
 

  

 

 

 

De zeilboot d'Eersteling 

Beleef het ultieme hardloop weekend met d’Eersteling. d’Eersteling is een uiterst 

comfortabel zeilschip met ruime hutten, een gezellige salon en een kombuis met 

uitzicht op het water. Als de zeilen zijn gehesen en het schip op koers ligt, is er volop 

tijd voor andere activiteiten.  

Wil je niet een heel weekend mee, maar wel de ervaring van een zeiltocht naar 

Terschelling? Zeil dan een dag mee naar Terschelling vanuit Harlingen en je kan weer 

terug met de reguliere veerboot.  

d’Eersteling is een stabiel zeilschip, dat niet extreem scheef gaat, heeft 20 

slaapplaatsen, verdeeld over 4 hutten. 

Er zijn 4 hutten voor 2 personen. De 4 andere hutten bieden plaats aan 3 gasten en 

zijn ideaal voor ouders met een kind. Ook is er overal verwarming, ruimte voor 

bagage en een wastafel. Het sanitair, 4 wc’s en 2 douches zijn compleet vernieuwd.  

 

Dag Tijd Waar Activiteit 
Vrijdag 06/07 18:30 uur Uithuizermeeden Vertrek per auto 

 20:00 uur Haven Harlingen Inschepen / gezellige avond aan boord 

Zaterdag 07/07 08:30 uur  Haven Harlingen Zeilen naar Terschelling 

 +/- 12:00 uur  Haven Terschelling Lunch aan boord 

 13:30 uur Terschelling  Hardlopen 10/25 km  

 18:00 uur  Diner aan boord 

 22:00 uur   Verassing!! 
 

Zondag 08/07 07:30 uur  Haven Terschelling Gunstig weer: zeilen naar Vlieland 
Ongunstig weer: programma op 
Terschelling  

 +/- 09:30 uur  Vlieland Hardlopen 10/25 km  

 13:30 uur Haven Vlieland Lunch aan boord 

 14:30 uur   Terugzeilen naar Harlingen  
 

 18:00 uur  Haven Harlingen  Terugreis Uithuizermeeden  



KOSTEN 

Kosten hele weekend  

Kosten boot      €130 bij 20 slapende gasten  

Eten en drinken      €20  

Reiskosten      €10 met 4 personen in een auto  

 

Kosten 1 dag zeilen  06/07 & 07/07  

(eventueel kun je op het eiland slapen en volgende dag mee terug zeilen)  

Kosten boot      €20  

Eten en drinken     €10 

Reiskosten      €10 met 4 personen in een auto 

Kosten enkele reis veerboot   €6,50 

 

Bedoeld voor Eemsmondrunners/medegasten marathonweekend Rotterdam 

en eventueel met partner. Wanneer er te weinig aanmeldingen zijn, kunnen er 

ook niet-Eemsmondrunners mee. De boot moet vol om de kosten zo laag 

mogelijk te houden. Bij onvoldoende aanmeldingen kan de tocht helaas niet 

doorgaan.  

 

Meld je aan voor maandag 12 februari om erbij te zijn. 

Je kan je aanmelden via r.vdwerff@home.nl of via de 

app. Dus grijp die kans en beleef deze unieke ervaring! 

 

 

Bij vragen, bel Richard op 06 53181616    

mailto:r.vdwerff@home.nl



