
De 7-voudig Nederlands Kampioen Lemsteraken VA-klasse 
neemt u mee voor een onvergetelijke zeildag met uw familie, 

vrienden of zakenrelaties. Op de ZA1 (De Jager) zijn er 
uitstekende en ruime mogelijkheden om een dag te gaan 

zeilen op het IJsselmeer.

Vanuit het pittoreske Monnickendam kiest u via de 
Gouwzee langs Marken en Volendam het ruime sop. 

U kunt de snelle lemsteraak  huren met schipper, bemanning 
en een uitstekende catering. Momenteel bestaat er veel aandacht 

voor de lemsteraak in zijn oorspronkelijke vorm door haar 
uitstraling en fraaie lijnen.

Het type "vissermanaak" is uitermate geschikt om veilig en 
comfortabel te zeilen dankzij de ruime kuip. 

Door haar voortreffelijke zeileigenschappen en luxe is het varen 
op dit type schip van koninklijke klasse!
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Schipper
Uw schipper is Erik Hermans. Deze Zaandammer 
is in zijn dagelijks leven fysiotherapeut. Na jaren 
in een kleinere lemsteraak te hebben gevaren heeft 
hij dit schip in 2001 in eigen beheer gebouwd om 
er vooral in wedstrijden goed mee voor de dag te 
komen. Met bijna 20 jaar ervaring in de lemsteraken 
en met 5 gewonnen nationale titels bent u in veilige 
en bedreven handen.

Lekker een dagje 
zeilen.....

Rausen!

... of gewoon van het uitzicht 
genieten!

Voor aanvullende informatie betreffende charteren, matchracen,
Candle-light tour, teambuilding of bedrijfsuitje kunt u bellen naar tel: 06-53771306

E-mailen kan natuurlijk ook: info@lemsteraakvermaak.nl

www.lemsteraakvermaak.nl

Erik Hermans (Schipper)
Dodonaeuslaan 319
1504 KB Zaandam
tel: 06-53771306
info@lemsteraakvermaak.nl
www.lemsteraakvermaak.nl



Pampus

Bataviawerf in Lelystad

Volendam Hoorn

Candle light tour

Lunch aan boord

Paard van Marken

Wedstrijdje doen?

Mogelijkheden
Wij bieden u een geheel nieuwe mogelijkheid op 
zeilgebied. Een onvergetelijke zeildag met uw 
zakenrelaties, familie of vrienden. Uiteraard staan 
wij open voor uw vragen en kunnen in 
samenspraak een programma op maat voor  de dag 
samenstellen. Koers kan o.a. gezet worden naar één 
van de fraaie IJsselmeerdorpjes Volendam en 
Hoorn, het eiland Pampus of de Bataviawerf in 
Lelystad.

Naast dagdelen is het ook mogelijk om de ZA1 te 
boeken voor de candle light tour. Een sfeervolle 
avondtocht, genietend van de ondergaande zon. 

De zeilsport met zijn vele facetten kan u worden 
bijgebracht en het is mogelijk om dat in een 
bedrijfstraining met uw zaak op te zetten. Voor de 
nog meer actievere inschrijvers kunnen we enige 
wedstrijdvormen organiseren. Bij het afhuren van 
twee of meerdere schepen is mogelijk om 1 tegen 1 
te varen, het zogenaamde matchracen. Of er wordt 
gekozen voor een start met alle schepen tegelijk op 
een van te voren bekende baan. Dan zult u het 
zeilen op de Nederlands mooiste platbodem, de 
Lemsteraak maximaal kunnen ervaren en een 
onvergetelijke dag kunnen beleven.

Catering
In samenspraak kunnen we op uw dag een zeer 
aangename catering verzorgen. Bij het inschepen wordt 
u ontvangen met koffie, thee en gebak, waarna de 
trossen los gaan…

Tijdens de dag wordt een uitstekende en zeer gevarieerde 
lunch geserveerd met o.a. huisgemaakte soep, luxe 
broodjes met diverse soorten vis, vleeswaren en kaas, 
waarna in de middag uiteraard de eventuele 
scheepsbittertjes, etc. worden gelardeerd met heerlijke 
hapjes.

Tevens kunnen we voor u na het zeilen op de ZA1 een 
goede afsluiting verzorgen door een diner te regelen in 
één van de gezellige restaurants in Monnickendam.

 


