Waar avontuur,

gezelligheid én luxe samenkomen!

Zeilschip Tsjerk Hiddes neemt u mee en laat het u beleven!
Op het luxe en comfortabele zeilschip “Tsjerk Hiddes” bent u van harte
welkom om te komen genieten van een onvergetelijke zeilreis of vakantie
naar eigen wensen.
Waar denkt u aan bij zeilen?
Natuurlijk, zon, zee en wind ! ! !
Maar de Tsjerk Hiddes heeft u veel
meer te bieden. Zeilen met deze
indrukwekkende driemaster is ook een
dag lekker uitwaaien, weg van alle
hectiek, tot rust komen en u laten
meevoeren door de golven en de wind.
De Tsjerk Hiddes leent zich ook uitstekend voor bedrijfsuitjes. Onder genot
van een hapje en een drankje een weekend teambuilden of trainen, maar
dan in een gezellige nautische sfeer.
Wanneer u komt zeilen bezoek dan bijvoorbeeld een van de
schilderachtige IJsselmeerstadjes en aanschouw hun rijke historie of
ontdek de schoonheid en charme van de zo geliefde Wadden-eilanden.
Geniet van uw vakantie aan boord en laat u betoveren door een fraaie
zonsondergang op het altijd boeiende Wad tijdens een smakelijke bbq.
Wellicht ziet u dan langzaam de sterren aan de hemel verschijnen en
herkent u de verschillende vuurtorens aan hun lichtstralen.

Speur de zeebodem af naar haar Waddenzeebewoners als krabben,
garnalen, oesters en zeesterren,tijdens het droogvallen.
Neem vooral ook zelf eens het roer in handen en ervaar het machtige
gevoel zo'n groot schip te sturen.
En sta niet raar te kijken als er vlak naast het schip een zeehond zijn
koppie boven water steekt of als u er een paar lekker ziet zonnen op een
zandbank.

De Tsjerk Hiddes is een driemast-stevenaak en dateert uit het jaar 1881
toen zij van stapel liep.
Ze heeft vanaf die tijd dienst gedaan als zeilend vrachtschip op de
Nederlandse en Duitse Rijn.
Sinds 2002 is schipper Peter Hassing
trotse eigenaar van de Tsjerk Hiddes
die nú dienst doet als zeilend
passagiersschip.
Haar goede zeileigenschappen in
combinatie met het comfort aan boord
maken haar tot een geliefd
charterschip waar u de beleving van
'Echt Zeilen' geniet.
De bemanning doet altijd zijn uiterste best om uw zeilreis zo compleet
mogelijk te maken en aan uw wensen te voldoen. Zij vinden het belangrijk
dat u het naar uw zin heeft en dat u zich vermaakt aan boord.
Samen zijn zij uw gastheer en gastvrouw en gespecialiseerd in het
organiseren van bedrijfsuitjes en vakanties. Zij leggen u graag de tactiek
en techniek van het zeilen uit en kunnen u een goed advies geven wat leuk
is om te doen of interessant is om een keer mee te maken.
Na een lekker dagje zeilen kunnen zij u op de plaats van bestemming
wegwijs maken. Bijvoorbeeld waar u een fiets kunt huren en het mooi
wandelen en fietsen is, u wijzen op bijzondere bezienswaardigheden of
waar u een aangenaam terrasje kunt vinden.
Tijdens dagtochten heet de Tsjerk Hiddes maximaal 45 gasten welkom en
voor meerdaagse tochten is het schip uitgerust met 12 tweepersoons
kamers.
6 Hutten hebben 1 éénpersoons bed en een twijfelaar zodat het aantal
slaapplaatsen is uit te breiden tot maximaal 30.
Het reguliere zeilseizoen loopt van maart tot en met november. Buiten
deze periode is zeilen mogelijk in overleg.
Als hotel op lokatie kunt u de Tsjerk Hiddes het gehele jaar door boeken.
De afvaart haven is Harlingen maar in overleg kan dit ook een andere
haven zijn.
Het vaargebied van de Tsjerk Hiddes omvat:
Waddenzee
lJsselmeer
Markermeer
de Friesche meren
Amsterdam
vlnr: Harlingen haven, vuurtoren van Harlingen,

Harlingen stad

Als 5 sterren schip is de Tsjerk Hiddes met het volgende uitgerust:
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•
•
•
•
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•
•

catering naar wens
bar met biertap
sfeervolle deksalon
ruime en compleet uitgeruste
bedrijfskeuken
gezellig terras bovendeks uit te
breiden met dektent
ruim zonnedek
centrale verwarming door het
gehele schip
continu 220 volt aanwezig door het gehele schip
geluids-geisoleerde hutten
warm en koud stromend water
door het gehele schip
eigen douche, wastafel en toilet
in iedere hut
zwemvesten (ook voor
kinderen)
barbecue
bijboot met motor
zeilklaar eenmans-zeilbootje
spelletjes kast
internet wifi
beamer voor presentatie, film, of televisie
stereo installatie met zeer uitgebreide muziek bibliotheek
professionele ervaren bemanning
extra bemanning mogelijk voor passief zeilen (tegen inlevering
van 1 á 2 hutten)

TECHNISCHE GEGEVENS:
met de hand bediende zeilen
anker- en zwaardlieren zijn elektrisch
tuigage
lengte over alles
breedte
zeilopppervlak
max. hoogte
diepte
max. diepte
massa
rompmateriaal
motor

driemast schoener
53 meter
6,80 meter
525 m²
29 meter
1,40 meter
6 meter (zwaard)
284 ton
geklonken ijzer
GM V8 300 pk

Thuisblijvers kunnen uw zeilreis via internet op de voet volgen. De Tsjerk
Hiddes is uitgerust met een webcam die vanuit de mast een gedeelte van
het schip en haar koers laat zien. Op een kaart ziet u dan haar positie.
Zie: www.tsjerkhiddes.nl
Voor al uw vragen, boekingen
en suggesties staat schipper
Peter Hassing u graag te woord.
Telefoon: 00316-12720911
Postbus 53
1600 AB Enkhuizen
Nederland
e-mail: peter@tsjerkhiddes.nl
Internet: www.tsjerkhiddes.nl

Een bezoek om een kijkje aan boord te nemen mag altijd !

