Welkom aan boord van Zeilschip Eendracht! Dankzij jouw boeking kunnen wij jong tot oud laten ontdekken wat
zeezeilen met je doet. Deze reisbescheiden sturen wij zodat je alvast kunt voorbereiden op alles wat je te wachten
staat aan boord. Het wordt in ieder geval een bijzondere reis met één van de grootste zeilschepen van de Benelux
waar je, met 'eendrachtige' inzet van iedereen aan boord, een reis om nooit te vergeten zult beleven.
Eendracht concept
Zeezeilen op de Eendracht is vooral een sportieve bezigheid. Tijdens een meerdaagse reis op de Eendracht wordt
verwacht dat iedereen deelneemt aan alle werkzaamheden die op een zeilschip moeten worden gedaan. Je draait
samen met je wachtgenoten mee als een echt bemanningslid in het wachtsysteem; 'vier uur op en acht uur af'.
Tijdens zo’n wacht staat niet alleen het zeilen centraal, maar ook sturen, navigeren, schoonmaken en assisteren in
en rond de keuken. De professionele bemanning telt een aantal betaalde krachten, maar het schip wordt
grotendeels bemand door vrijwilligers. Vanzelfsprekend beschikken ook zij over de vereiste opleidingen en
certificaten om op een groot zeilschip te mogen varen. Maak je geen zorgen over kennis en zeilervaring. De
bemanning legt alles uit wat je moet weten. Zeilervaring is dus niet nodig.
Wachtsysteem
Je wordt ingedeeld in een wachtsysteem van ‘4 uur op en 8 uur’ af, zo kan het schip dag en nacht blijven varen en
het benodigde werk uitgevoerd worden. De rode, witte en blauwe wacht lossen elkaar volgens onderstaand schema
af.
00:00 – 04:00 uur:
04:00 – 08:00 uur:
08:00 – 12:00 uur:
12:00 – 16:00 uur:
16:00 – 18:00 uur:
18:00 – 20:00 uur:
20:00 – 24:00 uur:

Hondenwacht
Dagwacht
Voormiddagwacht
Achtermiddagwacht
Eerste platvoet
Tweede platvoet
Eerste wacht

Aan boord wordt bekend gemaakt in welke wacht je bent ingedeeld. Meestal zitten de personen uit dezelfde hut,
ook in dezelfde wacht. Heb je voorkeur voor een bepaalde hut of wil je ingedeeld worden bij bekenden in de wacht,
geef het door aan ons reisbureau! Elke wacht wordt begeleidt door een kwartiermeester, dit is jouw aanspreekpunt
aan boord.
Voorkomende werkzaamheden welke verdeeld worden door de kwartiermeester:
- Twee personen op de ‘uitkijk’: brengen de stuurman op de hoogte van wat zij op zee zien.
- Eén persoon is roerganger: zorgt ervoor dat het schip op koers blijft.
- Zeilhandelingen zoals hijsen, strijken, reven, overstag manoeuvres en trimmen.
- Overige werkzaamheden: helpen in de kombuis, schoonmaakwerkzaamheden, veiligheidsrondes lopen, zeunen
(helpen bij het bedienen tijdens het eten).
De mate van actief zeilen verschilt per reis. Tijdens een uitreis en thuisreis of een jongerenreis zoals de Tall Ships’
Race is het zeilen veel intensiever dan een rustige eilandhopreis. Echter, het doel is altijd dat iedereen een prettige
zeilvakantie heeft en een ervaring rijker van boord stapt! Tegen het einde van de reis voel jij je dan ook helemaal
thuis aan boord. Tijdens de wacht blijft er voldoende tijd over voor extra uitleg door de kwartiermeester over
bijvoorbeeld het schip, de zeilen of het leren van zeemansknopen.

Waar zeilen we naartoe?
De Eendracht biedt verschillende soorten reizen aan. Lees goed de reisomschrijving van de reis, hierin staat
beschreven wat voor soort reis je hebt geboekt en wat je kunt verwachten.
Afhankelijk van de reis zullen wij wel of geen havens bezoeken. Soms betreft dit een korte stop om te bunkeren en
nieuwe voorraden in te kopen, maar andere keren nemen wij ruim de tijd zodat je de gelegenheid heeft om de
omgeving te bezichtigen. Bij het zeilen zijn we afhankelijk van weer en wind en aangezien dit een onzekere factor is
zullen wij altijd kunnen afwijken van het geplande vaarschema.
Het schip
De Eendracht is Nederlands grootste gaffeltopzeilschoener, ook wel driemastschoener genoemd. Het schip is bijna
60 meter lang, 13 meter breed en steekt 5 meter diep. De Eendracht valt in de A-klasse schepen. Ook wel Tall Ships
genoemd; de grootste zeilschepen van de wereld. De Eendracht is gebouwd om met onervaren (jonge) mensen de
zee op te gaan. Vandaar dat veiligheid voorop staat. Zo hoeft er bijvoorbeeld niet in de masten geklommen te
worden. Alle zeilhandelingen vinden plaats vanaf het dek. Hierdoor kan iedereen mee, en ook leren zeilen. Het schip
is gebouwd volgens de eisen van de Nederlandse en Internationale Scheepvaartwetgeving en gekeurd door Lloyd's
voor alle wereldzeeën.
Tuigage
De Eendracht is een driemastschoener. Met haar 606 registerton is zij één van de grootste zeegaande zeilschepen
van de Benelux.
De tuigage is met het oog op de veiligheid zodanig ontworpen dat deze ook door onervaren personen eenvoudig kan
worden bediend. De bemanning zorgt ervoor dat iedereen voldoende instructie krijgt zodat er veilig en vlot met de
zeilen kan worden gewerkt.
Ervaring is dus geen vereiste. Hoewel er hydraulische lieren aan boord zijn voor de echt zware klussen zijn er vele
handen nodig om zeilhandelingen te verrichten.
Buitenkluiver
153 m²
Binnenkluiver
114 m²
Boomfok
78 m²
Schoenerzeil
205 m²
Grootzeil
205 m²
Bezaan
160 m²
Boven het schoenerzeil en het grootzeil kunnen ook nog topzeilen gevoerd worden van elk 59 m². Dat maakt het
totale zeiloppervlak 1033 m². Met een ‘multipurpose’ sail kan het zeiloppervlak worden opgevoerd tot 1206 m²!
De tuigage is met het oog op de veiligheid zodanig ontworpen dat deze ook door onervaren personen eenvoudig kan
worden bediend. De bemanning zorgt ervoor dat iedereen voldoende instructie krijgt zodat er veilig en vlot met de
zeilen kan worden gewerkt.

De accommodatie
De Eendracht heeft 23 hutten met in totaal 57 kooien. De (standaard) bemanning bestaat uit 13 personen en er
kunnen 38 opstappers mee op meerdaagse reizen. Iedereen krijgt een kooi toegewezen in een twee- of vierpersoonshut. Elke hut is voorzien van een eigen wastafel met warm en koud stromend water, 220V/50Hz
stopcontact, airconditioning, nachtlampjes en er is voldoende bergruimte voor bagage. Alle hutten zijn voorzien van
een patrijspoort. In de gangen zijn ruim voldoende douches en toiletten. Ook bevindt zich hier een ‘droogkast’
waarin nat geworden kleding kan worden gedroogd. De standaard kooien zijn 2.00 m lang. Speciaal voor de langere
mensen hebben wij extra lange kooien (2.20 m). Om dit aan te vragen kunt u met het kantoor van de Eendracht
bellen.
Overige accommodaties
Bovendeks bevindt zich de salon (ook wel het dagverblijf genoemd) en de kombuis. Het dagverblijf is de algemene
verblijfsplaats waar ook wordt gegeten. in deze sfeervolle ruimte vindt een groot deel van het gezellig samenzijn
plaats. Aan de achterzijde van de brugopbouw bevindt zich de ‘theetuin’. Een prachtplek om lekker buiten te zitten,
te lezen, of indien het weer het toelaat, te eten.
Bij aanvang van de wacht verzamelt iedereen van de wacht zich op de brug. Daar worden de taken verdeeld door de
kwartiermeester. Op de brug bevindt zich het stuurhuis. Hier staat de meest moderne navigatie- en
communicatieapparatuur. Naast deze moderne technieken wordt ook nog gewerkt met de traditionele middelen
zoals het sextant en het magnetisch kompas. De Eendracht fungeert tevens als weerstation voor het KNMI en de
waarnemingen worden per satelliet verstuurd. Tijdens de wacht wordt er aandacht besteed aan de navigatie en zet
je zelf de positie in de zeekaart. Om een oogje in het zeil te kunnen houden sturen wij het schip buiten.
Vanuit de machinekamer wordt de voortstuwing, elektriciteitsvoorziening, (blus)watervoorziening, verwarming,
airconditioning en het vacuümtoiletsysteem verzorgd. De hoofdmotor van 550 pk kan het schip een snelheid van 10
knopen geven. Voor het manoeuvreergemak is er ook een boegschroefinstallatie van 100 pk. Wil je tijdens jouw reis
een kijkje nemen in de machinekamer of hier meer informatie over? Vraag dit aan jouw kwartiermeester!

Veiligheid:
Bij de Eendracht gaat veiligheid boven alles. Het schip voldoet aan de scherpe wettelijke eisen. Wij vragen je extra
alert te zijn tijdens de veiligheidsinstructies aan boord en de instructies van de bemanning op te volgen
Wij nemen geen enkel risico en geven je alvast de volgende aandachtspunten:
 Schoenen en laarzen moeten profielzolen hebben
 Tijdens werkzaamheden (dus tijdens de wacht) geen sieraden dragen zoals ringen, armbanden,
halskettingen, horloges en oorbellen
 Brillenkoordje voor uw bril
 Vul de gezondheidsverklaring naar waarheid in en breng bij twijfel de scheepsarts aan boord op de hoogte
van eventueel medicijngebruik
 Alcoholgebruik met mate en nooit tijdens de wacht
 Het is absoluut verboden drugs te gebruiken of in het bezit te hebben
 Tijdens zeilhandelingen aan dek worden veiligheidsriemen gedragen
 Roken is overal in het schip verboden. Roken is alleen aan dek toegestaan, mits er geen zeilhandelingen
plaatsvinden
 Waterdichte deuren moeten op zee gesloten blijven
 In de hutten en aan dek is er voor iedereen een zwemvest aanwezig dat is gekeurd door de
Scheepvaartinspectie (eigen zwemvest meebrengen is niet toegestaan)
 Er zijn zeven 25-persoons overdekte reddingsvlotten
 Het dragen van een zwemvest in het donker tijdens de wacht is verplicht
Milieu & duurzaamheid
Zeilen met de Eendracht is ook een duurzame keuze.
Aan boord wordt afval gescheiden, afvalwater wordt opgeslagen en het lenspompsysteem is voorzien van een
installatie die water van olie scheidt. Vuile olie wordt opgeslagen zodat deze nooit in zee terecht kan komen.
Huishoudelijk afval (anorganisch) wordt opgeslagen tot dit in een haven kan worden afgegeven. En natuurlijk zal
altijd getracht worden zoveel mogelijk te zeilen waardoor brandstof kan worden bespaard.
Bagage
In verband met de beperkte ruimte in de hut raden wij aan de bagage mee te nemen in een plunjezak, sporttas of
zeiltas. Vergeet in ieder geval niet je paspoort of ID-kaart mee te nemen en check goed of het reisdocument geldig is
op de plaatsen die je mogelijk gaat bezoeken.
Klik hier voor onze complete paklijst.
Te koop aan boord
Alle maaltijden, koffie, thee, tapwater en fruit zijn bij de reis inbegrepen. Overige drankjes en snoepgoed zijn aan
boord verkrijgbaar tegen betaling van onze consumptiebonnen. Aan boord koop je onze consumptiebonnen per vel
van 10 bonnen voor €20,- en kun je zelf hier je drankjes en snoepgoed mee betalen.
Ook zijn er aan boord shopartikelen verkrijgbaar zoals petjes, eendjes en vele andere leuke artikelen. Met jouw
aankoop steun je onze goede doelenreizen! Aan boord is het alleen mogelijk om contant in euro's te betalen en
worden geen sigaretten of andere tabakswaren verkocht.
Bekijk hier onze shop ook online.

Wij raden ook aan om geld mee te nemen voor een eventueel terrasbezoeken in de havens en eventuele excursies.
Denk hierbij ook aan buitenlandse valuta.
Transfer en verzekering
Stap je op of af in een buitenlandse haven dan moet je zelf het transfer van of naar het schip boeken. Je bent
verplicht om in het bezit te zijn van een reisverzekering. Een annuleringsverzekering raden wij aan. Voor vliegreizen
en verzekeringen werken wij samen met Maritime Travel Service.
Maritime Travel Service B.V.
Albert Plesmanweg 39v
3088 GB Rotterdam
Tel: +31102944412
Fax: +31102944468
Email: info@maritimetravel.nl
Gezondheidsverklaring
Wij dragen zorg voor een optimale (medische) veiligheid van alle opvarenden. Daarom is de reservering onder
voorbehoud tot goedkeuring van de gezondheidsverklaring door onze scheepsarts. Wij vragen je vriendelijk de
gezondheidsverklaring die je ontvangt in de ontvangstbevestiging naar waarheid in te vullen en zo spoedig mogelijk
retour te sturen naar ac2@eendracht.nl.
Zodra de gezondheidsverklaring goedgekeurd is, bevestigen wij per e-mail de reservering doormiddel van een
boekingsbevestiging. Wanneer er bijzonderheden zijn kan het zijn dat onze scheepsarts telefonisch contact
opneemt.
In uitzonderlijke gevallen kan de directie van de Eendracht of de schipper, na negatief advies van de scheepsarts,
besluiten dat je niet kunt deelnemen aan de zeiltocht.
Medicijnen mee op reis
In veel landen is het bezit en het gebruik van medicijnen die onder de Opiumwet vallen verboden. Op overtreding
van die wet staan strenge straffen. Medicijnen die onder de Opiumwet vallen, kan je dus niet zomaar meenemen
naar het buitenland of aan boord van de Eendracht. Hiervoor heb je een Schengenverklaring nodig, of een
Engelstalige medische verklaring, met eventueel een Apostillestempel. Klik op de volgende link voor meer
informatie: https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis
Zeeziekte
Zorg ervoor dat je uitgerust aan boord komt. Een zee zeilreis kan lichamelijk vermoeiend zijn.
Zeeziekte is een misselijkheid die veroorzaakt wordt door een verstoring in het evenwichtsorgaan.
Er zijn middelen om zeeziekte af te remmen. Een pilletje tegen zeeziekte is bij onze scheepsarts verkrijgbaar in te
nemen voor het uitvaren! Je kunt zelf ook middelen kopen tegen zeeziekte bij de drogist of apotheek. Zeeziekte is
een normale reactie van het lichaam op het bewegen van het schip. Het gaat meestal na korte tijd weer over.
Lees hier onze 10 tips tegen zeeziekte!

In geval van nood
De Eendracht is voor noodgevallen altijd per satelliet bereikbaar. Dit contact verloopt via onze kantoormedewerkers.
Tijdens kantooruren zijn we te bereiken via 010-290 50 00.
Indien er buiten kantooruren dringend contact met het schip opgenomen dient te worden zal de voicemail je het
calamiteitennummer verstrekken.
Word lid! Onze leden genieten van vele voordelen
Dankzij onze leden kunnen wij jong tot oud laten ontdekken wat zeezeilen met je doet. Stichting Zeilschip Eendracht
drijft grotendeels op de inzet van vrijwilligers en de betrokkenheid van particulieren en ondernemers. Help jij ook
mee om de maatschappelijke projecten mogelijk te maken en het schip in de vaart te houden? Wordt lid!
Onze leden genieten van vele voordelen:
10% korting op reizen en artikelen uit de webshop
Scherpe aanbiedingen alleen voor leden
2x per jaar het Eendracht magazine digitaal of in de bus
Maandelijks de digitale nieuwsbrief; Post van de Eendracht
Exclusieve jaarlijkse ledendagtocht aan boord
Bijwonen van de Algemene Leden Vergadering
Uitnodiging voor speciale evenementen
Maak alvast kennis met de Eendracht!
Speciaal voor onze opstappers houden wij een Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn pagina bij. Hier posten wij
leuke en handige informatie over het schip, de goede doelen en onze reizen.
Volg het schip
Via onze scheepsblog kunnen thuisblijvers mee genieten van alle avonturen aan boord. Ook is het schip te volgen via
Marine Traffic.
Voor meer informatie over het schip of de Stichting kijk je op onze website.
www.eendracht.nl
Contactgegevens
Stichting Zeilschip Eendracht
Wilhelminakade 701
3072 AP Rotterdam
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3007 GG Rotterdam
+31 (0) 10 290 5000
info@eendracht.nl
www.eendracht.nl
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