
Eendracht VaarKracht ‘Samen op koers!’ 
              Woensdag 15 augustus t/m zondag 19 augustus 2018 
 
Zeilen op de Noordzee op Tall Ship Eendracht. Een meerdaagse zeilreis  
voor jongeren kanker hebben (gehad) in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar.  
 
Ooit afgevraagd hoe een imposant zeilschip van 60 meter lang en 13 meter breed, veilig van 
A naar B komt op open zee?! Het antwoord is lef, zelfvertrouwen en TEAMWORK.  
Dat is dan ook precies waar het bij deze reis om draait: terugkomen in je eigen kracht na 
kanker, samen met een fantastische groep jonge mensen!  
Of je nu nog in behandeling bent, of al 5 jaar geleden ziek bent geweest; wij dagen jou uit om 
het roer letterlijk en figuurlijk (terug) in eigen hand te nemen en je grenzen te verleggen aan 
boord van de Eendracht.  
 

 
 
Dus ben jij toe aan vijf dagen uitwaaien, lachen en bikkelen tijdens een super gave 
vijfdaagse zeilvakantie op de Noordzee? Lees dan snel verder!  
 
Wanneer:  15 t/m 19 augustus 2018 
Waar:  Noordzee (vanaf Rotterdam, richting Engeland, terugkomst Rotterdam) 
Voor wie: Jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar, die kanker hebben (gehad) – ofwel 

AYA’s (Adolescents & Young Adults) -  
(Deelnemers van de 2016 reis komen automatisch op de wachtlijst) 

Door wie: Sponsoring door Stichting C.J. Jaski Fonds en Stichting Roparun; 
Samenwerking tussen Stichting Zeilschip Eendracht, Stichting VaarKracht en 
Stichting Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform 

Kosten: Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage van €100,- p.p. gevraagd (het 
betreft een reis t.w.v. €1000,- p.p., het overgrote deel van de kosten wordt 
door onze sponsoren gedragen) 
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Inhoudelijke informatie   
 
Zeezeilen is behalve ontzettend gaaf, ook een activiteit die om veel fysieke en mentale 
inspanning vraagt. Het gezamenlijke doel tijdens een reis als deze, is om er als een team 
met elkaar voor te zorgen dat iedereen veilig van A naar B komt.  
Opgedeeld in verschillende groepen, zogeheten ‘wachten’, zal iedereen zijn of haar bijdrage 
leveren aan het maken van deze bijzondere oversteek naar Engeland.  
Samen met jouw wacht, bestaande uit ongeveer 11 jongeren (AYA’s) en een aantal crew 
leden van het schip, ben je om en om verantwoordelijk voor verschillende taken. Dit varieert 
van met je volle gewicht aan een lijn hangen om zeilen te hijsen en aan het roer staan om 
het schip op koers te houden, tot tafeldekken en de afwas doen. Dit vraagt om teamwork en 
schept een bijzondere band met je ‘wachtgenoten’, waarbij er gegarandeerd veel gelachen 
wordt onderling. 
 

  
 
 Tijd technisch ziet dit er ongeveer als volgt uit; je hebt 4 uur achter elkaar wacht, bent 
vervolgens 8 uur ‘vrij’ en dan weer 4 uur wacht, enz.  
Dit betekent dat je ook af en toe ’s nachts actief zult zijn. Deze zogeheten nachtwachten zijn 
extra bijzonder, er gaat dan ook niets boven een pikdonkere sterrenhemel boven de 
eindeloze zee. Om nog maar niet te spreken over het uitzicht in de vroege uurtjes waarin de 
zon langzaam haar gezicht laat zien aan de horizon… 
 

 
 
 
Tijdens de vrije uurtjes wordt er geslapen en is er tijd voor heerlijke maaltijden, spelletjes, 
een lekker drankje, goede gesprekken en vooral veel gezelligheid!  
Al met al, een uitdagende, sportieve, gezellige en bijzondere reis! Een reis waar je de kans 
krijgt om je grenzen op te zoeken, dingen te proberen waarvan je van tevoren misschien 
dacht dat je het nooit zou durven, en er ruimte is voor bijzondere ontmoetingen. 
Het streven is om een leuke havenplaats in Engeland, of, als de windrichting tegenzit, in 
België, aan te doen en hier met zijn allen een paar uur of misschien zelfs een hele nacht aan 
land te gaan. Dit is allemaal afhankelijk van het weer, de tijdsplanning en de gesteldheid van 
de groep. 
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Kan ik dit aan?   
De vraag die waarschijnlijk bij sommigen van jullie opkomt is: ‘Kan ik dit aan?’   
Vaak is het tijdens en na kanker extra moeilijk om in te schatten waar je persoonlijke grens 
ligt. Je wil heel veel, maar kan soms niet meer alles wat je vroeger misschien wel kon. 
Tijdens deze reis is het de insteek dat iedereen mee kan draaien met de wachten, zodat er 
een groepsgevoel ontstaat waarin we het met elkaar doen! Op deze manier is iedereen gelijk 
en ontstaat er de mogelijkheid om je grenzen te verleggen en misschien kom je er zo wel 
achter dat je meer kunt dan je dacht! 
 Het is wel zo dat we uiteindelijk op pad gaan met een overcompleet aantal, zodat er letterlijk 
en figuurlijk geen man overboord is wanneer er iemand uitvalt, mochten vermoeidheid of 
andere klachten toch roet in het eten gooien.   Dus behalve goed ter been zijn, is het lastig 
om eisen te stellen voor de vereiste fysieke gesteldheid voor deze tocht.   
Je zou jezelf vragen kunnen stellen als: ‘Kan ik vier uur achter elkaar op de been zijn?’, ‘Ben 
ik sportief aangelegd?’, ‘Durf ik mijn grenzen te verleggen?’ en ‘Ben ik toe aan vijf 
avontuurlijke dagen van huis zijn?’. Natuurlijk kun je je twijfels altijd aan ons voorleggen of 
eventueel met je arts bespreken. 
 
Tijdens meerdaagse tochten, vaart er altijd een scheepsarts mee aan boord van de 
Eendracht. Naast de scheepsarts bestaat de crew van de Eendracht uit professionele en 
bekwame bemanning, en zullen er ook vrijwilligers van Stichting VaarKracht aanwezig zijn. 
Tot slot ben je natuurlijk omringt door een groep AYA’s/ ervaringsdeskundigen, waardoor je 
elkaar binnen de groep als geen ander kunt steunen. ;-)  
 
Voor de liefhebbers twee links om even te proeven aan het ‘leven’ op de Eendracht:  
https://www.youtube.com/watch?v=Bt6veOp7Bvk#action=share 
www.eendracht.nl/zeilschip-eendracht/het-schip/rondleiding-aan-boord  
 

      
 
Ga je mee?!   
Ben je enthousiast geworden en wil je deelnemen aan deze unieke activiteit, meld je dan 
snel aan! Klik hier voor het aanmeldformulier, hierna krijg je een e-mail met meer informatie. 
 
De eigen bijdrage van €100,- dient overgemaakt te worden op: NL90RABO0160970032 
t.n.v. Stichting VaarKracht te Huizen, onder vermelding van Eendracht 2018. 
Mocht het voor jou niet lukken om de eigen bijdrage (in één keer) te betalen, neem dan even 
contact met ons op, dan zoeken we samen naar een oplossing.  
LET OP! Je inschrijving is pas compleet wanneer je het inschrijfformulier hebt ingevuld, de 
stappen uit de daaropvolgende e-mail hebt gevolgd en het geld hebt overgemaakt.  
 
Wanneer je je opgeeft voor de meerdaagse tocht, wordt je automatisch aangemeld voor de 
kennismakingsbijeenkomst op 4 juli 2018 (zie hieronder). 
 

https://www.vaarkracht.nl/aanmeldformulier-eendracht-vaarkracht-samen-op-koers-15-19-augustus-2018/
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Kennismakingsbijeenkomst 
Om alvast kennis met elkaar te maken, te proeven aan het avontuur en de laatste twijfelaars 
overstag te laten gaan... ;-)  
…worden alle deelnemers verwacht deel te nemen aan een kennismakingsmiddag aan 
boord van de Eendracht op 4 juli 2018, in Rotterdam vanaf 16:30.  
 
Tijdens deze bijeenkomst wordt je van harte uitgenodigd om iemand mee te nemen (ouder, 
vriend(in), partner, e.d.). Tijdens de bijeenkomst krijgen jullie in ieder geval uitleg over het 
schip en de reis, en een rondleiding. Meer informatie over hoe deze bijeenkomst eruit gaat 
zien ontvang je na je aanmelding. Weet je nog niet zeker of je mee wil op de meerdaagse 
reis, maar wil je wel komen proeven tijdens deze kennismakingsbijeenkomst? Meld je 
hiervoor dan even apart aan via info@vaarkracht.nl.  
 

 
Alle foto’s in dit document zijn genomen tijdens de meerdaagse Eendracht VaarKracht ‘Samen op 

koers!’ reis met AYA’s in 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIP! Zaterdag 26 mei uitwaaien in Lelystad       
Op 26 mei 2018 organiseert VaarKracht een dagtocht voor AYA’s op Koftjalk Schuttevaer. 
Lijkt de meerdaagse reis je iets te veel van het goede, of wil je gewoon lekker een extra 
dagje uitwaaien, meld je dan snel aan voor deze dagtocht! Klik hier voor meer informatie.  
 

https://www.vaarkracht.nl/voor-wie/vaartochten-en-evenementenkalender-2018/
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Meer informatie over de betrokken organisaties: 
 

 
 

 

 
Stichting VaarKracht organiseert jaarlijks vele dagtochten op allerlei verschillende 

schepen, voor kleine en grote groepen (ex-)kankerpatiënten en hun naasten van alle 
leeftijden.  Het doel: Mensen even uit de wereld vol (kanker)zorgen halen en een dag 

onbezorgd laten genieten. 
www.vaarkracht.nl  

www.facebook.com/vaarkracht  
 
 
 

  
Stichting Zeilschip Eendracht exploiteert als non-profitorganisatie zeilschip de Eendracht. 

De commerciële inzet van het schip ondersteunt de doelstelling van de stichting: 
Jongeren alle aspecten van het zeezeilen laten beleven en hen bekend te maken met de 
elementen van de zee.  Met ondersteuning van het C.J. Jaski Fonds wordt het schip ook 

ingezet voor bijzondere projecten, zoals deze meerdaagse tocht voor jongvolwassen  
(ex-)kankerpatiënten! 
www.eendracht.nl 

www.facebook.com/sailingship.eendracht  
www.jaskifonds.nl 

 
 

 
Het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform is actief op het gebied van verbeteren en 

ontwikkelen van leeftijdsspecifieke zorg voor (en mét) kankerpatiënten tussen de 18 en 35 
jaar in heel Nederland. Daarnaast houdt zij zich bezig met onderzoek naar kanker op de 

AYA-leeftijd en onderwijs van zorgprofessionals. Tot slot stimuleert het Platform het 
samenbrengen van lotgenoten, middels o.a. de online AYA-community en de organisatie 

van activiteiten. 
www.aya4net.nl  

www.facebook.com/aya4net 
 
 

 


