Door zijn hoge verschansing is het schip ook zeer geschikt voor
kinderen.
Deze enorme tjalk werd in 1910 in Stadskanaal te water gelaten bij de werf Mulder,
een uitstekende scheepsbouwer. Het schip heeft de tand des tijds dan ook prima doorstaan
en vaart nu dagtochten tot 75 personen. Met zijn 43 meter lengte en grote brede kop is het
nog altijd een schip waar je niet omheen kunt.
Binnen een gezellige Art Deco sfeer, een fijn restaurant en een mooie bar met uitzicht direct op
het achterdek. Ons team is hecht en werkt met enorm veel plezier boven en benedendeks om
onze gasten een topervaring te geven.
Welkom aan boord!

Technische gegevens
Lengte over alles 43 meter
Breedte 5.80 meter
Diepgang 1,60
Zeiloppervlak 500 m

Website www.schuttevaer.info

Soeverein
Aan boord van het indrukwekkende spiegelretourschip Soeverein maakt u een mooie zeiltocht
over de Nederlandse wateren en geniet van de rust op het water. Met haar indrukwekkende
uiterlijk is het schip een eerbetoon aan de spiegelretourschepen uit de Gouden Eeuw. De sfeer
van vervlogen tijden gecombineerd met hedendaagse luxe maken uw tocht er een om niet te
vergeten.

Nautisch
Scheepstype

Spiegelretourschip

Lengte (m)

58

Breedte (m)

7.2

Diepgang

2.1

Aantal zeilen

10

Strijkbare mast

Nee

Zwaarden

Nee

Aantal masten

3

Boegschroef

Ja

Motor (pk)

360

Website

www.naupar.nl/schip/soeverein/

Solitario
De Solitario is een zeegaand motorjacht gemaakt voor lange reizen. Het ontwerp is van De
Vries Lentsch. Het schip weegt 26 ton en werd in 1981 gebouwd bij Van Rossum in Dreumel.
De term spitsgatkotter duidt op het achter werk van de kotter. Een spitsgat heeft als voordeel
dat het schip sneller het water loslaat, een hogere snelheid kan verkrijgen dus. Deze
bouwwijze zich ook beter op volle zee, met wind in de rug en een steunzeil op. Met de Solitario
is Henk in 2013 naar Spitsbergen geweest en in 2014 naar Spanje.

Website http://www.henkdevelde.com/go/

Statenjacht de Utrecht
Het Statenjacht De Utrecht is gebouwd aan de hand van originele bouwtekeningen uit
1746. Bij de bouw van het Statenjacht is rekening gehouden met mogelijke exploitatie
van het schip, zodat het in eigen onderhoud kan voorzien. Historisch verantwoord
verborgen, achter deurtjes en luiken, bevindt zich moderne besturingstechniek, een
goed geoutilleerde kombuis en is het schip van alle hedendaagse gemakken voorzien.
Het schip is sinds de tewaterlating in 2003 een graag geziene gast tijdens grote
(Sail)evenementen. Van mei tot en met september wordt De Utrecht verhuurd als (zeilende)
locatie voor bedrijfsuitjes, familiedagen en andere evenementen. Kijk voor meer informatie
op: www.statenjacht.nl
Unieke kans: lekker eten aan boord tijdens Sail Kampen
Speciaal voor deelname aan Sail Kampen vertrekt De Utrecht in 2018 iets eerder dan
gebruikelijk uit Utrecht. Schipper/gastheer Jarl Suijs en matroos/kok Marike Schokking laten
je graag kennismaken met het schip. Overdag ligt De Utrecht ter bezichtiging aan de kade in
Kampen. ’s Avonds kan je in het eetcafé terecht voor een overheerlijke maaltijd.

Stedemaeght
Voor een unieke en onvergetelijke gelegenheid, bent u aan boord van de Stedemaeght aan
het juiste adres. Op dit imposante schip wordt elke bijeenkomst en ieder feest een groot
succes. Een sierlijk interieur met prachtige accenten zorgt voor een sfeer van vervlogen tijden
gecombineerd met het comfort van vandaag de dag.

Nautisch
Scheepstype

Bark

Lengte (m)

60

Breedte (m)

7

Diepgang

2.9

Aantal zeilen

15

Strijkbare mast

Nee

Zwaarden

Nee

Aantal masten

3

Boegschroef

Ja

Motor (pk)

450

Website

www.naupar.nl/schip/stedemaeght/

Succes
Een zeiltocht met de tweemast klipper Succes zal zeker worden wat de naam al doet
vermoeden. Zeilen met dit luxueuze schip is voor iedere gast een waar feest. Vanuit de
thuishaven vaart de Succes over het IJsselmeer en de Waddenzee.
Tijdens Sail Kampen ligt dit schip als informatieschip van Naupar aan de kade en is er tevens
de mogelijkheid om de watersporttest “welkom op het water” van verenging HISWA te
maken.

Nautisch
Scheepstype

Klipper

Lengte (m)

40

Breedte (m)

6.85

Diepgang

1.35

Aantal zeilen

5

Strijkbare mast

Nee

Zwaarden

Ja

Lieren

Elektrische zeillieren, Elektrische zwaardlieren

Aantal masten

2

Boegschroef

Ja

Motor (pk)

370

Website

https://www.naupar.nl/schip/succes/

Summertime
De barkentijn Summertime is de enige viermaster in Nederland en alleen daarom al een
indrukwekkende verschijning. Maak een zeiltocht langs de mooiste plekken van Nederland en
geniet van uw verblijf aan boord. Er is genoeg te doen aan boord dus niemand zal zich tijdens
deze tocht vervelen. De bemanning heet u alvast van harte welkom!

Nautisch
Scheepstype

Barkentijn

Lengte (m)

50

Lengte over alles (m)

70

Breedte (m)

6.79

Diepgang

2

Aantal zeilen

17

Strijkbare mast

Nee

Zwaarden

Nee

Aantal masten

4

Boegschroef

Ja

Motor (pk)

340

Website

www.naupar.nl/schip/summertime/

Veerman van Kampen
Het vrachtschip de Visioen is in 2006, door Gerrit van de Veer en Ingela Abbing – van der
Veer, omgebouwd tot Salonboot de “Veerman van Kampen”, een schip wat inmiddels niet
meer weg te denken is uit het stadsfront van Kampen!
De Veerman van Kampen is tijdens Sail Kampen 2007 gedoopt. Ook hebben we veel leuke
herinneringen aan de edities van 2010 en 2014. Per 1 januari 2018 nemen wij, Gerrit Visser
en Martine Tromp het roer over. Wij zijn dan ook ontzettend trots dat wij, als nieuwe eigenaren
van het schip, deel mogen nemen aan Sail Kampen 2018.
Net als de vorige edities zullen wij met veel plezier, met de bezoekers van Sail Kampen, langs
het prachtige stadsfront varen. De kapitein zal zijn kennis over de schepen aan de kade graag
met u delen.
Onder het genot van een eventueel kopje koffie of een borreltje, kunt u even ontsnappen aan
de drukte op de kade en alle schepen vanaf het water bekijken.
Graag verwelkomen wij u bij ons aan boord tijdens Sail Kampen 2018!

Technische gegevens:
Lengte 44.80 m
Breedte 7.25 m
Diepgang 1.60 m
Hoogte 7.50 m
Motor 450 pk
Capaciteit:
Maximale capaciteit 200
Zitplaatsen salon
100
Zitplaatsen achterdek 30
Zitplaatsen salondek 80

Kijk voor meer informatie op www.deveermanvankampen.nl

Vesterhavet NG 63
Eiken houten viskotter, gebouwd in Kerteminde te Denemarken Gebouwd in 1932. Gevist op
de Oostzee tot ca. 1978 met het nummer NG63 en met het Deense signaal code 5QOZ.
Deense viskotters hebben vaak hun vis aangeland op de Nederlandse visafslagen en zijn zo
een beeldbepalende voorbeeld geweest voor de bouw van de latere Nederlandse vis kotters.
De scheepsromp en vorm hebben dus oude historische waarde voor het varend Erfgoed
Nederland
In Delfzijl aangekomen als enige van de vijf vertrokken Deense kotters op 17 april 1978.
Kotter is lichtblauw geschilderd, de oorspronkelijke kleur. Dit om niet te worden gezien bij de
visserij. Kotter in de afgelopen jaren totaal gerenoveerd. Romp oorspronkelijk vorm. Opbouw
enigszins aangepast.
Lid van: de behoudsorganisatie Stichting Kotterzeilen en Kotterbehoud
Ingeschreven in het Register Varend Erfgoed Nederland: onder nummer 2804
Træskibs (Denemarken)
Eigendom Cor en Emmie Bolt (Zeewolde)

Willem Barentsz
De Willem Barentsz is met haar spierwitte romp, vele zeilen en teakhouten opbouw een
majestueuze verschijning. Deze topzeilschoener is niet alleen een sfeervolle locatie voor al uw
gelegenheden, het is ook een stoer zeilschip. De schipper geeft u dan ook graag uitleg over
het navigeren en kan uw hulp bij het hijsen van de zeilen hard gebruiken! Kom samen met
familie, vrienden of collega’s aan boord en geniet van een heerlijke dag op de Willem Barentsz.

Nautisch
Scheepstype

Topzeilschoener

Lengte (m)

50

Breedte (m)

6.10

Diepgang

1.8

Aantal zeilen

12

Strijkbare mast

Nee

Zwaarden

Nee

Aantal masten

3

Boegschroef

Ja

Motor (pk)

300

Website

www.naupar.nl/schip/willem-barentsz/

ZWO-119
Het schip van de Reddingsbrigade Zwolle

Nautische afmeting
Lang 5,50 m
Breed 1,95 m
Diepgang 0,28 m

Zwartewaterland Maritiem
Het schip van Gerrit Jan Bosman zal ook aanwezig zijn bij Sail Kampen en waarschijnlijk is
het de kleinste deelnemer tijdens de vlootschouw.
Kleine admiraal cup, klassieker op Sail Kampen

