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Dit jaar met uw gezin op vakantie in NEDERLAND!

Zeil met ons over Wad en IJsselmeer
De Brandaris bij Nacht

Al van verre begroet deze mooie vuurtoren de
bezoekers van Terschelling. De Brandaris is de
oudste vuurtoren van Nederland. De naam is
in de middeleeuwen aan de vuurtoren gegeven
door de Gemeente van Terschelling en is een
verwijzing naar St. Brandarius.
De eerste toren werd in 1323 gebouwd om
schepen op hun weg van de Noordzee via de
Zuiderzee naar Amsterdam, te leiden

Enkhuizen

Afvaarthaven van De Vriendschap – de stad
waar uw reis begint
Historische Havenstad met betoverend mooie
binnenstad; Vroeger lid van de VOC Verenigd
Oost-Indische Compagnie .

Dokkum
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Dokkum, idyllische stad in Noord-Friesland
en u vast wel bekend van de Elfstedentocht.
Hier ligt De Vriendschap afgemeerd in het
Grootdiep en komt u aan boord voor een
heerlijk verblijf aan boord.
In 754 wordt de plaats genoemd in de
kro
nieken van Nederland en heette toen
Dockynchirica of Dockinga.Dokkum kreeg
haar stadsrechten in 1298 en is een voormalige Admiraliteitsstad vanwege haar gunstige
ligging aan zee in de 8e eeuw.
De stad heeft een prachtige historische binnenstad met veel nauwe straatjes en steegjes die
nog volledig overeen komen et een plattegrond
uit 1649. Prachtig is ook een wandeling over de
bolwerken die nog volledig in tact zijn.

Texel Het grootste
waddeneiland van
Nederland
Texel is het
grootste
Waddeneiland
van Nederland en
is vooral bekend
om zijn prachtige
stranden en
natuurgebieden.

Een week of
midweek
meezeilen met
De Vriendschap
De 7-daagse aan boord van een zeilschip loopt van maandag
ochtend tot zondagmiddag. Als je wilt, bieden we een
voorovernachting aan, waarmee je alvast op zondagavond aan
boord kunt komen. Zo kun je in alle rust aankomen en krijg
je de volgende dag een lekker ontbijt.
Beleven, ontspannen, …een hele week meezeilen, genieten van
het spel met de wind en van goed verzorgde catering.
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.zeilcharterdevriendschap.nl/reisaanbod

Hoog- en laag waterstanden in Den Oever - Den Oever
Juni 2021
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Niets missen
Volg ons op Facebook:
facebook.com/ZeilcharterDeVriendschap/
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INTERVIEW met de schippers - Domweg gelukkig met tjalkjacht De Vriendschap (@J.C.Bloem)
HARLINGEN – ‘We willen beslist een mooi product neer
zetten’, zeggen Yteke Hiddema en Remco Timmermans,
beiden 60 jaar oud. In de zomer zeilen ze vanuit Enkhuizen,
de boekingen verricht de coöperatie Holland Sail (Yteke is er
bestuurssecretaris) en overwinteren doen ze in Dokkum.
Hoe kan een schip met accommodatie voor slechts 14 passagiers toch een winstgevend bedrijf zijn.
Een leuk stel samen, die Yteke en Remco. Niet meer piepjong, maar goed in hun vel, blij met elkaar en ze weten wat ze
willen. Yteke Hiddema is vrolijk en bijdehand, Remco
Timmermans open en hartelijk. Ze voelen zich duidelijk thuis op
hun oude tjalk. Geen oud lor, welteverstaan. Meer een jacht in
de manier waarop ze het schip hebben afgewerkt. Overal
prachtig schrijnwerk, geen spatje roest en een interieur om
door een ringetje te halen.

Yteke: ‘Vroeger was dit een tweemasttjalk. Oorspronkelijk
was ze als eenmaster getuigd. De bezaanmast hebben we
daarom weggehaald. Dat past veel beter bij het schip. Ze voer
vanuit Makkum onder charter onder de naam ‘Batavier’. De
tjalk had al een paar jaar stilgelegen. De watertanks bleven
hardnekkig lekken, ondanks reparaties. Niet varen, dat leidt
vanzelfsprekend tot achterstallig onderhoud. Maar het schip
beschikte wel over de juiste papieren en daarom hebben we het
in 2010 gekocht. We hebben de renovatie van de tjalk meteen
grondig aangepakt.’

De Vriendschap
in haar winter
kwartier.

Zeemanschap gebruiken
Met overleg te werk gaan
Iemand kielhalen
Iemand bestraffen
Schoon schip maken
Orde en overzicht scheppen
De ratten verlaten het schip
Als er gevaar dreigt denken sommige
alleen aan zichzelf en vluchten

Avontuur met De Vriendschap
Op een schip is het leven avontuurlijk. Vaak vragen onze gasten
naar bijzondere belevenissen. En
steeds weer komt een zekere geschiedenis naar voren….

Yteke Hiddema en Remco Timmermans zijn schippers en
eigenaren van de Friese Tjalk “De Vriendschap”.
(Van Gijs van Hesteren)

‘S winters ligt het schip in Dokkum, een lieflijk stadje in het
noorden van Friesland.
Dokkum ligt in de regio waar Yteke geboren en opgegroeid is.
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Iemand de wind uit de zeilen nemen
Iemand de mogelijkheid tot handelen
of spreken ontnemen.
De wind in de zeilen hebben
Succes hebben
Hoog aan de wind zeilen
Een risico aangaan
In iemands vaarwater lopen
In de weg lopen
Bakzeil halen
Terugkrabbelen

Op een dag toen we heel vroeg in de ochtend van Texel naar
Vlieland wilden zeilen, werden we onverwacht worden
overvallen door een zware storm. Remco was samen met onze
gasten uit Luxemburg bezig met zeil zetten, het wilde alleen
maar niet lukken!
Toen Yteke die aan het roer stond achterom keek zag ze als het
ware een grijze muur op het schip afkomen.
En plotseling barstte er een hevige regenbui los met veel wind!

Een heftige storm stak op. We moesten besluiten helemaal geen
zeil te zetten. De Windkracht werd steeds heviger en steeg naar
10 Bft. Het schip liep tenslotte 10 knopen zonder zeilen en werd
steeds moeilijker bestuurbaar.
Zo voeren we ongeveer een uur lang. De gasten bleven rustig,
sommigen lagen zelfs heerlijk te slapen in hun bedje.
Wij, de schippers maakten ons reeds zorgen over de verdere
route; in de geul zouden we spoedig bij een scherpe bocht
komen. En wonder boven wonder, even plotseling als de bui
was gekomen, zwakte hij ook weer af. Toen we bij de bocht
kwamen konden we rustig doorvaren!
Het werd droog, de zon brak door en we konden zeil zetten en
heerlijk rustig onze tocht richting Vlieland voortzetten.
’s Avonds hebben onze gasten gemeld dat zij zich steeds zeker
hadden gevoeld en steeds vertrouwen in ons hadden gehad.
Dat deed ons werkelijk goed!
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Scheepsinterieur

ZEILCHARTER DE VRIENDSCHAP

Luxe, licht, comfort en niet te vergeten; gezelligheid bieden wij
aan u op ons stoere, traditionele zeilschip.
In 2010 hebben wij, Yteke en Remco, het schip gekocht. Samen
met een scheepsarchitect werden plannen gemaakt en volgde
een 15 maanden lang durende verbouwing.

Vakantie in
Nederland op
de Friese meren,
Wad en IJsselmeer.

De Vriendschap is nu een heerlijk ruim charterschip met een
mooie lichte salon, hoge plafonds, grote keuken, veel sanitair
en 14 slaapplaatsen. Onze klanten prijzen de prettige sfeer aan
boord.

Wist je dat?......

•De Vriendschap gebouwd werd in
1901 als éen-mast Tjalk onder de
naam: „De Vijand“
•In 1932 de eerste motor in het
schip word geplaatst
•Sinds 2018 een nieuwe verlijmde
houten mast op het schip staat
die 23.m. hoog is
•Het zeiloppervlak 240 m2
bedraagt
•De scheepslengte 25.5 m. is
•Yteke en Remco het schip zelf
hebben omgebouwd in 2010
•Remco naast schipper, scheepstimmerman- meubelmaker is
•Yteke koopvrouw is en daarnaast
opgeleid als lerares drama
•De Vriendschap zich per december
2021 afsplitst van Holland Sail
en onder eigen vlag verder gaat.
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U vindt alles aan boord voor
een zorgeloze, stoere vakantie
Veiligheid:
De Vriendschap is een ruim schip, wij bieden u hierdoor
maximale veiligheid in deze moeilijke tijden.
Er zijn 4 1-persoons en 4 2- persoons hutten. In alle hutten
zijn wasbakken met koud- en warm stromend water. De hutten
allemaal CV verwarmd! Er is een spiegel, een kleding-kastje,
een 220V stopcontact, hoofdverlichting en een leeslampje.
U vindt bij aankomst de bedden opgemaakt met dekbed en
overtrek. Het gebruik van keukenlinnen en handdoeken bieden
wij gratis aan. Op de heerlijke banken kunt u lekker luieren, een
boek lezen, muziek beluisteren en spelletjes doen. Er zijn 4 fijne
douches en 3 toiletten beschikbaar (apart van elkaar.)

Reis Milieuvriendelijk,
neem de boot!
Beleef een onvergetelijke reis met
uw familie of vrienden op Zeilcharter
De Vriendschap een heerlijk comfortabel
en luxe zeilschip en kom werkelijk tot rust.
“Genieten van de stilte en
werkelijk ontspannen”
Kom aan boord en beleef de romantiek
van het schippersleven. Proef de speciale
sfeer van een authentiek Zeilschip. Wees
één met de natuur en wordt gewoonweg
moe van de frisse lucht.

Wij dragen zorg voor
uw veiligheid!
KIJK OP BLZ 3 VOOR ONS REISAANBOD

Blad 2

BLADZIJDE 2:
over ons

BLADZIJDE 3:
Vakantie in Nederland
Verbouwingen en vernieuwingen:
zeilcharterdevriendschap.nl/vernieuwingen
Tijdens de vaart: Schippers Yteke & Remco aan het roer.
Naam:		
Adres:		
		
Thuishaven:
Afvaarthaven:
Telefoon:
E-Mail:		

De Vriendschap
Vleesmarkt 27,
9101 MH te Dokkum
Dokkum
Enkhuizen
06 30 270 370
info@zeilcharterdevriendschap.nl

Weersverwachting
Zomer 2020
22˚

Volg ons op Facebook:
facebook.com/ZeilcharterDeVriendschap/
De actuele Positie van De Vriendshcap vindt u op:
Marinetraffic.com / De Vriendschap /
ENI: 02206197
De Stichting: “Stichting Garantie- en Waarborgfonds
Zeilreizen” staat voor uw betaling garant.
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BLADZIJDE 4:
Ombouw schip 2010

De Vriendschap op haar ligplaats in de idyllische haven van
Enkhuizen.

Boeken bij De Vriendschap betekent ook: Insolventieverzekering; in het geval van overmacht wordt een vergelijkbaar schip ingezet.

ZEILCHARTERDEVRIENDSCHAP.NL - ZEILCHARTERDEVRIENDSCHAP.NL - ZEILCHARTERDEVRIENDSCHAP.NL

