
 

ARRANGEMENTEN JACHTCHARTER “DE OUDE SCHOUW” 

 

A. 11.00 uur Vertrek met één of meerdere schepen (Nelson Pilot 44, Verna, skûtsje, praam of Lemmeraak) vanaf 

steiger "Oude Schouw" voor vaartocht op de Friese wateren.  

17.00 uur terugkomst bij "Oude Schouw".  

 

B. 10.00 uur Vertrek met Nelson Pilot 44 "Wilde Gans" vanaf steiger "Oude Schouw" voor vaartocht van Lemmer 

naar Stavoren op het IJsselmeer. 

18.00 uur terugkomst bij "Oude Schouw".  

 

C. 09.00 uur Vertrek met zeiljacht "Verna" vanaf steiger "Oude Schouw" voor vaartocht op het IJsselmeer van 

Stavoren naar Urk. 

17.00 uur terugkomst vanaf Urk naar "Oude Schouw" (ca. 45 minuten) per taxibus.  

 

D. 11.00 uur Vertrek met Nelson Pilot 44 "Wilde Gans" vanaf Enkhuizen voor vaartocht op het IJsselmeer van 

Enkhuizen naar Stavoren. 

17.00 uur terugkomst bij "Oude Schouw".  

 

E. 09.00 uur Vertrek met zeiljacht "VERNA" vanaf Urk voor vaartocht op het IJsselmeer van Urk naar Stavoren. 

17.00 uur terugkomst bij "Oude Schouw".  

 

F. 09.00 uur Vertrek met Nelson Pilot 44" Wilde Gans" vanaf steiger "Oude Schouw" voor twee- of meerdaagse 

vaartocht via Stavoren naar Vlieland of Terschelling (e.e.a. afhankelijk van getijden en logiesmogelijkheden). 

2e, 3e of 4e dag 09.00 uur vertrek vanaf Vlieland of Terschelling over Noordzee via Schier of via Lauwersoog 

naar Aduarderzijl (e.e.a. afhankelijk van getijden en logies mogelijkheden). 

17.00 uur terugkomst aantal dagen later bij "Oude Schouw".  

 

G. Vertrek met Nelson Pilot 44 “Wilde Gans” vanaf steiger "Oude Schouw" voor driedaagse vaartocht via 

Dokkumer Ee naar Schiermonnikoog en terug via Aduarderzijl met diner van “De Koning en de Dame”. 

17.00 uur terugkomst bij "Oude Schouw". 

 

H. 09.00 uur Vertrek voor meerdaagse vaartocht met zeiljacht "Verna" vanaf steiger "Oude Schouw" naar 

Helgoland. 

17.00 uur terugkomst aantal dagen later bij "Oude Schouw". 

 

I. December: De boot van Sinterklaas! 

 

J. Sportieve vaartochten in het weekend voor singles. 

  

http://www.waarhuis.nl/


 

ARRANGEMENTEN JACHTCHARTER “DE OUDE SCHOUW” 

 

 
VOORWAARDEN 
 
 Alle tijden, getijden, weersverwachtingen en/of weersomstandigheden, logiesmogelijkheden zijn uitdrukkelijk 

onder voorbehoud, alsmede het uit de vaart zijn van schepen als gevolg van reparaties en/of storingen aan 

schepen e.e.a. ter beoordeling van o.a. de bemanning. 

 U kunt o.a. hiervoor bij ons een annuleringsverzekering afsluiten. 

 Op de meeste schepen mogen 12 passagiers exclusief bemanningsleden meevaren. 

 Wij bieden u de mogelijkheid om de Nelson Pilot 44 de “Wilde Gans” extra als reserveschip tegen meerprijs te 
boeken teneinde minder weersafhankelijk te zijn in geval van slechte weersomstandigheden. Maar dan wel 

tijdig boeken. Dan kan in de meeste gevallen uw vaartocht toch doorgang vinden! Wij bieden u in elk geval 

deze extra service. Vraag in elk geval naar onze voorwaarden en de meerprijs voor deze service ! 
 

CONTACT 
Oude Schouw 6  

8491 MP Oude Schouw  

0566-652125  

info@jachtcharteroudeschouw.nl 

mailto:info@jachtcharteroudeschouw.nl

