
 
  





Zeilvakantie Z01-23: Zeezeiltraining & Overtocht -> Schotland  (550M)    Categorie A/E 

Vanuit het centrum van Rotterdam zeilen we de eerste dag door de Erasmusbrug de Nieuwe Waterweg af naar 
Scheveningen. Een relaxte start van de reis, met een kop koffie door 4 bruggen waaronder de iconische 
Erasmusbrug. Leuk en bijzonder om Rotterdam vanaf het water te zien met alle drukke scheepvaart. De Nieuwe 
Waterweg is opgedeeld in marifoon blokkanalen om de scheepvaart te begeleiden, een leerzaam aspect voor 
deze zeezeiltraining. Afhankelijk van de stroming, is het een uur of drie varen tot de Noordzee, een mooie 
gelegenheid om aan dek alles door te nemen.  
’s Avonds gaan we een vaarplan maken afhankelijk van de weerberichten, een flinke maar leerzame puzzel. Ook 
zullen we leren hoe je weerkaarten moet interpreteren. 
 
De volgende dag steken we het Engels Kanaal over naar Whitby, een afstand van 230 mijl met shipping-lanes, 
booreilanden en veel scheepvaartverkeer. Een leerzame oversteek met één a twee nachten doorzeilen waarbij 
we de radar en AIS gebruiken, maar ook zullen oefenen met scheepsverlichting. We zullen dat volgens een 
wachtsysteem doen. Whitby is een hele mooie en sfeervolle oude vissershaven en als de wind meewerkt kunnen 
we hier nog de middag genieten van de gezellige Engelse sfeer en de bezienswaardigheden. 
 
Daarna zeilen we verder langs de Engelse kust omhoog naar Schotland. Met ook weer een nacht op zee, dus ook 
weer wachtlopen, actief zeilen en, uitkijk houden voor scheepvaart, visserij en windfarms. De wind bepaald de 
bestemming, maar als het lukt maken we nog een tussenstop in het sfeervolle Stonehaven. Deze zeezeiltraining 
eindigt in Wick in het noorden van Schotland. We sluiten de reis af in de pub, voor een maaltijd en een biertje. 
 
Kortom, een leerzame zeezeiltraining vanwege de drukke scheepvaart routes, sterke stromingen en getijden 
puzzels, maar bovenal een mooie zeilreis langs een prachtige kust met leuke havens. 
 
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af. 
Lees meer over onze zeezeiltraining en over onze zeilreizen naar Groot Brittannië 
 

Zeilvakantie Z02-23: Overtocht: Shotland->Orkney->Faeröer (300M)   Categorie A/C 

De eerste dagen zeilen we naar de Orkney eilanden, zodat iedereen rustig kan wennen aan het schip. Vanaf Wick 
zeilen we naar de beruchte Pentland Firth. Berucht vanwege de sterke getijstroom, die met springtij kan oplopen 
tot 16 knoop, een leuke uitdaging.  
 
Afhankelijk van het weer zeilen we Scapa Flow in om te ankeren richting Stromness, of we kunnen buitenom 
richting Kirkwall. Allebei goede en sfeervolle havens waar we ons kunnen voorbereiden voor de oversteek naar 
de Faeröer eilanden. 
 
De overtocht naar de Faeröer is ongeveer 200 mijl. Onder goede weersomstandigheden ongeveer anderhalve 
dag non-stop, maar het kan ook langer duren natuurlijk. Een  zeilreis in het spoor van de Vikingen en bijzonder 
is dat de zon bijna niet onder gaat zo noordelijk. We zeilen ’s nachts door in een wachtsysteem. Als het weer 
meewerkt hebben we een paar dagen over om de zuidelijke eilanden van de Faeröer te verkennen, zoals 
Suduroy, waar we een schitterende wandeling naar een prachtige grot kunnen maken en daarna een 
overheerlijke versnapering in een knus tentje kunnen nuttigen.  
 

Op deze eilanden lijkt de klok wat langzamer te gaan, waardoor we noodgedwongen moeten onthaasten😊. De 
Faeröer eilanden zijn spectaculair mooi door het grillige en groene landschap. De mist en daardoor speciale 
lichtval in combinatie  met het ontbreken van bomen en bebouwing zorgt voor een unieke mysterieuze en 
desolate sfeer. We sluiten deze overtocht af in Tørshavn, de hoofdstad met houten huizen en gras op de daken, 
waarin ook de regering zetelt. 
 
De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 20 en 185 zeemijlen.  
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af.  
Lees hier meer over onze zeilreizen rond de Orkney eilanden. 
Lees hier meer over onze zeilreizen op de Faeröer eilanden . 

https://offshore-yacht-charter.com/zeezeiltraining/
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https://www.offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-zeilreizen-faroer-eilanden


Zeilvakantie Z03, Z04 & Z05-22: Eilandhoppen rond de Faeröer eilanden   Categorie C 

Deze zeilreis is in een echt uniek vaargebied, met fantasie achtige landschappen, hoge steile kliffen en prachtige 
watervallen. Het wordt niet voor niets ook wel klein IJsland genoemd, maar qua zeilen is het zelfs beter omdat 
er meerdere eilanden zijn waar we ook met slechter weer kunnen zeilen. 
 
De natuur is spectaculair mooi, een combinatie tussen Fair Isle en het Isle of Skye. Ruig, desolaat zonder bomen 
en huizen met daken van gras. Veel wild-life en met wat geluk zien we ook walvissen of walrussen. De sterke 
getijstromingen, harde wind, mist en valwinden maken dit vaargebied uitdagend, maar daardoor ook extra mooi. 
Daarom beschrijven we hier geen bepaalde route, maar kijken we die week wat mogelijk is. Gelukkig geven de 
fjorden, ‘Sounds’ en eilanden ook beschutting waardoor er ook veel mogelijkheden zijn. Kortom, het wordt een 
ontdekkingsreis, waarbij we zoveel mogelijk verschillende eilanden aandoen, afhankelijk van de mogelijkheden.  
 
De adembenemende kliffen bij Vestmanna staan in ieder geval op het programma waar we vlak langs zullen 
zeilen. Bij goed weer zeilen we ook langs de bekende ‘Stack Drangarnir’, waarbij de omliggende rotsen en 
eilanden nog veel indrukwekkender zijn.  
 
Er is ook tijd voor sightseeing, zoals een tour naar de prachtige waterval van Gasadalur, of een wandeling naar 
de spectaculaire klif Trælanípan, waar naar verluid de Vikingen hun oude slaven afdankten. Op de langere reizen 
(Z05) is het plan om ook naar Kallur lighthouse te wandelen, spectaculair en met adembenemende uitzichten 
(optioneel, dus niet inbegrepen in de prijs). Op zo’n dag blijft de Cherokee een dagje in de haven liggen, zodat 
we lang en relaxed op pad kunnen. We liggen elke avond in een haven of voor anker, waar natuurlijk ook tijd 
over blijft voor landverkenning. Omdat het eigenlijk niet donker wordt is hier zelfs extra tijd voor. 
 
De sterke getijstromingen, harde wind, mist en valwinden maken dit vaargebied uitdagend, maar daardoor ook 
extra mooi. Daarom beschrijven we hier geen bepaalde route, maar kijken we die week wat mogelijk is. Gelukkig 
geven de ‘Sounds’ en eilanden geven ook beschutting waardoor er ook veel mogelijkheden zijn. 
 
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af. 
Lees hier meer over onze zeilreizen op de Faeröer eilanden . 
 

Zeilvakantie Z06: Overtocht: Faeröer -> Schotland (325M)    Categorie A 

Afhankelijk van het weer zeilen we de eerste en tweede dag naar de zuidelijke eilanden van de Faeröer. Op die 
manier kan iedereen even wennen aan het schip en aan de zee en is er ook nog tijd om wat van deze  
bijzondere eilanden te zien. Daarna hebben we een afstand van ongeveer 200 mijl naar Schotse wateren te 
gaan. Onder goede weersomstandigheden ongeveer anderhalve dag non-stop, maar het kan ook langer duren.  
 
De bestemming wordt door het weer bepaald, Loch Inver op het Schotse vaste land, of misschien een 
ankerbaai aan de westkant van Lewis of Harris. Met heel goed weer zouden we zelfs naar St. Kilda kunnen 
zeilen. Een bijzonder mooi eiland midden in de oceaan, onbewoond en op de bucket-list van veel mensen. 
Bijzonder is dat de zon bijna niet onder gaat zo noordelijk. We zeilen ’s nachts door in een wachtsysteem. 
 
We sluiten deze overtocht af in Stornoway, waar we de reis afsluiten in een lekker restaurant en een gezellige 
pub. 
 
De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 20 en 230 zeemijlen.  
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af. 
 
Lees hier meer over onze zeilreizen op de Faeröer eilanden . 
Lees hier meer over onze zeilreizen in Schotland. 
 
  

https://www.offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-zeilreizen-faroer-eilanden
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Zeilvakantie Z07-22: Eiland hoppen op de ‘Hebriden’     Categorie C 

Vanaf de mooie haven Stornoway op het eiland Lewis, zeilen we naar het zuiden. Met goed weer kunnen we 
ankeren bij de indrukwekkende Shiant eilanden, onbewoond, maar er zitten wel heel veel Papegaaiduikers 
(Puffins). De volgende dag steken we over naar het mooie kleine haventje van Gairloch op het vasteland, waar 
de liefhebber een mooie wandeling kan maken in het bos. Het vaargebied ‘the Minch’ zit vol zeeleven, de kans 
is groot dat we deze zeilreis dolfijnen tegenkomen. 
 
We zeilen ook naar Rona, een heel mooi eiland met een zeer beschutte ankerplek. De ingang is nauwelijks 
zichtbaar en daarom maakten Vikingen en smokkelaars vroeger graag gebruik van deze mooie baai. Het is nu 
een natuurgebied en er zitten veel herten, hier gaan we natuurlijk een mooie wandeling maken. Ook Portree, 
op het eiland Skye staat op het programma. Een levendig haventje met leuke winkeltjes waar we een dag 
blijven liggen om een lange wandeling te kunnen maken naar de indrukwekkende ‘Old mann off Storr’, 
vanwaar we ook een prachtig uitzicht hebben over het Isle of Sky, de zee en de omringende eilanden. Als 
alternatief kunt u natuurlijk ook een mooie bustour maken over het eiland.  
 
De één na laatste dag zeilen we naar het pittoreske plaatsje Plockton, schitterend gelegen in een beschutte 
baai met bos en een kasteel. De volgende ochtend kunnen we een korte boswandeling maken en daara in het  
leuke dorpje een kopje koffie drinken. We eindigen deze zeilreis in Kyle, met mooi uitzicht op Skye en waar we 
uit eten gaan om de zeilreis af te sluiten. 
 
Een schitterende zeilreis langs de ‘Buiten Hebriden’ in noord Schotland met prachtige natuur, rust en ruimte. 
Door de weinige havens hier zullen we ook veel ankeren en daar is dit gebied in Schotland uitermate geschikt 
voor door de vele mogelijkheden. 
 
De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 10 en 30 mijl.  
Lees hier meer over onze zeilreizen in Schotland. 
 

Zeilvakantie Z08: Zwerven op de “Binnen Hebriden”      Categorie C 

De ‘Inner Hebrides’ zijn de eilanden in het noorwesten van Schotland, een schitterend vaargebied en en 
beschut  tegen de oceaandeining, met vele eilanden en prachtige Lochs (inhammen). De eerste dag zeilen we 
een kort stukje en gaan we meest waarschijnlijk voor anker in het Loch Duich, tegenover het beroemde ‘Eilean 
Donan Castle’ dat we met de bijboot bezoeken. Een leuk en sfeervol ingericht kasteel op een prachtige plek. De 
volgende dag (of avond, afhankelijk van het getij) zeilen we door een stroomversnelling, de Kyle Rhea, naar 
Loch Hourn, één van de mooiste Lochs van Schotland, waar we voor anker gaan. Daarna zeilen we naar Mallaig, 
een leuk haventje met een heerlijke bakker. In Malliag is ook eindhalte van de Stoomtrein die in de Harry 
Potter films is gebruikt. 
 
De volgende dag gaan we, afhankelijk van de wind, voor anker op de meest spectaculaire ankerplaats van 
Schotland en maken daar een korte, maar schitterende wandeling, met een beetje geluk zien we herten vanaf 
de boot.  Vervolgens zeilen we verder naar weer een schitterende ankerplaats in een smal en ondiep Loch op 
het Vasteland, weer een prachtige zeiltocht. Ook doen we het pittoreske en gezellige haventje van Tobermory 
aan (met whisky destilleerderij naast de haven). Bekend door de kleurige huisjes met leuke winkeltjes (en pub). 
De laatste dag zeilen we door de ‘Sound of Mull’ en we eindigen deze zeilvakantie in het levendige Oban, waar 
we gezellig uit eten gaan om de zeilreis af te sluiten.  
 
De dag afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 10 en 25 mijl.  
Lees hier meer over onze zeilreizen in Schotland.  

https://offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-zeilreizen-schotland/
https://offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-zeilreizen-schotland/


Zeilvakantie Z09-23: Zeilvakantie van Schotland naar Ierland     Categorie C 

Vanuit Oban zeilen we Zuid over de ‘Corryvreckan’, beroemd vanwege sterke stromingen en draaikolken (de 
schrijver George Orwell is hier bijna verdronken), maar gelukkig ook met mooie natuur en veel eilandjes. 
Waarschijnlijk overnachten we in Crinan, mits we door de zeesluis kunnen en anders gaan we daar voor anker. 
Bij het rustige kleine haventje van Crinan kunnen we een mooie wandeling maken langs het kanaal en door het 
bos.  
 
Afhankelijk van de wind ankeren we ook bij het eiland Jura en het haventje van Port Ellen op het eiland Islay. 
Daarna steken we de ‘North Channel’ over tussen Schotland en Noord Ierland (Ulster). De exacte haven hangt 
af van de wind en het tij, maar waarschijnlijk zeilen we naar het sfeervolle haventje van Portrush met leuke 
pubs en uiteraard Ierse ‘live muziek’. 
 
We zeilen verder langs de mooie Noord Ierse kust (niet voor niets decor in de serie ‘Game of Thrones’) naar het 
kleine Rhatlin island, waar we ook nog een mooie wandeling naar de vuurtoren kunnen maken. De Schotse 
koning Robert the Bruce heeft zich op Rhatlin island verstopt in 1307 toen hij Schotland moest ontvluchten 
voor de Engelse King Edward I “Longshanks”.  
Ook Glenarm met een mooie boswandeling langs een riviertje en Carrickfergus staan op het programma. 
Carrickfergus heeft een mooi kasteel, waar de Nederlandse stadhouder Willem III (in ierland bekend als king 
Billy) in 1690 landde om succesvol de Engelse katholieke koning van zijn troon te stoten met de Glorious 
Revolution.  
 
De laatste etappe naar de haven van Belfast is kort, we meren vlakbij het centrum af, waar de Titanic is 
gebouwd. We liggen dan ook naast het Titanic museum, leuk voor de liefhebber. In de middag kunnen we dan 
een ‘black cab’ tour maken langs de vele ‘Murals’ (politieke muurschilderingen) over de nog steeds 
sluimerende ‘Troubles’ tussen de Katholieken en de Protestantse unionisten, een erg indrukwekkende tour om 
de stad te leren kennen. Daarna gaan we uit eten bij één van de lekkerste pizzeria’s van de wereld en daarna 
lopen we natuurlijk het bruisende nachtleven van Belfast in, waar altijd gezellige pubs met live muziek zijn.  
 
De dag afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 9 en 31 mijl.  
Lees hier meer over onze zeilreizen in Schotland. 
Lees hier meer over onze zeilreizen in Ierland. 
 
 

Zeilvakantie Z10-23: Zeilreis langs Ierland       Categorie C/F 

Vanuit Belfast zeilen we de Ierse zee op en doen de mooie grote marina Bangor aan. De volgende dag zeilen 
we, als wind en getij het toelaten, het mooie Strangford Lough in. Hier staat een hele sterke stroming dus de 
weersomstandigheden moeten een beetje meewerken.  
De volgende dag is er de gelegenheid om naar de ‘Mount Stewart garden’ te gaan, deze grote botanische tuin 
staat in de top vijf van de wereld en is zeker een aanrader. Aan het einde van de dag varen we naar de 
overkant, 1 mijl verderop naar het mooie plaatsje Portaferry waar we nog een mooie boswandeling kunnen 
maken.  
 
We zeilen de dag erna ook naar Carlingford Lough, ook een indrukwekkend fjord met sterke stromingen en een 
prachtig uitzicht op de Mourne mountains met een leuk authentiek plaatsje. De Ieren zijn de meest vriendelijke 
en gastvrije mensen van Europa en de gezellige pubs zijn een mooie afsluiting van de zeildag. We zeilen verder 
naar Malahide, een langere zeildag van 39 mijl, waar we via een ondiep riviertje naar binnen kunnen met het 
juiste getij, vlak langs het strand. Een mooi plaatsje en een beetje de badplaats van Dublin. We eindigen deze 
zeilvakantie in het bruisende en sfeervolle Dublin, waar we uiteraard ’s avonds de binnenstad inlopen om te 
eten in een pub en om naar traditionele Ierse muziek te luisteren.  
 
De dag afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 11 en 39 mijl. 
Lees hier meer over onze zeilreizen in Ierland. 
  

https://offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-zeilreizen-schotland/
https://offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-zeilreizen-ierland/
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Zeilvakantie Z11-23: Overtocht: Ierland-> Scilly's -> Cornwall (325M)    Categorie A/C 

Vanuit Dublin zullen we zeil zetten naar Falmouth aan de Engelse zuidwestkust in Cornwall. Vanuit de Ierse zee 
over de Keltische zee rond Land’s End,via de Scilly eilanden. Weer en tij zullen uiteindelijk onze route bepalen, 
maar het plan is om dit in overzichtelijke etappes te doen.  
 
De eerste één of twee dagen zullen we aan de Ierse kust blijven, zodat iedereen rustig aan het schip kan 
wennen. Een leuk stuk langs de mooie Ierse kust en Dublin uit.  
Vervolgens steken we over richting de Scilly eilanden, een afstand van ongeveer 135 tot 200 mijl. Dat betekent 
één of twee nachten op zee, waar we doorzeilen in een wachtsysteem. 
 
De Scilly’s hebben geen haven, maar er zijn verschillende mooie ankerplekken. Afhankelijk van de wind kiezen 
we de beste uit en het tij bepaald wanneer we (en of) we daar kan kunnen ankeren. Als het weer meewerkt 
hebben een dag om hier bij te komen en de benen te strekken op één van de mooie eilanden, die subtropisch 
aandoen door de mooie vegetatie, stranden en het heldere water. Op de laatste etappe zullen we Land’s End 
ronden en van de Oceaan het Engels Kanaal inzeilen. Deze zeilreis is een beetje ruimer ingepland, waardoor we 
al het weer meewerkt de visserijhaven Newlyn aan kunnen doen of ankeren in de Hellford riviers. 
 
Falmouth is een mooie en gezellige haven, waar we de reis afsluiten in een leuk restaurant en ’s avonds 
natuurlijk nog een biertje in een gezellige pub.  
 
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af.  
 
De dag afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 6 en 135 mijl. 
Lees meer over onze zeilreizen naar Groot Brittannië 
 

Zeilvakantie Z12-23: Ontdek Cornwall & Devon (U.K.)     Categorie C 

Vanuit het Falmouth in het mooie Cornwall zeilen we langs riviermondingen met middeleeuws haventjes aan 
naar Torquay (hier stond het hotel van de serie ‘Fawltey Towers’ met John Cleese). Het water is hier mooi 
lichtgroen en de kust is schitterend. De bosrijke riviermondingen met ook hele mooie gebouwen zijn een genot 
om in te zeilen. 
 
Op het programma staan o.a. het pittoreske Fowey, Salcombe en Dartmouth, waar ook genoeg tijd is om rond 
te wandelen. De haventjes zijn erg charmant met een gezellige Britse sfeer. Plymouth is een grote haven met 
meerdere gezellige pubs vlakbij de haven, leuk voor een avondje stappen met meestal ook live muziek. 
 
Kortom, een relaxte zeilvakantie in een prachtig vaargebied dat weer heel anders is dan onze andere 
vaargebieden. Door de vele bakkerijen die er hier nog zijn, hebben we ook lekker elke ochtend vers brood en 
croissants van de bakker en natuurlijk heerlijke verse scones bij de koffie! 
 
De dag afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 12 en 22 mijl. 
Lees meer over onze zeilreizen naar Groot Brittannië 
 
  

https://offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-engeland/
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Zeilvakantie Z13-22: Mijlenmaker: UK -> NED (375M)    Categorie A/B/C 

Vanuit Plymouth zeilen we over het Engels Kanaal naar Rotterdam. Weer en tij zullen uiteindelijk onze route 
bepalen, maar het plan is om dit in overzichtelijke etappes te doen. De eerste dagen zeilen we in principe nog 
niet ’s nachts door, zodat iedereen aan het schip kan wennen. Als het weer en getij meewerken kunnen we 
naar Cowes op het eiland Wight, langs de Needles de Solent op. Misschien is er tijd om het eiland te verkennen 
voor we ons voorbereiden op een lange etappe naar Dover. ongeveer 120 mijl, dus dat betekent ook ’s nacht 
zeilen in een wacht systeem.  
 
Dover is een sfeervolle werkhaven met een nieuwe marina en met ferries die continu af en aan varen, leuk om 
te zien en we zullen toestemming moeten vragen om naar binnen te mogen. Dover castle (met nog een ruïne 
van een Romeinse toren) staat imposant boven op de beroemde ‘White Cliffs’. Als het weer meewerkt hebben 
we nog tijd om Dover Castle te bezoeken (met een heel gangenstelsel eronder uit WOII), of om de White Cliffs 
of Dover op te lopen naar de vuurtoren met een prachtig uitzicht over het Engels Kanaal. In de vuurtoren met 
een vintage interieur worden o.a. heerlijke scones geserveerd, erg Brits, erg leuk.  
 
Daarna steken we de ‘shipping lanes’ in het nauw van Calais over, het smalste en drukste deel van het Engels 
Kanaal. Het vervolg is zo ontzettend druk met scheepvaart routes, visserschepen, fish & wind farms dat we eerst 
een tij stop maken aan de Franse kust.  
Daarna volgt de laatste etappe van 110 mijl naar Rotterdam, onze seizoen afsluiting. Het opvaren van de 
Nieuwe Waterweg is indrukwekkend met alle scheepvaart, zeker in het donker. Het laatste stuk door het 
centrum van de stad is erg mooi met de mooie nieuwe skyline van Rotterdam en we varen ook onder de 
Erasmusbrug door. 
  
Als u wilt kunt u in Rotterdam een extra overnachting aan boord boeken voor € 75,- mocht dat makkelijker zijn 
voor uw terugreis naar huis. 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie en foto’s vindt u op onze website bij zeilvakantie. 
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