
Meevaren op een zeiljacht 
Opstappen IJburg en vaargebied Markermeer 

 
 

Informatie schip     nh40  
  
Schipper    Mabel  
Merk schip    Beneteau Oceanis  
Lengte in meters   11,5 meter  
Naam     Dreamcatcher 
Toilet aan boord   Ja 
Extra s voor kinderen  Nee  
 

Wanneer varen?     
Vanaf eind april t/m half oktober 
In overleg met schipper. 
Tijden in overleg met de schipper 

 

Kenmerk schip 
Zeiljacht dat bij lichte wind al helling heeft. 
Ruime kuip met gemakkelijke (lage) instap. 
Trap naar de kajuit is steil en niet verantwoord met 
personen die slecht ter been zijn. 

Indien het regent, is er genoeg ruimte om naar beneden (droog) te gaan, maar 
is minder comfortabel omdat mensen snel zeeziek worden. 
 

Voor wie is de uitnodiging?                                                                                                                        
Ex-Patient met naasten die voor de eerste maal een vaartocht via VaarKracht 
aanvragen. 
Ik leg hier de nadruk op ‘ex’. Ik vaar met mensen die na een ingrijpende ziekte of 
ongeval weer ‘beter’ zijn verklaard, maar die zoekende zijn naar een nieuwe balans of 
het hervinden van de oude. 
Dit kunnen prima de mensen zijn die in nabehandeling of controle zitten…. Misschien 
wel juist die mensen.   
Max aantal gasten  5 personen (incl. ex-patiënt) 
Kinderen    m.b.t. leeftijd overleg met schipper 
Roken op het schip   niet toegestaan 
Dieren/hond   Hondje is aan boord 
 

Kosten 
De vaartocht inclusief lunch, hapjes en drankjes wordt u kosteloos aangeboden.  
Een donatie aan VaarKracht wordt zeer op prijs gesteld. Liever niet contant maar 
overmaken, zie hier 
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Procedure 
Aanvraagprocedure gelieve via VaarKracht te laten verlopen. Vaarkracht neemt met 
Schipper contact op voor mogelijkheden. 
Voor assistentie kunt u ons een mailtje sturen, of even bellen.                                                                     
 
Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen nemen we contact op met de schipper, 
die dan weer contact met u opneemt om een datum af te spreken. 
 
De schipper en de aanvrager informeren elkaar over de exacte opstaplocatie, tijden 
en eventuele (voedings) wensen. 
 
Wij vragen de gasten (schipper mag ook natuurijk) een verslagje van de vaartocht te 
maken en ons te mailen.  
We ontvangen ook graag een of meer foto’s. 
We plaatsen het verslagje met foto’s op de website, bij BlogBerichten. 
 
De schipper heeft ook het verzoek het verslag en de foto’s te mogen gebruiken voor 
haar eigen website van “Stichting Ziekenboegboeg” en plaatsing op Facebook. 
 
 
Wij wensen u veel vaarplezier. 
 
Vriendelijke groet van Lieke Idsinga en Robert Rust 
Initiatiefnemers VaarKracht  
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