
ZonneWind Zeilreizen 
vrijheid in alle opzichten

Zeilen vanuit Harlingen met de klippers Passaat en Poseidon.

ZonneWind Zeilreizen
Zoutsloot 85, 8861 SW Harlingen t: 0517 41 90 78 m: 06 53 96 72 44 f: 0517 43 32 32 e: info@zonnewind.nl 

Bezoek ook www.zonnewind.nl waar u nog meer informatie vindt. 
Ook kunt u via deze site on-line boekingen bij ons doen.

www.zonnewind.nl



Wille is het Friese woord voor plezier. En dat is precies wat wij 
u bieden als u aan boord stapt van een van onze zeilschepen. 
Het bruisende water, het weidse uitzicht en de wind door uw 
haren: u bent er even helemaal uit. In de haven van onze thuis-
basis Harlingen, direct gelegen aan de Waddenzee, liggen de 
Passaat en de Poseidon -twee prachtige tweemastklippers-  
voor u klaar.

Harlingen, al in de 17e eeuw een haven van belang, is een 

historische stad, met het winkelcentrum op loopafstand 

van de haven. U vindt er gezellige cafeetjes, restaurants en 

terrassen. Tevens is het de ideale afvaarthaven voor zeil-

tochten over de Waddenzee en het IJsselmeer. 

ZonneWind
Frans en Frouke Fischer begonnen in 1983 in Harlingen 

met de passagiersvaart op de tjalk Orion. Tien jaar later, 

in 1993 werd de Passaat in de vaart gebracht. In 1999 

breidden ze uit met een tweede klipper: De Poseidon.  

Bij ZonneWind, het bedrijf van Frans en Frouke, staat  

gastvrijheid voorop.  

Als enthousiaste en ervaren zeilers hebben ze maar 

één doel voor ogen en dat is hun gasten te laten  

genieten aan boord van hun schepen. Ze hebben 

beide meer dan 20 jaar ervaring in de chartervaart 

en kennen deze wereld goed. Hun kennis zetten ze 

graag in voor bemiddeling, organisatie en begelei-

ding van zeiltochten.

Zeilen
Na praktische instructies aan de passagiers kan de 

tocht beginnen. Aan boord van onze schepen wordt 

echt gezeild. Dit betekentdat u volop mee kunt  

helpen als bemanning. Wilt u liever rustig van  

het uitzicht en de elementen genieten dan kan  

dat natuurlijk ook. Want zeilen met ZonneWind 

betekent vrijheid in alle opzichten.
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Water,  
wind  
en wille  
dat is zeilen met  
ZonneWind.

De schepen
De Passaat en Poseidon zijn snelle 
platbodemschepen, voorzien van  
azijzwaarden, speciaal gebouwd  
voor de ondiepe wateren van de  
Waddenzee en de voormalige  
Zuiderzee. Het zijn zeilschepen  
met een grote stabiliteit. De schepen 
varen onder SI-certificaat.

Onderdeks zijn ze volledig aan- 
gepast aan de eisen van deze tijd.  
Ze beschikken over alle comfort,  
zoals een ruime kajuit, een uitge- 
breide keuken, twee- en vierpersoons-
hutten en sanitair.

2

Collega’s
Collega’s die een dag of langer samen 

willen genieten en plezier willen 

maken. We bieden dagarrangementen 

aan inclusief de vaart, een hapje en 

drankje of aansluitend diner aan 

boord. 

Schoolklassen
En studenten organiseren hun ken-

nismakingsweken aan boord of vieren 

de diplomering van een studietijd. 

Werkweken voor middelbare scholi-

eren worden aan boord gehouden. 

De bemanning  weet veel te vertellen 

over het Wad en de informatieboeken 

liggen ter inzage aan boord.

Teamtraining
Bedrijven zien de andere zijde van de 

medewerkers door samen de zeilen te 

hijsen en te genieten van wind, zee 

en zon. In de salon is ruimte voor een 

teamtraining aan boord. 

Relatiemarketing
Aan boord van deze zeilschepen met 

catering op maat. Onder het genot 

van een hapje en een drankje en een 

ontspannen sfeer legt u gemakkelijk 

contacten.

Opstappersreizen
Zeil mee! Een weekend of een week 

over de Waddenzee varen, naar  

Terschelling, Vlieland, Ameland, 

Schiermonnikoog. Een nacht op het 

Wad, voor anker of op een zandplaat. 

Geniet van de stilte, de sfeer van  

water, wind en ruimte. Reizen voor 

volwassenen en families. Het  

programma wordt in januari op  

de site geplaatst.

Samen op koers  
Iedereen is welkom aan boord.  

De ervaren bemanning, schipper  

en maat nemen u graag mee voor een 

mooie zeiltocht over de Waddenzee en 

het IJsselmeer. Wij kunnen alles voor 

u regelen, van diner aan boord tot 

activiteiten op de aanlegplaatsen.

Families
De zeilschepen zijn ingericht voor 

groepen zoals families die samen een 

weekend willen doorbrengen of een 

keertje lekker willen uitwaaien, een 

verjaardag of een bruiloft vieren.

Vrienden
Vrienden die elkaar weer eens echt 

willen spreken en samen een week-

endje uit gaan.

Texel

Vlieland

Terschelling
Ameland

Schier- 
monnikoog

Harlingen

Makkum

Den Oever
Stavoren

Lemmer

Urk

Lelystad

Amsterdam

Monnickendam
Volendam

Hoorn

Enkhuizen

Medemblik

Vaargebied
Ons vaargebied strekt zich uit van Amsterdam tot 
Delfzijl. Dit betekent dat u een zee van mogelijkheden 
heeft. Wilt u een tocht over de Waddenzee maken en 
een Waddeneiland verkennen en daar overnachten? Wilt 
u varen op het IJsselmeer en aanleggen in pittoreske 
stadjes en dorpjes? ZonneWind zeilt u erheen!



Sfeervol
De Passaat heeft een uitstekende accommodatie voor families, 

scholen, bedrijven en groepen die een weekje vakantie willen 

vieren. Een sfeervolle salon met volledig ingerichte kombuis 

garandeert een aangenaam verblijf aan boord. De hutten 

zijn dubbelwandig, hebben een  wastafel met warm en koud 

stromend water, cv en 220 Volt. De bedden zijn 2.00 x 0.80 

m en voorzien van hoeslakens, kussen met kussensloop en 

dekbedden. Het gehele schip is centraal verwarmd. Bovendeks 

biedt het tussendek met zitbanken een veilige, beschutte plek 

tijdens het varen.

Sensatie
U kunt in overleg met de ervaren bemanning uw koers 

uitzetten op de Waddenzee en het IJsselmeer. De Passaat is 

ook uitstekend geschikt voor familiebijeenkomsten, zakelijke 

besprekingen, gecombineerd met een gezellig samenzijn,  

al of niet compleet verzorgd. Spreken de sfeer van vroeger en  

de sensatie van eens op een snel zeilschip te varen u aan,  

dan heet de bemanning van de Passaat u van harte welkom 

aan boord!

www.zonnewind.nl
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Passaat indrukwekkende tweemaster.

De Passaat is in het jaar 1900 op de werf Boot te Leiderdorp gebouwd. Deze fraai gelijnde klipper 
heeft een indrukwekkende tweemasttuigage. Als zeiler en later als motorvrachtvaarder heeft het 
schip veel op de Zuiderzee met zand gevaren van de Hoornse Hop naar de steden Amsterdam en 
Den Haag. Ze heeft tot 1964 haar diensten bewezen. In 1991 werd de Passaat door Frans en Frouke 
Fischer gekocht en na 1 jaar restauratiewerk is zij weer de fiere zeiler van weleer.   

Technische gegevens:  

Lengte: 33 m Breedte: 6 m  

Diepgang: 1.30 m  

Zeiloppervlak: 400 m2  

Motor: 200 PK Daf
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Comfortabel
De Poseidon - genoemd naar de Griekse god van de 

zee - maakt van uw vakantie, familiefeest, bedrijfsuitje 

of werkweek een onvergetelijke gebeurtenis. Met zijn 

handzame tuigage  is het schip ook voor kleinere groepen 

goed te zeilen. Stelt u zich voor, onder vol tuig aan boord 

van deze tweemaster over de Waddenzee. Grootzeil, fok 

en bezaan strak in de wind. En aan de horizon Terschelling 

met de Brandaris.

Het schip is comfortabel ingericht, met 12 tweepersoons-

hutten, 2 vierpersoonshutten. De hutten hebben elk een 

wastafel met warm en koud stromend water, c.v., 220 

voltaansluiting en opbergruimte. De bedden zijn voorzien 

van hoeslakens, kussen en kussensloop en dekbedden. 

Er is een ruime salon en een volledig ingerichte kombuis 

aanwezig, met onder meer een oven, een bar met tap- 

installatie, 2 x grote koeling en vriezer. De sfeervolle salon 

is betimmerd met mahoniehout en heeft ramen die  

uitzicht over zee bieden. Bovendeks biedt het tussendek 

met zitbanken een beschutte en veilige plek. Centraal in 

het schip is een sanitair gedeelte met toiletten en douches. 

’s Winters biedt de Poseidon aangenaam en uniek onder-

dak aan bijvoorbeeld feesten en recepties. Ook kan het 

dienst doen als hotelschip.
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Poseidon veelzijdig schip.

De klipper Poseidon is in 1903 gebouwd op de werf Duyvendijk te Papendrecht. Deze stoere 
zeilvrachtvaarder doorkruiste onder de naam Zuid-Holland eerst een halve eeuw puur op wind-
kracht de wateren rondom Zeeland, met in het laadruim bouwmaterialen voor de Zeeuwse dijken.  
In 1956 is het omgebouwd tot motorschip en zo heeft het tot 1997 dienst gedaan in de vrachtvaart.  
De Poseidon is daarna in Harlingen gerenoveerd tot de trotse zeiler van weleer.
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Technische gegevens: Lengte: 36 m Breedte: 6.30 m Diepgang: 1.30 m Zeiloppervlak: 420 m2 Motor: 168 PK Daf


