
 

Water,  Wind en Zeilen Charters 

Varen zoals vroeger en meer …… 

 
Claire de Lune 
Op het ritme van de kabbelende golven genieten van het geluid van klankschalen in het 
licht van de volle maan. 

 

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.  
Alle slaapplaatsen bevinden zich in één gemeenschappelijke ruimte. Het schip beschikt over twee 
toiletten en een douche. De douche gebruiken we alleen voor noodgevallen.. 
 

 
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 
 

De maan is een symbool van de cycli van het leven, van 
de geboorte tot de dood en de wedergeboorte daarna. 
De maan wordt gezien als de vrouwelijke kracht aan de 

hemel, zoals de zon de mannelijke kracht is. De Maan is 
de moeder, staat symbool voor vruchtbaarheid. 

Los van de huilende weerwolven en rondvliegende 
heksen op hun bezemstelen worden er in tal van religies 
en culturen veel betekenissen en effecten toegeschreven aan de schijngestalte van de Volle Maan. 

Wij beperken ons deze nacht tot de getijdenwerking, het prachtige licht en de schoonheid van de 
Volle Maan boven het water van de Oosterschelde. Maar daar is niets geheimzinnigs aan. 

 

Aankomst 

Zaterdagmiddag 3 juni verwachten we u rond 16.00 uur 
aan boord van de Stoere Eenvoud in de haven van 
Tholen. Na een korte kennismaking met het schip, de 
schipper en de gastvrouw maken we los en zetten we 
koers naar de Bergsediepsluis. 

a de passage van de sluis gaan de handen uit de mouwen 
en de zeilen omhoog. Met het afnemende tij zeilen we 

richting de Slikken van den Dortsman. Onderweg serveren we een eenvoudige maar lekkere warme 
maaltijd. Voor de liefhebber geeft de schipper uitleg over de invloed van de maan op de werking van 
Eb en Vloed. 

Tussen de droogvallende platen laten we de zeilen 
zakken, gooien we het anker uit en zoeken we een 

ligplaats op het dek. 

We genieten van het geluid van klankschalen vanuit de 
kuip dat zich vermengt met het geluid van de  

kabbelende golven tegen de wanden van het schip. Na de 
klankschalensessie kunt u zelf bepalen of u aan dek wilt 
blijven slapen of één van de kooien benedendeks op gaat 

zoeken. 

De volgende ochtend, nadat we hebben genoten van 
een heerlijk ontbijt, lichten we het anker en hijsen we de 
zeilen weer en zetten we koers terug naar de 

Bergediepsluis. 

Na passage van de sluis serveren we een lunch terwijl we 
rustig doorvaren om rond 13.30 uur weer af te meren in 
de Haven van Tholen 

 



 

 

Van zaterdag 3 juni 16.00 uur – zondag 4 juni 13.30 uur 

Maximaal 12 gasten 
Kosten €  105,-- per persoon 

Inbegrepen 

• Havengelden en toeristenbelasting 

• Overnachtingen op een gedeelde slaapzaal op basis van zelf meegebrachte slaapzak. 
(hoeslaken, kussen en kussensloop zijn voorzien). 

• 1 x lunch, 1 x diner, 1 x ontbijt. 

• Gedurende de hele dag koffie/thee, fruit en frisdranken.  

• Tijdens de borrels onbeperkt rode/witte wijn, (alcoholvrij) bier, schippersbitter en sapjes  
 

We maken een voorbehoud: 

Deze tocht gaat alleen door bij mooi rustig weer. Bij regen of stevige wind wordt het immers een 
heel ander tocht. We laten een paar dagen van te voren per SMS-je definitief weten of het 

doorgaat. Uiteraard hoeft er bij het niet doorgaan van de tocht ook niets betaald te worden. 

 


