
Trudy Harding

Onno van der Zweep

Schans 10

1602 JA Enkhuizen

Telefoon  06 22 701 749

 06 40 395062

www.schuttevaer.info

zweepharding@hetnet.nl

Feestelijke zeiltochten op het IJsselmeer
Schuttevaer

www.Schuttevaer.info

Capaciteit: tot en met 75 personen

Schip is gekeurd door Scheepvaartinspectie

Veilige hoge verschansing

Centrale verwarming

CD muziekinstallatie, radio

Televisie en dvd-speler

Piano

Audio-visuele middelen en beamer 

Lengte over alles 43 meter

Breedte    5.80

Diepgang 1.30 

Zeiloppervlak  500 m2



Welkom aan boord
Scheepseigenaren Trudy Harding 
en Onno van der Zweep heten 
u graag van harte welkom aan 
boord van de Schuttevaer. Met 
de gehele bemanning brengen zij 
graag het enthousiasme voor het 
zeilen op u over. Zelf het roer in 
handen nemen of gezamenlijk de 
bezaan, breefok of het grootzeil 
hijsen. Het zijn onvergetelijke 
ervaringen en bovendien zorgt de 
samenwer-king voor verbroeder-
ing. Mocht het onthouden van 
deze termen u al genoeg zijn; 
actieve hulp bij het zeilen is 
vrijwillig. Het schip heeft alle 
ingrediënten aan boord voor een 
onvergetelijke dag op het IJs-
selmeer of het Wad. De thuishav-
ens zijn allen zo centraal mogelijk 
gelegen. Enkhuizen, Lelystad, 
Volendam of Den Oever. Een 
andere vertrekhaven? De keuze is 
aan u! Elke dag kan zo op maat 
gemaakt worden. Bijvoorbeeld 
in combinatie met een leuke cul-
turele of sportieve activiteit aan 
de wal. Zie onze internetsite voor 
de mogelijkheden. 

Een scheepslading aan  
mogelijkheden
Zeilend, maar ook afgemeerd 
aan de kade is de Schuttevaer 
de ideale omgeving voor een 
bijzondere ontvangst. U kunt een 
feestelijke receptie of een zakelijke 
vergadering aan boord van dit 
zeilend  monument organiseren. 
Of benedendeks een nieuw 
product introduceren? Aan dek 
het glas heffen op uw jubileum? 
Formeel of informeel: uw gasten 
vergezellen u hierbij graag. Aan 
boord houdt u het gezelschap 
gemakkelijk bij elkaar.  
  

De lekkere of  
stevige trek
Voor een lunch, warm of koud 
buffet staan scheepskok Gerda 
Vroom en haar collega ’s graag 
voor u klaar. Gerda staat al meer 
dan 10 jaar haar mannetje in de 
professionele kombuis van de 
Schuttevaer. Grote groepen, indi-
viduele wensen of diëten, Gerda 
weet u tevreden te stellen. 
Mogelijkheden en prijzen van de 
catering vindt u in onze aparte 
brochure. Hierin ook de moge-
lijkheden voor all-in arrange-
menten. Op onze internetsite 
staat veel van deze informatie.

Zeeën van ruimte
Ooit een Grand-Café bezocht 
dat kan zeilen? De Schuttevaer 
biedt u die mogelijkheid. U 
komt binnen in een ruim en 
licht dekhuis, waar u kunt 
bijpraten aan een gezellige bar. 
Het contact met buiten blijft 
door de grote openslaande 
deuren. Een stijlvolle trap leidt 
naar beneden naar een sfeervol 
restaurant alwaar u uitgebreid 
kunt genieten van een lekker 
buffet. Terras op het water? Ook 
dat is mogelijk bij ons. Boven-
deks zijn over het gehele schip 
allerlei lekkere banken om te 
zitten, uitkijkend over het water 
met een hapje en een drankje. 

Het ruime lichte restaurant Uw presentatie

Actief meedoen mag maar hoeft natuurlijk niet Navigeren, sturen, zeil zetten.......iedereen kan het!

Tijd om lekker bij te praten Als tribune-schip tijdens het skutsjesilen Pampus, voor een avontuurlijke tussenstop

Het aktieve wedstrijd arrangement 

De Schuttevaer is 
officiële trouwlocatie 
van Enkhuizen

Welkom aan boord van de Schuttevaer: feestelijk zeilen met uw familie, vrienden, bedrijf of relaties. Kijk voor meer informatie op www.schuttevaer.info

Een extra activiteit: Drakenboot racenDe juiste koers met uw gezelschap!

De bar, door de openslaande deuren, direct contact met buiten


