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LEERLINGEN BEMANNEN TRADITIONELE ZEILSCHEPEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan boord van een traditioneel zeilschip kan iedereen actief bezig zijn. Bovendeks kan onder
begeleiding van de 2-koppige bemanning, de schipper en de maat, naar hartelust worden gezeild.
Onder hun toeziend oog kan iedereen actief meedoen. De schipper houdt tijdens het zeilen het
gebeuren op het achterdek in de gaten, de maat organiseert het voordek; het hijsen en strijken van de
zeilen, het aanleggen in sluizen en havens en dergelijke. Zeilervaring is niet vereist, al doende leert
men; zeilen leer je onderweg! Benedendeks zal ook moeten worden aangepakt; na zo'n dag aan
boord zal de inwendige mens verzorgd moeten worden!
Vaargebieden
Hollands Glorie biedt u de mogelijkheid om vanuit verschillende afvaarthavens op het IJsselmeer en
de Waddenzee te varen. Voor dit vaargebied hebben we verschillende routes voor u uitgestippeld met
Hoorn als vertrek- en aankomsthaven. Vanuit andere havens kan de route natuurlijk afwijken!. U kunt
op onderstaande vaarideeën klikken om de route per dag te bekijken.

- Route 1: 5-steden tocht
- Route 2: Het Wad
- Route 3: Amsterdam voor de boeg
- Route 4: Friesland

Programmatische aanpak
Het idee achter een schoolwerkweek is de koppeling van de zeilweek aan de verschillende
schoolvakken. Hollands Glorie geeft een aantal aspecten aan waarlangs deze koppeling plaats kan
vinden. Bijvoorbeeld educatief, informatief, sportief en recreatief.
Voor de uitwerking van de verschillende aspecten als handreiking voor een schoolwerkweekidee kijk
dan bij 'Opzet van een programma'.
Kosten
De kosten zijn afhankelijk van het door u gekozen schip. Voor scholen geldt in het voor en naseizoen
een apart tarief. U heeft de keuze tussen een eenvoudige en comfortabelere schepen. Zeilvloot
Hollands Glorie werkt met een nieuw classificatiesysteem: Clawa. Dit systeem geeft het comfortniveau
van de schepen aan. Hoe meer sterren een schip heeft, hoe beter het schip is uitgerust. Voor een
beschrijving verwijzen wij naar de prijslijst. De prijs van het door u gekozen schip hangt af van het
aantal sterren en de grootte.
Wij kunnen u meerdere zeilschepen aanbieden. Op deze website en in onze folder staan alle schepen
die beschikbaar zijn met plattegrond, enkele technische gegevens en de hutindeling. Mocht u naar
aanleiding deze informatie nog vragen hebben of wilt u een schoolweek boeken, kunt u telefonisch
contact met ons opnemen.

U bent van harte welkom aan boord!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPZET VAN EEN PROGRAMMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hierna volgt een koppeling van onderdelen van de zeilweek met de daarbij behorende schoolvakken.
Educatieve aspecten.
De verbinding van verschillende schoolvakken toegespitst op de onderdelen uit de zeilweek.
Aardrijkskunde:
Geschiedenis:
Biologie:
Natuurkunde:
Maatschappijleer:
Economie:
Taal:
Overige:

natuurlijke gesteldheid, topografie, infrastructuur (waterwerken),
weersomstandigheden (wind en wolken etc.)
historische achtergronden van vaargebieden en steden
milieu(verontreiniging), natuurgebieden, vogels, Wadden, getijde gebieden,
voedingsleer
zeilprincipes, natuurwetten mechanica, navigatie, elektriciteit, energieverbruik
groepsdynamica, taakverdeling, scheepsberaad
prijsbeleid, begroting maken, scheepskas
scheepstermen, spreekwoorden en uitdrukkingen, muziekteksten
navigatie (koers uitzetten, betonning lezen, roer houden), theoretische
zeilinstructie (optuigen, bakstagen bedienen, zwaarden bedienen, zeilen
trimmen, aftuigen)

Informatieve aspecten.
Bezoeken van bezienswaardigheden onderweg zoals musea, manifestaties, tentoonstellingen een
stadswandeling. Bij elke plaats wordt aangegeven welke informatieve elementen aanwezig zijn. Mobiliteit
is belangrijk, waardoor een groot (zeil)gebied bestreken kan worden.
Sportieve en Recreatieve aspecten.
Zeilen is op zich al een ontspannende bezigheid, maar er is meer! Wat denkt u van: surfen, kanovaren,
zwemmen, zonnebaden, barbecuen, een "bonte avond", zwerven door oude stadjes en uitgaan.
Bij het opstellen van een programma moet u er rekening mee houden dat de koers van een zeilschip
afhankelijk is van de wind. Dit vereist een aangepaste planning, waarbij de schipper u gaarne
behulpzaam is.
Verzorgende aspecten.
De verzorging is en belangrijk onderdeel van de schoolweek; onder andere de verzorging van koffie, thee
en maaltijden, schoon schip maken, inkoop, klaarmaken van maaltijden, opdienen, keuzemenu's.
Dit is een onderdeel waarin de scholieren goed moeten samenwerken om de juiste inkopen te doen en
ook nog een lekkere maaltijd op tafel te krijgen.
Om tot een goed resultaat te komen bij de uitvoering van al deze activiteiten wordt een beroep gedaan op
zowel sociale als technische vaardigheden van de bemanning. Bij de planning, de organisatie en het
samenwerken spelen vooral de sociale vaardigheden een rol, bij de uitvoering ligt de nadruk op het
technische vlak.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met HOLLANDS GLORIE.
TOT ZIENS AAN BOORD!!
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Route 1: 5-steden-tocht
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag
Van Hoorn naar Stavoren
Een terrasje pakken, een museum bezoeken of lekker door de winkelstraat struinen? Hoorn is een
perfecte stad voor jong en oud! De leukste manier om Hoorn te leren kennen is door middel van een
stadwandeling die alle bijzondere bezienswaardigheden van Hoorn laat zien. Het is mogelijk om aan
een georganiseerde stadswandeling deel te nemen of op eigen gelegenheid op pad te gaan zodat
men nergens aan gebonden is. Ook zijn er verschillende ondernemende activiteiten die een uitdaging
zijn om in de binnenstad van Hoorn uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan stadsgamen, een pubquiz of
een fotofun tour en geniet ‘s avonds van een drankje op het terras. Kortom, Hoorn moet je echt een
keer zien, horen, proeven en voelen!
De zeiltocht gaat van Hoorn naar Stavoren.
Informatie:
VVV-Hoorn: Veemarkt 44, tel: 0229-218343. Informatie: www.vvvhoorn.nl.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag
Van Stavoren naar Makkum
Stavoren is een klein, rustig Fries dorp aan het IJsselmeer en tevens het oudste stadje van alle Friese
steden. Wat nu een leuk en gezellig watersportstadje is, was vroeger een drukke en actieve
handelsstad. Er werd handel gedreven via de Oostzee en de Rijn. Omstreeks 1385 werd Stavoren
een 'Hanzestad'. De legende van 'De vrouwe van Stavoren' is door het standbeeldje in het dorp
vereeuwigd. In Stavoren is een van de grootste gemalen van Europa, het 'Hooglandgemaal' en het
graf van de Friese koning Aldgillis (17e eeuw) te bezichtigen. De zeiltocht wordt voortgezet naar
Makkum.
Informatie:
VVV-Stavoren: Stationsplein 7, tel: 0514-682424. Informatie: www.stavoren.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag
Van Makkum naar Medemblik
De haven van Makkum ligt erg mooi natuurlijk beschermd door een ondiepte op het IJsselmeer.
Meestal kan er dan ook gezeild worden tot de aanlegplaats en misschien wel op zeil aangelegd
worden! Het stadje is een van de Friese elf-steden. Daarnaast staat Makkum internationaal bekend
om haar aardewerk. Makkum heeft zich de laatste jaren ontpopt als toeristisch centrum waar van alles
te beleven is. Het is een plaatsje dat graag rust, ruimte en ontspanning uit wilt stralen. Men kan
genieten van de natuur, maar ook actief bezig zijn. Van een uitgebreide fietstocht tot een dagje strand
met veel wateractiviteiten, Makkum heeft het allemaal. De boulevard van Makkum is heerlijk om over
te wandelen langs het strand of te genieten op één van de terrasjes met een drankje. De zeiltocht gaat
vanuit Friesland richting het Noord-Hollandse Medembllik.
Informatie:
VVV-Makkum: Pruikmakershoek 2, tel: 0515-540550.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag
Van Medemblik naar Enkhuizen
Medemblik is een oud klein stadje aan het IJsselmeer, de haven wordt gedomineerd door kasteel
'Radbout' gebouwd in 13e eeuw. Medemblik beschikt buiten enkele historische panden nog over een
bakkerij- en een stoommachinemuseum. Medemblik is de oudste stad van West-Friesland. Hetgeen
wat Medemblik uniek maakt is de combinatie van een moderne en historische binnenstad. Terwijl men
lekker aan het genieten is van een drankje op het terras kan men de drukte op het water bekijken. Om
een mooie indruk van de historische achtergrond van het dorp te krijgen kan men op eigen
gelegenheid ‘het Achterom’ en de Westerhaven bezoeken. De zeiltocht wordt voortgezet naar
Enkhuizen.
Informatie:
VVV-Medemblik: Kaasmarkt 1, tel: 0227-542852. Informatie: www.vvvmedemblik.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijdag
Van Enkhuizen naar Hoorn
Enkhuizen is eveneens een 'Zuyderzeestadje' met historische gebouwen in het centrum. De gezellige
binnenstad van Enkhuizen heeft een breed winkelaanbod dat gevestigd is in authentieke panden met
karakteristieke details. Rondom de haven zijn diverse horecagelegenheden te vinden waar men lekker
kan genieten van een hapje en een drankje. Men heeft dan een prachtig uitzicht over de jachten en de
schepen die over het Ijsselmeer varen. Ook heeft Enkhuizen bijzondere bezienswaardigheden waar
men zeker een bezoek aangebracht moet hebben. Men kan niet in Enkhuizen zijn geweest zonder
een bezoek te hebben gebracht aan het Zuiderzeemuseum. Het Zuiderzeemuseum is een
doemuseum waar van alles te beleven is voor jong en oud! De zeiltocht gaat van Enkhuizen terug
naar Hoorn.
Informatie:
Zuiderzee Museum: tel: 0228-351111. Informatie: www.zuiderzeemuseum.nl
VVV-Enkhuizen: Tussen twee Havens, tel: 0228-313164. Informatie: www.vvvenkhuizen.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De zeiltocht wordt beëindigd als het schip de haven van Hoorn weer binnenloopt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Route 2: Het wad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag
Van Hoorn naar Stavoren
Een terrasje pakken, een museum bezoeken of lekker door de winkelstraat struinen? Hoorn is een
perfecte stad voor jong en oud! De leukste manier om Hoorn te leren kennen is door middel van een
stadwandeling die alle bijzondere bezienswaardigheden van Hoorn laat zien. Het is mogelijk om aan
een georganiseerde stadswandeling deel te nemen of op eigen gelegenheid op pad te gaan zodat
men nergens aan gebonden is. Ook zijn er verschillende ondernemende activiteiten die een uitdaging
zijn om in de binnenstad van Hoorn uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan stadsgamen, een pubquiz of
een fotofun tour en geniet ‘s avonds van een drankje op het terras. Kortom, Hoorn moet je echt een
keer zien, horen, proeven en voelen! De zeiltocht gaat van Hoorn naar Stavoren.
Informatie:
VVV-Hoorn: Veemarkt 44, tel: 0229-218343. Informatie: www.vvvhoorn.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag
Van Stavoren naar Makkum
Stavoren is een klein, rustig Fries dorp aan het IJsselmeer en tevens het oudste stadje van alle Friese
steden. Wat nu een leuk en gezellig watersportstadje is, was vroeger een drukke en actieve
handelsstad. Er werd handel gedreven via de Oostzee en de Rijn. Omstreeks 1385 werd Stavoren
een 'Hanzestad'. De legende van 'De vrouwe van Stavoren' is door het standbeeldje in het dorp
vereeuwigd. In Stavoren is een van de grootste gemalen van Europa, het 'Hooglandgemaal' en het
graf van de Friese koning Aldgillis (17e eeuw) te bezichtigen. De zeiltocht wordt voortgezet naar
Makkum.
Informatie:
VVV-Stavoren: Stationsplein 7, tel: 0514-682424. Informatie: www.stavoren.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag
Van Makkum naar Texel
De haven van Makkum ligt erg mooi natuurlijk beschermd door een ondiepte op het IJsselmeer.
Meestal kan er dan ook gezeild worden tot de aanlegplaats en misschien wel op zeil aangelegd
worden! Het stadje is een van de Friese elf-steden. Daarnaast staat Makkum internationaal bekend
om haar aardewerk. Makkum heeft zich de laatste jaren ontpopt als toeristisch centrum waar van alles
te beleven is. Het is een plaatsje dat graag rust, ruimte en ontspanning uit wilt stralen. Men kan
genieten van de natuur, maar ook actief bezig zijn. Van een uitgebreide fietstocht tot een dagje strand
met veel wateractiviteiten, Makkum heeft het allemaal. De boulevard van Makkum is heerlijk om over
te wandelen langs het strand of te genieten op één van de terrasjes met een drankje.
Informatie:
VVV-Makkum:Pruikmakershoek 2, Tel: 0515-540550.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag
Van Texel naar Medemblik
Door de 'Simon Stevin' sluizen voert de tocht ons over het natuurgebied de Waddenzee naar
Waddeneiland Texel. Texel is het enige Noord-Hollandse waddeneiland en bijgenaamd ‘Het Gouden
Boltje’. Texel wordt ook wel ‘Nederland in het klein’ genoemd en beschikt over alle voorzieningen om
een dagje weg compleet te maken. Op het gebied van horeca is Texel vrij uitgebreid, van genieten op
het terras tot het café induiken tot in de laatste uurtjes. Ook kan men op Texel genieten van de natuur.
Een bezoek aan het natuurgebied de Slufter in Koog is zeker de moeite waard! In Texel zijn ook leuke
musea te vinden, zoals Zee- en Scheepvaartmuseum in het gebied Den Hoorn De zeiltocht wordt
voortgezet over de Waddenzee naar Medemblik.
Informatie:
VVV-Texel: Emmalaan 66 Den Burg tel. 0222-314741 Informatie: www.texel.net
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijdag
Van Medemblik naar Hoorn
Medemblik is de oudste stad van West-Friesland. Hetgeen wat Medemblik uniek maakt is de
combinatie van een moderne en historische binnenstad. Terwijl men lekker aan het genieten is van
een drankje op het terras kan men de drukte op het water bekijken. Om een mooie indruk van de
historische achtergrond van het dorp te krijgen kan men op eigen gelegenheid ‘het Achterom’ en de
Westerhaven bezoeken.
Informatie:
VVV-Medemblik: Kaasmarkt 1, tel: 0227-542852. Informatie: www.vvvmedemblik.nl
De zeiltocht wordt beëindigd als het schip de 17e eeuwse haven van Hoorn weer binnen vaart
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De zeiltocht wordt beëindigd als het schip de 17e eeuwse haven van Hoorn weer binnen vaart
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Route 3: Amsterdam voor de boeg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag
Van Hoorn naar Lelystad
Een terrasje pakken, een museum bezoeken of lekker door de winkelstraat struinen? Hoorn is een
perfecte stad voor jong en oud! De leukste manier om Hoorn te leren kennen is door middel van een
stadwandeling die alle bijzondere bezienswaardigheden van Hoorn laat zien. Het is mogelijk om aan
een georganiseerde stadswandeling deel te nemen of op eigen gelegenheid op pad te gaan zodat
men nergens aan gebonden is. Ook zijn er verschillende ondernemende activiteiten die een uitdaging
zijn om in de binnenstad van Hoorn uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan stadsgamen, een pubquiz of
een fotofun tour en geniet ‘s avonds van een drankje op het terras. Kortom, Hoorn moet je echt een
keer zien, horen, proeven en voelen! Inschepen en eerste dag zeilen naar Lelystad
Informatie:
VVV-Hoorn: Veemarkt 44, tel: 02290218343 Informatie: www.vvvhoorn.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag
Van Lelystad naar Volendam
In Lelystad bevindt zich de Bataviawerf. Dit is de thuishaven van de gereconstrueerde Batavia. De
huidige Batavia is genoemd naar een historische voorganger, die in 1628 in Amsterdam werd
gebouwd voor de Verenigde Oostindische Compagnie. Van 1985 tot 1995 is gewerkt aan de
reconstructie van het ship. De Batavia is nu te bezichtigen op de Bataviawerf. In het
Scheepshistorische Centrum zijn bijzondere vondsten te aanschouwen. Zo ook de Beurtvaarder, die in
1625 in de Zuiderzee is vergaan. de hele dag zijn er rondleidingen op het terrein en kunt u films in de
filmzaal bekijken.
Informatie:
Bataviawerf : www.bataviawerf.nl
VVV Lelystad: 0320-213788
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag
Van Volendam naar Amsterdam
Het voetbalstadion en het groot aantal kerken zijn de kenmerken van het silhouet van Volendam. De
palingvisserij is nog steeds een belangrijk onderdeel van het leven in het dorp. Het oude vissersdorp
aan het Ijsselmeer heeft vele mogelijkheden te bieden. Op de fiets Volendam verkennen of een
bezoek brengen aan de palingrokerij, Volendam heeft het allemaal! Om nu echt de sfeer te proeven
van Volendam kan men op de foto in de traditionele klederdracht van het dorp. Volendam heeft ook
een groot winkelaanbod waar men gezellig kan winkelen en uiteindelijk kan genieten op een terrasje
aan de haven met een welverdiend drankje!
Informatie:
VVV-Volendam: Zeestraat 37, tel: 0299-363747, www.vvv-volendam.nl.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag
Van Amsterdam naar Marken
De schepen meren meestal achter het Centraal Station af. Het centrum ligt op loopafstand van deze
steigers. Er zijn veel bezienswaardigheden en activiteiten in Amsterdam. Het Van Gogh- en
Rijksmuseum zijn slechts twee van de vele musea die Amsterdam rijk is. Madame Tussaud heeft op
de Dam haar geheel vernieuwde collectie wassenbeelden geopend. Natuurlijk is Amsterdam ook
bekend om haar prachtige grachten en historische gebouwen, vanuit een rondvaartboot of lopend te
bewonderen. De zeiltocht wordt voortgezet naar Muiden.
Uitgaan: Er zijn in het centrum van Amsterdam volop mogelijkheden voor iedereen; veel cafés,
dancings en disco's zijn te vinden in de buurt van het Leidse- en Rembrandtplein
Informatie:
VVV-Amsterdam: Stationsplein 10 (tegenover CS), tel:020-2018800.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vrijdag
Van Marken naar Hoorn
Het voormalige eiland Marken werd in 1957 via een dijk verbonden met het vaste land. Marken staat
in zowel binnen-als buitenland bekend om haar woningbouw en klederdracht..
Suggestie:
Het Marker Museum: gehuisvest in zes historische woningen in het oude centrum van Marken. Eén
deel van het museum heeft zijn oorspronkelijke indeling behouden en is ingericht zoals een Marker
vissersfamilie er tot ± 1932 woonde. In het museum vindt u een een unieke verzameling van Marker
Klederdrachten, schilderijen.
Informatie:
VVV Marken: Havenbuurt 19c, tel.: 0900-4004040
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De zeiltocht wordt beëindigd als het schip de haven van Hoorn weer binnenloopt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Route 4: Friesland
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag
Van Hoorn naar Enkhuizen
Een terrasje pakken, een museum bezoeken of lekker door de winkelstraat struinen? Hoorn is een
perfecte stad voor jong en oud! De leukste manier om Hoorn te leren kennen is door middel van een
stadwandeling die alle bijzondere bezienswaardigheden van Hoorn laat zien. Het is mogelijk om aan
een georganiseerde stadswandeling deel te nemen of op eigen gelegenheid op pad te gaan zodat
men nergens aan gebonden is. Ook zijn er verschillende ondernemende activiteiten die een uitdaging
zijn om in de binnenstad van Hoorn uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan stadsgamen, een pubquiz of
een fotofun tour en geniet ‘s avonds van een drankje op het terras. Kortom, Hoorn moet je echt een
keer zien, horen, proeven en voelen! Inschepen en eerste dag zeilen naar Lelystad
Informatie:
VVV-Hoorn: Veemarkt 44, tel: 02290218343 Informatie: www.vvvhoorn.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag
Van Enkhuizen naar Heeg
Enkhuizen is eveneens een 'Zuyderzeestadje' met historische gebouwen in het centrum. De gezellige
binnenstad van Enkhuizen heeft een breed winkelaanbod dat gevestigd is in authentieke panden met
karakteristieke details. Rondom de haven zijn diverse horecagelegenheden te vinden waar men lekker
kan genieten van een hapje en een drankje. Men heeft dan een prachtig uitzicht over de jachten en de
schepen die over het Ijsselmeer varen. Ook heeft Enkhuizen bijzondere bezienswaardigheden waar
men zeker een bezoek aangebracht moet hebben. Men kan niet in Enkhuizen zijn geweest zonder
een bezoek te hebben gebracht aan het Zuiderzeemuseum. Het Zuiderzeemuseum is een
doemuseum waar van alles te beleven is voor jong en oud!
Informatie:
Zuiderzee Museum: tel: 0228-351111. Informatie: www.zuiderzeemuseum.nl
VVV-Enkhuizen: Tussen twee Havens, tel: 0228-313164. Informatie: www.vvvenkhuizen.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag
Van Heeg of een van de eilandjes bij Heeg naar Lemmer.
De zeiltocht voert ons over verschillende kanalen en vaarten langs weilanden. Er moet actief gezeild
worden, want bij elke brug moeten de zeilen gestreken en daarna weer gehesen worden. Door kleine
Friese plaatsjes zoals Sloten of Heeg . Over her algemeen zijn deze plaatsjes echt kleine dorpjes
zodat er volop gelegenheid is om bijvoorbeeld een barbecue of een 'bonte avend' te organiseren. De
zeiltocht voert ons uit het Friese merengebied naar Lemmer.
Informatie:
VVV-Heeg: Harinxmastraat 43, tel: 0515-442464.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag
Van Lemmer naar Lelystad
Lemmer heeft een kust en een baai met hoge kliffen die de indruk geven dat men in zich in verre
landen bevindt. De authentieke straten van Lemmer bieden een ontspannen sfeer. Genieten op het
strand, een drankje of een hapje op het terras, een rondvaart beleven of meedoen aan een
inspannende activiteiten? In Lemmer kan het allemaal! Als men in Lemmer is, moet men zeker een
bezoek brengen aan het Woudagemaal, dat is het grootste en oudste stoomgemaal van de wereld.
Het Woudagemaal heeft dan ook een plaatsje in de Werelderfgoed lijst van de Verenigde Naties.We
verlaten het Friese binnenwater richting Volendam.
Informatie:
VVV-Lemsterland: Nieuwburen 1, tel: 0515-561619
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijdag
Van Lelystad naar Hoorn
In Lelystad bevindt zich de Bataviawef. Dit is de thuishaven van de gereconstrueerde Batavia. De
huidige Batavia is genoemd naar een historische voorganger, die in 1628 in Amsterdam werd
gebouwd voor de Verenigde Oostindische Compagnie. Van 1985 tot 1995 is gewerkt aan de
reconstructie van het schip. De Batavia is nu te bezichtigen op de Bataviawerf. De hele dag zijn er
rondleidingen over het terrein en kunt u films in de filmzaal bekijken.
Informatie:
Bataviawerf : www.bataviawerf.nl
VVV Lelystad: 0320-213788
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De zeiltocht wordt beëindigt als het schip de 17e eeuwse haven van Hoorn weer binnenloopt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

