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Algemeen 

Vanaf 1 juni 2020 gaat de Tjalk Jacobsschelp weer varen met passagiers. Onze gasten brengen het grootste deel 

van de dag door in de open lucht en in combinatie met een hogere mate van hygiëne aan boord kunnen de 

risico’s op besmetting op ons schip tot een minimum worden beperkt. 

Aantal passagiers 

Rekening houdend met de 1,5 meter regel zal het aantal passagiers zich tot ongeveer de 2/3 beperken. Dit komt 

neer op zo’n 8 personen met een dagtocht. Zeiltocht met overnachting met maximaal 6 personen gezien het 

vooronder waar je kunt slapen en 1 gemeenschappelijke toilet ruimte  is dit alleen mogelijk voor 1 huishouden. 

Twee huishoudens met maximaal 4 personen. Er kan dan ook geslapen worden in de kajuit. 

Het uiteindelijke aantal passagiers is afhankelijk van de groepssamenstelling, zo is voor personen uit één 

huishouden de 1,5 meter regel niet van toepassing. We zullen dus per geval moeten inschatten wat er mogelijk is. 

Maatregelen aan boord 

• Het schip wordt voor het begin van de zeiltocht volledig ontsmet. 

• Tijdens de vaart worden veelgebruikte plekken regelmatig gereinigd. 

• De bemanningsleden houden gepaste afstand. 

• De bemanningsleden worden, indien mogelijk, regelmatig getest. 

• Aan boord wordt de looprichting aangegeven met pijlen, zie afbeelding. 

• Aan dek zijn er 8 zitplaatsen voor passagiers waarbij 1,5 meter afstand mogelijk is. 

• Benedendeks zijn er 5 zitplaatsen voor passagiers. 

• De zitplaatsen zijn aangegeven met x 

• Desinfecterende hand gel is op diverse plekken aan boord beschikbaar. Papier om je handen te drogen. 

Gezamenlijk zeilen 

De passagiers mogen ook nu helpen met het zeilen; bij het gezamenlijk zeil zetten en de manoeuvres houden we 

zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, dragen we handschoenen en indien noodzakelijk een mondkapje.  

Uitwasbare handschoenen en wegwerp mondkapjes zijn aan boord beschikbaar en worden uiteraard maar 

eenmalig gebruikt. Ook prettig wanneer je je eigen mondkapje of handschoenen mee kunt nemen. Regelmatig 

handen wassen is de beste optie. 

Catering 

• Bij een lunch of maaltijd is er sprake van plate service. Zodat je niet elkaars voeding aanraakt.  

• Voor jullie bescherming draagt het keukenpersoneel of degenen die zelf catering regelen wegwerp                                                                                                           

handschoenen en een mondkapje. 

• Gezien de beperkte ruimte benedendeks, wordt de maaltijd aan dek genuttigd. 

• Binnen kunnen eventueel 5 mensen tegelijk een maaltijd nuttigen. 



• Bij slecht weer wordt er in twee shifts benedendeks gegeten. 

• Breng zelf het gebruikte servies en de glazen terug naar de keuken. 

• Het servies en de glazen worden in heet sop afgewassen. 

Eigen verantwoordelijkheid 

Aan boord van de Jacobsschelp zijn jullie als familie, vrienden of collega’s verantwoordelijk voor elkaar. Wij als 

bemanning geven jullie de mogelijkheid om veilig en verantwoord een gezellig zeiluitje te ondernemen; wij zullen 

jullie op de eventuele gevaren wijzen maar zullen niet als ‘corona-politie’ optreden. Hou onderweg rekening met 

de meest kwetsbaren in jullie gezelschap en besluit om niet mee te varen als je ziekteverschijnselen vertoont.  

 

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag. 

De Jacobsschelp is van 13 juni tot 18 augustus bezet.  

Hopelijk zijn de richtlijnen na 18 augustus minder beperkend. 

Met vriendelijke groet, 

Schipper Bertie Geurts 

 


