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Matrozen,

Jullie steken misschien wel één van de komende weekends, weken en/of maanden
van wal met ons fantastisch schip “Sueño". Dit is een Kalik 44, een typisch Belgisch
zeiljacht dat in Boom werd gebouwd in de jaren ‘90. Gekend om zijn zware bouw,
bestand tegen het zwaardere weer, en door zijn scherpe romp ook gebruikt als
wedstrijdjacht. Net daarom is er gekozen om met dit schip bedrijfsincentives te doen,
opleidingen te geven ivm navigatie, 5eevaartkunde en praktische oefeningen als
elektronisch navigeren etc… Ideale activiteit om met personeel of zakenrelatie te
doen. De arrangementen die wij u kunnen aanbieden zijn vanuit vertrekhaven
Roompot, andere vertrekhavens gaan in overleg. Alle frisdranken, koffie en thee zijn
inbegrepen gedurende deze tochten.

Dagtocht á 695 €

Een Dagtocht is van 10:00 uur tot +/-17:00 uur. Op deze dag kunnen wij maximaal 7
a 8 gasten meenemen. Ons zeilplan voor een dagtocht is afhankelijk van de
windkracht en richting. Veelal zeilen we richting Wemeldinge, Westerschelde,
Zierikzee of een wedstrijd. Een overnachting op het zeiljacht “Sueño” is mogelijk voor
maximaal 6 gasten voor een kleine meerprijs. Ontbijt & lunch zijn inbegrepen.
Digitale foto’s worden getrokken gedurende deze onvergetelijke dag en worden
nadien op USB stick aangeleverd.

Weekendtocht á 1.400 €

Een Weekendtocht is van vr. na 20:00 tot zo. +/- 17:00. Met deze tocht is een groter
vaargebied haalbaar. Afhankelijk van het weer kunnen we richting Belgische kust
zeilen of zelfs de Engelse kust. Een echte coast-hopping dus. Het zeiljacht “Sueño”
neemt bij meerdaagse tochten gemiddeld 6 a 7 gasten mee. Dit aantal kan met 1
persoon worden uitgebreid door gebruik te maken van de hondskooi. Bij een
weekendtocht zijn 2 overnachtingen, 2x ontbijt, 2x lunch en 2x avondeten
inbegrepen. Ook alle havengelden en benzine van de boot. Alle vieruurtjes zijn ook
inbegrepen alsook soep en frisdranken. Digitale foto’s worden getrokken gedurende
dit onvergetelijke weekend en worden nadien op USB stick aangeleverd.

Mid-weektocht á 2.900 €

Een mid-weektocht duurt 5 dagen. In deze dagen wordt veel zeilervaring opgedaan en
worden er leuke havens aangedaan die zeker een bezoek waard zijn. Wij hebben dan
ook een uitgebreid vaargebied, waaronder de Oosterschelde, Grevelingen, Noordzee
en Waddenzee, afhankelijk van de weersomstandigheden. Het zeiljacht ”Sueño”
neemt evenals bij weekendtochten gemiddeld 6 a 7 gasten mee. Ook dit aantal kan
met 1 persoon worden uitgebreid, door gebruik te maken van de hondskooi.
Bij een midweektocht zijn 5 overnachtingen inbegrepen, 5x ontbijt, 5x lunch en 5x
avondeten. Alle vieruurtjes zijn ook inbegrepen alsook soep en frisdranken. Digitale
foto’s worden getrokken gedurende deze avontuurlijke mid-week en worden nadien
op USB stick aangeleverd.
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Bestemingen
Dagtochten
•
•

•

•

Dagtocht op de Noordzee
Zierikzee
(http://www.wvzierikzee.nl/haven.php)
Aan het water treft u veel terrasjes aan waarop onder het genot van een
heerlijk verfrissend drankje of hapje u de diverse scheepjes voorbij kunt zien
trekken. De nieuwe haven biedt direct toegang tot de Oosterschelde, een
paradijs voor de pleziervaart.
Wemeldingen
(http://www.vdrest.nl)
Wemeldinge is gelegen aan de Oosterschelde naast de mondig van het kanaal
door Zuid-Beveland welke in 1866 is aangelegd. Wemeldinge heeft een
prachtige omgeving met ongerepte natuur.
Andere bestemmingen ook mogelijk op eenvoudig verzoek

Weekendtochten
•
•

•

•

•

•

Grevelingenmeer
Oostende
(http://www.portofoostende.be)
Oostende is gelegen aan de Noordzee, ongeveer in het midden van de 64 km
lange Belgische kustlijn. Oostende ligt ten oosten van Middelkerke en kreeg
ook vandaar zijn naam. Net zoals Westende dat aan de westkant van
Middelkerke ligt. Oostende is de enige Belgische kuststad die zomer en winter
lang leeft.
Zeebrugge
(http://www.portofzeebrugge.be)
Gedurende de afgelopen 25 jaar is het verkeer in de haven spectaculair
toegenomen. Met ongeveer 10.000 schepen per jaar en een vrachtvolume van
31 miljoen ton behoort Zeebrugge tot de snelst groeiende havens van Europa.
Breskens
(http://www.wvbreskens.nl)
Breskens gelegen aan de monding van de Westerschelde, met zijn mooi
gelegen stranden en prachtig uitzicht over zee, met zijn gezellige terrasjes en
moderne winkels. Met zijn prachtige jachthaven en vissershaven waar u verse
vis kunt kopen of zich kunt laten verwennen in de restaurants.
Scheveningen
(http://www.scheveningen-haven.nl)
Luidkeels krijsende zeemeeuwen, tuk op een visje, begeleiden elk vissersschip
dat de Scheveningse haven aandoet. Maar de haven heeft al jarenlang meer
functies dan alleen voor vis en visafslag. Kies zelf voor het ruime sop, zoek een
lekker visje uit in de uitmuntende viswinkels of geniet van de kleuren en
geuren van de haven.
Andere bestemmingen ook mogelijk op eenvoudig verzoek
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Bestemingen
Mid-Week tocht
Meerdaagse tochten
•

•

•

•

•
•

•

•

Texel
(http://www.waddenhaventexel.nl)
Texel is het grootste waddeneiland van Nederland met ongeveer 13.000
inwoners. De haven van Texel ligt bij Oudeschild waar u gezellig garnalen
kunt vissen. Het kleinste dorp van Texel is De Waal met ca 250 inwoners.
Amsterdam
(http://www.amsterdamports.nl)
Amsterdam heeft vele gezichten. Iedereen kent de 165 romantische grachten
met de 1281 bruggen, de ruim 600.000 fietsen, het nachtleven en de
bloemenmarkt.
Maar
daarnaast
biedt
de
stad
vele
andere
bezienswaardigheden, uitstekende winkelmogelijkheden en uiteenlopende
tentoonstellingen in 50 musea.
Helgoland
(http://www.groningen-seaports.com)
Dit eiland is slechts 1 km2 groot en bestaat uit rood rotsgesteente dat door
vulkanische activiteit naar boven is gedrukt, vele miljoenen jaren geleden. Het
is door zijn ligging in de mond van de rivier de Elbe (Duitsland) altijd van
strategisch belang geweest,zowel in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog.
Ramsgate
(http://www.ramsgatemarina.co.uk)
Op zo’n 60 mijl van Oostende ligt Ramsgate. Rond de historische haven
vinden voortdurend veel interessante activiteiten plaats, en hier kan de
bezoeker overal van de aangename omgeving genieten. U kunt een tochtje
door de drukke haven maken of langs de Oostelijke pier naar The Harbour
Lights Café wandelen, de perfecte plaats om te relaxen en van het
schilderachtige uitzicht over Ramsgate te genieten.
Dover
(http://www.doverport.co.uk)
Varend langs de witte krijtrotsen komt Dover met z’n indrukwekkende kasteel
van Willem de Veroveraar in zicht.
Dieppe
(http://www.dieppetourisme.com)
Dieppe is een badplaats aan de Franse kust, met een zeer gezellige jachthaven,
waar altijd wel iets te doen is. Serieuze getijverschillen zijn hier ook steeds
aanwezig. Lekker eten en gezellig winkelen is hier zeker en vast mogelijk. Dit
is de oudste badplaats van Frankrijk en zodus de moeite waard.
Coast-Hopping
Gedurende de verschillende dagen worden er tal van havens langs de Belgische
en Nederlandse kust aangedaan. Hier overnacht u dus steeds in een andere
haven. Elke dag wordt er een tochtplanning gemaakt, werken aan boord en
taakverdelingen zijn hier essentieel. Dit is een hele fijne ervaring. Sluizen,
havenmanoeuvers zijn hier schering en inslag.
Andere bestemmingen ook mogelijk op eenvoudig verzoek
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Route
Het maakt niet uit waar u vandaan komt.
Roompot Marina
Sophiaboulevard 23A
4493 PL KAMPERLAND
Nederland
De 5-sterren-jachthaven beschikt over luxe sanitaire voorzieningen en is voorzien van
vele faciliteiten.
• 324 (vaste) ligplaatsen (7,5 – 19 meter)
• water en elektra voor iedere ligplaats
• makkelijk bereikbare boxen
• grote manoeuvreerruimte
• verlichting op de steiger en bij de haveningang
• luxe sanitaire voorzieningen
• privéstrand op loopafstand van de ligplaats
• gebruik van alle Roompot Beach Resort faciliteiten

Professionele bemanning
De voordelen van onze professionele bemanning zijn: geen extra verzekeringen en
geen borgsom. Ook als u niet kunt zeilen zal de bemanning ervoor zorgen dat u overal
mee vertrouwt raakt.
Meehelpen bij het zeilen of andere activiteiten aan boord is niet verplicht, maar
uiteraard wel een onderdeel van een actieve zeiltocht indien u hiervoor kiest.

Sueño
Bouwjaar
Lengte overall
Breedte
Diepgang
Masthoogte
Aantal zeilen
Maximum aantal gasten
Aantal cabines

: 1989
: 13.41 m
: 4.23 m
: 1.95 m
: 19.60 m
:5
:7à8
:4
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Praktische informatie
1. Accommodatie
De “Sueño” is zo ingericht dat maximaal 8 gasten zich spoedig thuis voelen in
de gezellige kajuit. Hier zullen jullie een korte of langere tijd moeten
samenwerken, samenleven en vooral samen trachten de juiste koers te
houden, taken aan boord te doen… en gezellig te genieten van een
ondergaande zon, of een glaasje wijn met stukjes kaas en salami.
De kuip evenals het flushdeck, nodigen je uit en
bieden je ruimschoots de gelegenheid tot luieren of
zonnebaden.
2. Deelnemers
Je kunt individueel, als paar, met de hele
familie, met zakenrelaties of met een groep
vrienden boeken volgens onze agenda. Een
ideale teambuilding activiteit dus. Afwijking
hiervan, is bij groepsboeking, in overleg
mogelijk. Ook de vertrekhavens.
Zeilervaring is niet vereist. Op verzoek
willen wij je graag inwerken in de
zeiltechnieken, navigatie en elektronische
plaatsbepalingapparatuur. Na de
dag/weekend/mid-week krijgt iedereen een
persoonlijk logboek uitgeprint vanaf de
laptop. Hier staat de volledig tocht op met
het aantal nm (nautical miles). Dit kan
dienen als praktische ervaring voor het
vaarbrevet.
3. Leiding
De schipper zal je voldoende instructies
geven om actief als volledig bemanningslid
mee te fungeren. De schipper heeft de
algehele leiding gedurende deze tocht.
4. Persoonlijke uitrusting
Bij je bevestigingsformulier krijg je onze
folder met praktische informatie.
Nog niet overtuigd ? vraag ons via e-mail naar extra
foto’s en korte filmpjes.
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Specials
•

Nachttocht
Tijdens de nacht varen is juist hetzelfde dan tijdens de dag, alleen dat het
donker is. Dit is een klik die je moet maken, maar toch voor sommige
personen moeilijk blijkt te zijn. Wil je hiermee ervaring op doen? Spreekt het
avontuur je aan om een nachtelijke tocht te maken? Dit kan! Ofwel tijdens een
1 daagse cursus die om 21.00 uur begint en om een uur of 6 's ochtends weer
eindigt, ofwel in een meerdaagse cursus waarbij er een nachttocht wordt
gevaren naar bijvoorbeeld Oostende of Scheveningen.
Het zoeken naar de juiste lichtkarakters, het nauwkeurig tellen van de periode,
in het pikkedonker op je knieën naar het voordek, een rif zetten en uiteindelijk
de aanvaart van de haven: een ervaring om nooit te vergeten!
Deze special kan ook tijdens een weekendtocht gepland worden.

•

Volle maan tocht
Eenmaal per maand is het zover! Een spectaculair verschijnsel. Volle maan,
niemand kan ontkennen dat dit geen spectaculair gebeuren is waarbij iedereen
verstomd staat te kijken. Wel wij kunnen jullie verzekeren dat van op zee dit
verschijnsel nog veel mooier is dan in de door licht bevuilde stad. Verlichting
in de kuip, een gezellige babbel ondertussen. Kortom genieten van dit
natuurverschijnsel.
Wil jij zulke ervaring rijker zijn en aanwezig zijn, dit kan! We bekijken de
astrologische agenda en zien welke data mogelijk zijn. Vraag ons tijdig om
informatie zodat wij de tocht perfect kunnen voorbereiden.

•

Culinaire tocht
Wil je gewoon een leuke dag gaan zeilen met kennissen, bedrijfsrelaties of wil
je een teambuilding dag organiseren waar de sportieve prestaties er minder toe
doen ? Dit kan! Via een culinaire tocht wordt er aan cruisesnelheid gevaren
zodat iedereen optimaal kan genieten. Met de juiste wind gaat de spinaker de
hoogte in wat een zeer overweldigend is. Naast een actieve zeildag, staat
gezellig eten en drinken centraal.

•

Cadeaubon
Op zoek naar een leuk cadeau of een relatiegeschenk voor een groep personen
of zakenrelatie? Stop met zoeken, wij bieden een leuke oplossing: de
cadeaubon. Verpakt in een leuke en originele verpakking is dit de ideale
cadeau om origineel en sportief uit de hoek te komen.
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Reisverhalen
•

November 2010 – Antwerpse Duikclub – Mid-week tocht
Wat een rustige mid-week tocht moest worden, werd een echte avonturen- en
overlevingstocht. We zeilden lekker de Noordzee op rond 02.00 uur in de
morgen richting Engeland. 3 personen in de kuip, 2 personen binnen. We
kregen 43 knp wind over ons heen en hebben onze tocht richting Zeebrugge
verder gezet. Speerpunten tijdens deze mid-week waren vooral team-work ,
groepsgeest en doorzettingsvermogen.

•

Augustus 2015 – Vriendengroep – Nachttocht
Een fantastische dag, gevolgd door een wonderschone nacht. Alle afspraken
voor een nachttocht werden gemaakt en iedereen aanhoorde de briefing. Het
was geweldig. ’s Nachts met een lekkere warme kop koffie en hapjes naar Jazz
luisteren. Er werden grappen verteld, en er werd uiteraard genavigeerd.

•

Juli 2014 – Grevelingenmeer - Dagtocht
Een dagtocht met vrienden, altijd fijn. Zeker wanneer het weer uitstekend is,
en de sfeer aan boord gewoon niet beter kan, wanneer alle maneuvers goed
gaan en er zodus geen vuiltje aan de lucht is. Dit weekend was een dagtocht
naar het Grevelingenmeer. Leuk om er nog eens te komen.
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BESTELBON
FIRMANAAM
CONTACTPERSOON
ADRES + NR.
GEMEENTE
TEL. NR.
BTW NR.
U ontvangt na uw bestelling de folder met praktische informatie.
Hierbij bestellen wij onderstaande arrangementen:

Arrangemten
Dagtocht

Gewenste datum :

Aantal Pers.:

Weekendtocht

Gewenste datum :

Aantal Pers.:

Mid-week tocht

Gewenste datum :

Aantal Pers.:

Nachttocht

Gewenste datum :

Aantal Pers.:

Volle maan tocht

Gewenste datum :

Aantal Pers.:

Culinaire tocht

Gewenste datum :

Aantal Pers.:

Specials

Cadeaubon

Gewenste trip

:

dagtocht

weekendtocht

midweek

Er kan materiaal gehuurd worden indien je hier niet over beschikt. Hiervoor dient u
het document huur materiaal in te vullen. Bij het ondertekenen verklaart u zich
uitdrukkelijk akkoord met onze geldende algemene voorwaarden.
HANDTEKENING

FAX +32 (3) 808 49 25
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HUUR MATERIAAL
FIRMANAAM
DATUM TRIP

Dagtocht

Weekendtocht

Mid-week tocht

Datum:
Voor onze georganiseerde tocht hadden wij graag onderstaande zaken gehuurd:
Zeilbotten

(10 € / dag)

Zeilbroek

(15 € / dag)

Slaapzak

(15 € / dag)

Hoofdlamp

(10 € / dag)

Maten
aantal M:

aantal L:

aantal XL:

aantal XXL:

Als jullie er hetzelfde willen uitzien, kunnen er polo’s besteld worden indien minstens
één maand op voorhand de bestelling geplaatst word. Dit heeft niet alleen die dag
een professionele uitstraling, maar kan nadien nog gedragen worden. De gegevens
van de boot staan hierop met het logo van jullie bedrijf in full-color.
Polo (39 € / stuk)

Aantal:

Pet (19 € / stuk)
aantal M:

aantal L:

aantal XL:

Aantal:
aantal XXL:

Bij het ondertekenen verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze geldende
algemene voorwaarden.
HANDTEKENING

FAX +32 (3) 808 49 25
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