
Meevaren op een zeiljacht 
Opstappen in de Heen (NB), Steenbergen, 

vaargebied Volkerak (tussen Willemstad en de Krammer) 
 

   
 
Informatie schip  nb30  
Schipper Ad en Bea (beide ruim 30 jaar zeilervaring waarvan 

ruim 15 jaar op dit schip en varen samen al bijna 7 jaar 
voor stichting VaarKracht. 

Merk schip Gib Sea 33 
Lengte/breedte in meters 10 x 3,5 m. 
Naam Chi lo sa 
Douche / toilet aan boord Ja (afgesloten ruimte)  
 
Vaargebied 
Het vaargebied ligt op het drielandenpunt tussen de provincies Zuid-Holland, Noord-
Brabant en Zeeland. Het oostelijk deel van het gebied is een van de drukste 
vaarwegen voor de binnenvaart tussen Rotterdam en Antwerpen/Vlissingen. 
Daardoor is er tijdens het varen in dat deel van het vaargebied altijd wel 
beroepsvaart te zien wat op veilige afstand passeert. Het andere, westelijke deel, van 
het vaargebied is veel rustiger qua beroepsvaart doch ook regelmatig aanwezig. Ook 
hier gelden weer gescheiden vaarwegen voor de beroepsvaart en de pleziervaart. 
Indien gewenst liggen er aan de vaarwegen een aantal kleine plaatsjes / dorpjes 
waar tijdelijk afgemeerd kan worden om even de benen te strekken. 
 
 
 
 



 
Indien de gasten niet over eigen vervoer beschikken is de plaats Steenbergen goed 
bereikbaar met het openbaar vervoer. Eventueel kan nabij het busstation 
afgesproken worden om op te stappen dan wel aanvullend vervoer te regelen naar 
de Heen (3 km vanaf het busstation). 
 
In het algemeen kan binnen de gebruikelijke dagindeling bijna het gehele vaargebied 
bezeild worden, van de Volkerak-sluizen via de invaart van het Rijn-Schelde kanaal 
tot aan de Krammer-sluizen (met het grootste windmolen park van Nederland dat uit 
particuliere fondsen werd gefinancierd.  
 

Wanneer varen?     
In het algemeen* vanaf de tweede helft van april tot eerste helft augustus, in het 
weekend 
Ontvangst tussen   10.00 - 11.00uur  
Terugkomst tussen   15.30 – 16.00 uur 
Tijden in overleg, mede afhankelijk van de reistijd van de gasten  
*volgens de richtlijnen van de RIVM/overheid 

 
Kenmerk schip 
Stabiel varend schip met een ruime kuip. Het betreft een zeilboot dus de kuip is niet 
overdekt, doch de kap geeft bescherming met name tijdens het tegen de wind in 
zeilen. 
 
Het betreft een redelijk snel schip met voldoende comfort en buiten ruimte met name 
voor kleine groepen (2-3 personen). 
 
Indien gewenst is er in de voorpunt van de boot gelegenheid om voor 1 persoon 
even te gaan liggen. 
 
Onderdeks is er voldoende bewegingsruimte met stahoogte en zitplaatsen. 
 
Het schip heeft een wit met bordeauxrode kleurstelling en een teak dek, wat een 
bijzondere combinatie is. Voor zover bekend varen er maar twee schepen van dit 
type in de zelfde kleurstelling. 
 
 
Voor wie is de uitnodiging?                                                                                                                        
Patiënt met enkele naasten die een vaartocht via VaarKracht aanvragen. 
Max aantal gasten 3-4 personen 
Kinderen in principe geen bezwaar, wel van te voren aangeven 

i.v.m het evt. regelen van een zwemvest, of, bij voorkeur, 
zelf meebrengen voor kinderen onder de 10 jaar. 

 
Roken aan boord is niet toegestaan, indien nodig/gewenst kunnen we een korte 
vaarpauze inlassen. 
 
Geen dieren/honden of katten aan boord. 
 
 
 



Kleding 
Bij voorkeur schoenen met zachte, witte zolen, b.v. sport schoenen, geen laarzen 
(i.v.m. veiligheid) en geen schoenen met grove zolen (omdat daar steentjes tussen / 
in klemmen waardoor het dek beschadigd wordt).  
 
Daar het met name tijdens het “tegen de wind in zeilen” frisser / kouder aanvoelt dan 
wanneer we voor de wind zeilen, is het advies meerdere “laagjes” aan te trekken, b.v. 
T-shirt, blouse, dun truitje, en een dikkere trui los mee. In geval van regen zijn er 
poncho’s aan boord, een regenjas wordt aanbevolen. 
 
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. Verder verzoek wij u het “ons” te vertellen als er iets voor 
verbetering vatbaar is, en aan “andere” te vertellen indien u een fijne dag beleefd 
heeft. 
 
Procedure 
Aanvragen via de website; zie hier. Vermeld svp het volgnummer nb30. 
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 natuurlijk) 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. 
 
Wij wensen u veel vaarplezier. 
 
Vriendelijke groet van Lieke Idsinga en Robert Rust 
Initiatiefnemers VaarKracht  
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