Schippers in Corfu
U heeft voor uw geplande zeilvakantie rond het prachtige Corfu een van onze Nederlandse schippers
gereserveerd. Veelal zijn dit instructeurs uit onze zeilschool hier in Nederland of een van onze ervaren
mensen die veel varen in de flottieljes in de Ionische zee.
We hebben in ons bestand zowel dames als heren, allen met een gedegen achtergrond en vooral de
instelling om u te helpen bij het realiseren van een onvergetelijk mooie zeilvakantie!
Tenzij heel specifiek anders met u afgesproken, overnacht de schipper bij u aan boord van uw
gehuurde schip. U hoeft geen aparte hut te rekenen voor de schipper, de banken op de boten zijn ook
prima slaapplaatsen. Natuurlijk staat het u vrij om de schipper een hut toe te kennen, maar dit is zeker
geen must.
Op uw voucher vindt u de afspraak zoals die tijdens de boeking met u gemaakt is.
In alle gevallen is de schipper tijdens de ingehuurde periode (meestal een week) volledig bij u in de kost.
Dat betekent niet alleen dat overdag en ’s avonds op het terras de maaltijden en drankjes voor uw
rekening zijn, maar ook het ontbijt hoort daar bij.
Indien de schipper aan boord verblijft, is dat natuurlijk vaak onderdeel van het “ritueel” aan boord. In de
bijzondere gevallen waar de schipper extern overnacht is het aan u, hoe u e.e.a. praktisch wilt regelen. U
kunt ervoor kiezen om de schipper ’s morgens aan uw ontbijttafel uit te nodigen en zo samen met de rest
van uw bemanning te ontbijten.
Wilt u liever een privé moment maken van het ontbijt, dan is dat ook mogelijk en ontbijt de schipper op de
wal of aan boord van het schip waar hij overnacht (veelal de leadboat van het flottielje). Aan boord van
de andere schepen hanteert men met elkaar een boordkas om de kosten van het leven overdag eerlijk
met elkaar te delen. Uw schipper zal dan ook een bijdrage moeten leveren aan deze boordkas voor het
ontbijt. We rekenen hiervoor een bedrag van € 35 per week.
Kiest u er dus voor om de schipper niet aan boord te laten ontbijten, dan verzoeken we u om hem dit
bedrag op de eerste dag te overhandigen.
’s Avonds op het terras kiezen veel bemanningen er voor om gezellig met de hele groep mee te gaan
eten. In dat geval bestelt de schipper zijn eten op dezelfde boot naam (zoals daar gebruikelijk is) en
neemt u dus op die manier de kosten voor zijn eten en drinken voor uw rekening.
Wilt u liever met uw bemanning een ander terrasje nemen, dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel
probleem! U kunt dan de schipper meenemen óf hem ook nu voorzien van wat eetgeld om in zijn eigen
maaltijd te voorzien. Kiest u voor dit laatste, geeft u dan graag € 20 voor een avondmaaltijd en een
drankje.

De schipper is bij u aan boord om u te begeleiden in het zeilen. Dat wil zeggen dat u samen met hem kunt
bespreken wat u wilt doen gedurende de week en specifieke dagen. Dit geldt zowel voor de praktische
invulling van de dag (hoe laat vaart u uit, wanneer stopt u, wanneer zeilt en motort u, waar gaat u liggen,
etc.) als voor een eventuele didactische invulling. Zoals vermeld zijn vrijwel al onze schippers ook
instructeur in onze zeilschool in Nederland en kunnen zij u dus ook verder brengen in uw vaardigheden

op het gebied van zeilen, manoeuvreren, navigeren, etc. Vanzelfsprekend geen “must”, het is tenslotte
ook uw vakantie!
Alhoewel de schipper natuurlijk altijd zijn best zal doen zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw wensen, zal
er hierbij natuurlijk ook altijd een nautisch/veiligheidselement zijn waarmee hij rekening zal houden.
Het kan dan dus ook gebeuren dat hij ondanks een ander idee/wens van u, toch anders zal moeten
beslissen.
We vragen u dan ook om goed met uw bemanning en de schipper samen aan het begin van uw vakantie
te bespreken wat uw wensen en verwachtingen zijn, zodat hij ook zijn best kan doen om daar een reële
invulling aan te geven.
Mocht u tussentijds van gedachten veranderen, laat het dan ook zeker tijdig weten, zodat we de plannen
kunnen bijstellen!
Het is gebruikelijk dat de schippers meedraaien aan boord als lid van de bemanning. Oftewel, ze zullen
ook best een keer een lunch klaar kunnen maken of een keer een afwasje kunnen doen. Ze zijn er echter
expliciet niet als hostess/kok om voor u de catering, schoonmaak en/of overige zaken te regelen.
De schipper is bij u aan boord als ondersteuning op het nautische vlak. U als huurder blijft echter
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de borgsom en schades van/aan het schip (grove nalatigheid of
opzet natuurlijk daargelaten).

We hopen dat we u met deze informatie een goed inzicht hebben kunnen geven in wat u kan verwachten
tijdens uw aanstaande zeilvakantie. Mocht dit vooraf nog vragen bij u oproepen, neem dan vooral nog
even contact met ons kantoor op, we helpen u graag.
Heeft u ter plaatse onduidelijkheden, bespreek deze dan ook zeker direct met de schipper, of met de
flottieljeleiding.
We wensen u een onvergetelijk mooie zeilvakantie!
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