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Onrust | Klipper |  Max. aantal personen 24  

Vaargebieden:
IJsselmeer, Waddenzee, Friese 
meren

Afvaarthavens:
Enkhuizen, Hoorn, Medemblik

De 'Onrust' werd in 1885 als tweemastrivierklipper gebouwd door de gebroeders G. en H. Bodewes 
te Martenshoek als 'Wiegertje'. Doordat vroeger al het manoeuvreren op zeil gedaan moest 
worden, heeft zij een slanke romp en uitstekende zeileigenschappen meegekregen. 'Wie verre 
reizen maakt, kan veel verhalen', maar Peter Prins, schipper van de tweemastklipper 'Onrust' laat 
dat u liever zelf ervaren. Iedere dag van uw zeilvakantie wacht een nieuw avontuur, zowel voor de 
doorgewinterde zeilers als voor een echte landrot, bij windkracht acht, maar ook bij windkracht 
één. Voel het zoute water op uw huid, luister naar de stilte van het Wad, zie hoe het IJsselmeer 
het ene moment jadegroen is en het volgende gitzwart, dwaal rond in oude haventjes en laat u aan 
het einde van de dag door het water in slaap wiegen. Tot ziens! 

Hutten

l Aantal 2-persoons hutten 10 
l Aantal 4-persoons hutten 1 
l Aantal bedden onderdeel 

stapelbed 24 
l Aantal hutten 11 

Sanitair

l Aantal douches 2 
l Aantal toiletten 2 

Dagverblijf/ lounge

l Aantal dagverblijven 1 
l Aantal m2's dagverblij(f)(ven) 

20 
l Aantal personen 

zitgelegenheid om te eten 26 
l Boeken 
l Centrale verwarming 
l Spelletjes 

AV-middelen

l Cd 
l Radio 
l Televisie 
l Video 

Keuken/huishoud

l 220V. aan de wal 
l 220V. tijdens zeilen 
l Aantal gaspitten 4 
l Barbecue 
l Inhoud koelkast (liters) 260 
l Oven 
l Wasmachine 

Dek

l Aantal zitplaatsen in kuip 14 
l Extra hoge reling 
l Loopplank 
l Zwemtrap 

Nautisch

l Bediening schoten op de hand 
l Bediening zeilen op de hand 
l Bediening zwaarden op de 

hand 
l Breedte in meters 5,40 
l Diepgang in meters 1,15 
l Lengte over alles (in meters) 

27,70 
l Lengte tussen stevens (in 

meters) 26,50 
l Zeiloppervlak in m2's 260 

Overig

l Bemanning spreekt Duits 
l Bemanning spreekt Engels 
l Bemanning spreekt Frans 
l Bemanning spreekt Nederlands 
l Bijboot 
l Eindreiniging €  80 
l Huisdier i.o. toegestaan 
l Min.1,90m. stahoogte 
l Trouwmogelijkheid 
l Visgerei 


