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Wijnproeven

Zeilen

Vergaderen

Genieten



Familie & Vrienden
Een dagje genieten met vrienden en familie. 
De één zal zich druk maken door lekker 
mee te zeilen en de ander geniet van het 
natuurschoon. Ieder wat wils.
Ondertussen een geweldige sfeer.

Fietsen
De thuishaven Huizen ligt midden in een 
prachtig natuurgebied. U kunt een combi-
natie maken van heerlijk fi etsen door bos en 
over heide. Na de fi etstocht lekker uitwaaien 
op het skûtsje. Een perfecte combinatie.

Lunchen
Het is ook mogelijk een lunch te laten 
verzorgen. Leuk: naar een eilandje varen en 
daar lunchen. Of we kunnen ankeren. In de 
zomer kan dan lekker gezwommen worden. 
Genieten optima forma.

Borrelen
Varen op een 
skûtsje zonder 
te borrelen 
past niet. 
U kunt een 
arrangement 
bestellen 
waarbij wij 
de drank 
en hapjes 
verzorgen.

Skûtsje Vlijt & Zegen
Het skûtsje Vlijt & Zegen is een voormalig vrachtschip. In 1899 gebouwd! Een aantal jaar geleden omgebouwd tot comfortabel zeilschip. 
Het meer dan 37 ton wegende schip zeilt met een beetje wind als een ‘vis door het water’. Spectaculair zeilen kan, maar hoeft niet.
Houdt u meer van een rustige koers, is dat geen probleem. Op het dek zijn ruime mogelijkheden om heerlijk te genieten (zonnen). 
Binnen in het skûtsje kunt u met uw gezelschap goed vertoeven. Dagtochten zijn met maximaal 12 personen. Meerdaagse tochten zijn 
mogelijk met groepen van 4 tot 6 personen. Behoorlijk exclusief dus.

Zeilen
Zeilen met het skûtsje is een belevenis. Het skûtsje is met een beetje wind fl ink snel. U zeilt met de schipper en maat. Natuurlijk mag u 
zelf ook de handen uit de mouwen steken (hoeft niet). De zeilen zetten, zwaarden bedienen of het roer in handen nemen.

Vaargebied
De thuishaven is Huizen in het Gooi. Vandaar varen we zo de randmeren op. Kiest u voor een langere tocht, kunnen we overal naartoe 
waar een beetje water staat. De mast kan hydraulisch naar beneden voor de Stichtse en Hollandse brug. Daarmee varen we zo het 
Markermeer en IJsselmeer op. Meerdaagse tochten kunnen ons overal naartoe leiden: Friese Meren, Waddenzee of zelfs naar Zeeland.



Vergaderen
Combineer uw vergadering/werkoverleg 
met lekker uitwaaien tijdens het zeilen. 
Waar kan je beter ‘out of the box’ denken 
dan voor, tijdens en/of na een tochtje 
zeilen.

Budget Arrangement
Eten en drinken horen bij zeilen.
U mag ook zelf drank en eten meenemen. 
Vergeet u dan niet de schipper en zijn maat.

Personeelsfeest
Tijdens een tochtje met het skûtsje komen 
collega’s echt tot elkaar. De één druk zeilen 
en de ander lekker kletsen met een collega. 
Teambuilding.

BBQ
BBQ-en tijdens een dagje varen met het 
skûtsje doet u vergeten dat u in Nederland 
bent. Op een eilandje gaan we fi jn bbq-en.
Wij verzorgen een compleet diner met 
lekkere hapjes.

Wijnproeven
Is uw gezelschap wijnliefhebber?
We kunnen verschillende soorten wijn aan 
boord meenemen met bijpassende hapjes. 
Lekker genieten van heerlijke wijnen. U 
kunt zelf de wijnen bepalen of ons een 
budget geven om verschillende soorten
wijn mee te nemen.

Relaties
Vooral 
buitenlandse 
relaties genieten 
wanneer u ze 
laat kennismaken 
met de rijke 
historie van de 
Lage Landen. 
Jarenlang zullen 
zij zich dit uitje 
nog herinneren en 
ervan genieten. 
Dat is toch wat 
u wilt.

Varen met dit skûtsje is echt fantastisch



Dagtocht, van 11-17uur Maximaal 12 personen   397.50
Welkom aan boord. Uitleg gang van zaken. Voor degene die dat willen, krijgen een taakje; Uitleg taak; Bepalen van de route met de
groep (afstemmen wensen op mogelijkheden wind, zon, watertemparatuur, doel etc). Genieten!
Eerder starten of doorgaan kost  50,00 per uur extra.

Borreltocht, van 11-13uur of 15-17uur of 19-21uur maximaal 12 personen  254.40
Welkom aan boord. Uitleg gang van zaken. Voor degene die dat willen, krijgen een taakje; Uitleg taak; Bepalen van de route met de
groep (afstemmen wensen op mogelijkheden -wind, zon, watertemparatuur, doel etc).
Mooi varen op de Randmeren, Markermeer of IJsselmeer.

Meerdaagse tochten, prijs per dag Minimaal 3 dagen, p.p.  79.50
Het is mogelijk om met een groepje van minimaal 4 en maximaal 6 gasten, meerdaagse tochten te maken. We zeilen dan naar de mooiste
vissers-dorpjes die Nederland rijk is. In overleg wordt de route bepaald (en de mogelijkheden). Er zijn 3 twee persoonsbedden. 1 in de 
leefruimte en de andere 2 in het vooronder. In het vooronder is geen stahoogte. Het is de ruimte waar de schipper en zijn familie in 1899 
woonde (alhoewel je je dat moeilijk kan voorstellen, haha). Er is een wasruimte. Er is weinig tot geen privacy mogelijk, je moet dus wel
een groep zijn. Dit is een zeer bijzonder aanbod. Een mooi schip, bemanning en toch de mogelijkheid zelf te varen (hoeft niet perse).
Prijs is exclusief havengeld te bezoeken havens en toeristenbelasting.

Wijnproeverij p.p.  4.50
Wat is er gezelliger om samen met collega’s, familie, vrienden of clubgenoten samen wijn te proeven aan booord van dit geweldige
skûtsje Vlijt & Zegen. U geeft aan welke wijnen we mee moeten nemen of u geeft ons een budget om verrassingswijnen te kopen.
U betaalt deze wijnen + 20% en  4.50 p.p. voor het leveren van de glazen en de eventuele koeling van de wijnen. Gewoon niet
moeilijk doen over wijnen, maar lekker proeven.

Feestelijk welkom met koffi e en gebak p.p.  6.50
Een goed begin is het halve werk.....

Luxe lunch, koffi e, thee, fris en soepje, luxe broodjes, hapjes en fruit p.p.  20.70
Lekker genieten.

Borrelgarnituur, kaas, worst, olijven e.d. p.p.  6.50
Als je aan de drank gaat, hoort daar toch ook een hapje bij.

Drankafkoop p.p. v.a.  12.50
Koffi e/thee, fris, bier, wijn, borrel (afkoop voor dagtochten  14.50 en voor borreltochten van 2 uur  12.50 p.p.)

BBQ p.p.  23.85
We leggen aan op een eilandje of gaan ankeren, gezamelijk bbq-en we sate, hamburgers en worsten. Inbegrepen sausen, brood en salades.

Fietsverhuur v.a./p.p./p.d.  11.90
Overdag lekker fi etsen in de bossen en over de hei van het Gooi. En eind van de middag uitwaaien op het water met een hapje en een borreltje.

Budget Arrangement
Wij willen graag uw zeil en vaartocht cateren. Maar wilt u zelf zorgen voor een hapje en drankje is dat ook geen probleem. Wel graag even overleggen.

Skûtsje fi lm
Wilt u een indruk krijgen van het skûtsje, zeilen en genieten? Bekijk onze fi lm op onze website; www.treb-charter.nl

Telefonische informatie en/of boeken:
Bert van Wingerden, 06-538 535 15
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