
 

Water,  Wind en Zeilen Charters 

Varen zoals vroeger en meer …… 

 

Walvisjacht 
Op jacht naar een mooie foto van de Zeeuwse Walvis 

 
 
Welkom aan boord 

De schipper Henk Dijkema, zijn vrouw Cora van de Koppel 
en de scheepsmaat Jop van Winsen heten u van harte 
welkom aan boord van de Stoere eenvoud. Gedrieën 
nemen zij u graag mee in hun passie: het varen onder de 
bruine zeilen van een 115 jaar oud vrachtschip 
 

 
Het schip 

De Stoere Eenvoud is een Zuid-Hollandse Paviljoentjalk. In 
1905 als zeilend vrachtschip gebouwd onder de naam ‘De 
Verwisseling’.  In 1934 werden mast en zeilen verwijderd 
en werd een 40 pk, één cilinder, motor geplaatst. De 
naam werd veranderd in Zeelandia en met als thuishaven 
St. Annaland werden voornamelijk bulkgoederen 
vervoerd over de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Stromen.  
 
In 1977 werd het schip weer in haar oude luister hersteld. 
Ze werd weer voorzien van mast, tuigage en zwaarden. 

Het ruim werd ingetimmerd als passagiers-accommodatie met een grote gezamenlijk leefruimte en 
15 slaapplaatsen. En zo ontstond een stoer en sfeervol zeilend passagierschip, waarmee nu al 40 jaar 
gasten enthousiast worden gemaakt voor het varen onder de bruine zeilen van historisch varend 
erfgoed.  

 
Stoer en Eenvoudig 
Stoere Eenvoud staat voor een beleving die het beste te 
omschrijven valt als: Terug naar de basis. We hebben 
geen luxe hutten maar de kooien slapen prima. Aan de 
grote houten stamtafel benedendeks kunnen we gezellig 
zitten en luisteren naar elkaars verhalen, lezen of 
spelletjes doen. Op het schip is het,  o.l.v. de 
enthousiaste en gedreven schipper, hard werken om de 
zeilen te hijsen, de schoten en bakstagen aan te halen of 
de zwaarden te bedienen bij het overstag gaan. Alle 
lieren worden met de hand bediend. We hebben een krachtige motor maar we laten ons leiden door 
de wind.  
 
 
 



 
 
 

Zeilen op zo’n grote Tjalk is hollen en stilstaan. Bij 
overstag manoeuvres is het alle hens aan dek.  Op 
andere momenten is er alle tijd om te genieten van de 
stilte, de natuur, het water en elkaar. De maaltijden aan 
boord zijn Stoer en Eenvoudig maar bovenal lekker en 
gezond. Stamppotten, pastaschotels, stevig gevulde 
soepen, alles in eigen keuken bereid.  
 

 
 
Programma 

In het Nationaal Park Oosterschelde huist een populatie 
van ca 60 Bruinvissen. Dat aantal blijft redelijk constant. 
Het kenmerkende van de Bruinvis is dat ie niet bruin is 
en ook geen vis. Het zijn grijze zoogdieren de nog het 
meest lijken op kleine (ca 1.50 meter) dolfijnen. Het is 
een feest om ze te zien maar je hebt er wel geduld voor 
nodig. Er zijn een paar hotspots waar ze meer dan 
gemiddeld voorkomen. De belangrijkste hotspot is voor 
het havenkanaal naar Zierikzee. Daar is zelfs een 

Bruinvisluisterpost ingericht. Vandaar dat Zierikzee het doel is van deze twee-daagse tocht. 
  
Zaterdag 
Om 10.00 uur verwachten wij u aan boord van de Stoere Eenvoud in de Oude Handelshaven van 
Tholen. 
 
Als we compleet zijn steken we van wal  en zetten we 
koers naar de Bergsediepsluis.  Na de sluis  komen we 
op de Oosterschelde. De Oosterschelde is een 
getijdenwater. Het verschil tussen eb en vloed is ca 3 á 
3,5 meter.  Na het passeren van de sluis gaan de 
handen uit de mouwen en de zeilen omhoog. 
Afhankelijk van wind en tij bepalen we onze koers 
richting Zierikzee 
  
Rond de middag serveren we een uitgebreide lunch. 
  

We passeren de Vondelingenplaat waar bij laag water 
een forse populatie zeehonden ligt te zonnen. Bij hoog 
water staan de zandplaten onder water en zijn de 
zeehonden aan het zwemmen maar dan gaan we ze de 
volgende dag zeker zien. Overigens is het nog leuker om 
te spotten als ze aan het zwemmen zijn. Verrekijkers zijn 
aan boord en je maakt dan natuurlijk ook altijd kans de 
hoofdprijs te scoren. De Bruinvis 
  

We passeren de monumentale Zeelandbrug. Daarna doeken we de zeilen op en kan de borrel op 
tafel. Schippersbitter, wijnen, bieren en sappen met een 
uitgebreide kaasplank. 
  
Ca 16.30 uur meren we af in Zierikzee. 
We maken een wandeling naar de ingang van het kanaal 
waar een Bruinvis luisterpost is geplaatst. Bruinvissen 
communiceren met elkaar dmv geluiden en met een 
beetje geluk mag u meeluisteren 
  



 
 
 
 
 
Terwijl u met de Bruinvissen in gesprek bent gaan wij aan de slag om een smakelijke stoere maaltijd 
voor u te bereiden. 
Na de maaltijd is het zeker leuk om een paar kroegjes in Zierikzee te bezoeken maar het is ook goed 
mogelijk om het ’s avonds aan boord gezellig te maken 
  
Zondag 
We beginnen de dag uiteraard met een stevig ontbijt aan boord. Eieren, gebakken spek 
pannenkoekjes. U zegt het maar. 
  

Na het ontbijt komt een medewerker van de Stichting 
Rugvin aan boord. Zij monitoren al jaren de 
Bruinvispopulatie in de Oosterschelde en delen graag 
hun kennis met ons. Ondertussen varen we naar de 
hotspot bij de ingang van het kanaal We gooien het 
anker uit en de verrekijkers kunnen weer aan de ogen. 
Garanties geven we niet maar als er Bruinvissen in de 
buurt zijn gaan we ze zeker zien. 
  

Nadat we afscheid hebben genomen van onze gids zetten we het zeil en wenden we de steven weer 
richting de Zeelandbrug. 
Terug naar Tholen 
Onderweg serveren we weer een uitgebreide lunch. 
  
Rond 17.00  uur hopen we weer terug te zijn bij de 
Bergesdiepsluis. De zeilen worden weer opgedoekt en 
het laatste stuk naar Tholen komt de borrel weer op 
tafel. 
  
Ca 18.00 uur zijn we weer terug in de haven. 

 
 
Datum:   
9 – 10 september  2023 
 
Locatie: 
Oude handelshaven in Tholen https://g.page/StoereEenvoud?share 
 
Vertrek zaterdag 10.00 uur  
Retour zondag ca 17.00 uur 
 

Prijs € 195,- pp  

Prijs is inclusief:    
- Koffie/thee, lekkernij 
- Ontbijt met gebakken eieren en spek 
- 2 x uitgebreide lunch 
- Stoer avond diner  
- fruit, frisdranken gedurende de beide dagen dagen 
- Bier, wijn, schippersbitter en uitgebreide kaasplank tijdens de borrels 
- Gids van de Stichting Rugvin 

 
Welkom aan boord 
Cora van de Koppel, Henk Dijkema en Henk van Ewijk 

https://g.page/StoereEenvoud?share

