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In dit ‘Monsterboekje’ vindt u 
interessante informatie over SAIL 
en alle deelnemende Tall Ships. 
Daarnaast biedt het boekje u 
diverse acties en voordelen aan.

Waar het Monsterboekje vroeger 
als paspoort voor schippers 
diende, dient het vandaag als 
paspoort voor de bezoekers van 
de Tall Ships op SAIL Amsterdam 
2015. Met het monsterboekje kunt 
u bij alle Tall Ships een stempel 
bemachtigen als bewijs voor uw 
bezoek.

SAIL is een vijfjaarlijks evenement 
dat al sinds 1975 georganiseerd 
wordt in het prachtige Amsterdam. 
Tegen het decor van internationale 
Tall Ships is SAIL het grootste 
publieksevenement van 
Nederland.

Wij wensen u veel plezier!

Welkom bij SAIL 
Amsterdam 2015
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SAIL Amsterdam 2015
Van Gouden verleden naar Gouden toekomst

SAIL Amsterdam 2015 is met ruim 50 Tall Ships 
de grootste en meest spectaculaire SAIL tot nu 
toe. Met een SAIL-In van ruim twaalf kilometer 
en het nieuwe ‘Oceanen’- concept is deze 
editie uniek.

Alle Tall Ships kunt u terugvinden in dit 
Monsterboekje, op de website van SAIL en  
op de gloednieuwe gratis SAIL-app. 

Bij alle schepen kunt u een stempel halen voor 
op de betreffende pagina in dit boekje.
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SAIL geschiedenis
De eerste SAIL werd georganiseerd 
in 1975, in het kader van het 
700-jarig bestaan van Amsterdam: 
'SAIL Amsterdam 700'. Amsterdam 
nodigde schepen uit de hele wereld 
uit in haar haven. En… ze kwamen! 
Inmiddels is SAIL al jaren niet alleen 
maar een feest voor Amsterdam, 
maar voor iedereen. 

Het kloppend hart van SAIL

SAIL Amsterdam mag dan inmiddels 
het grootste publieksevenement 
van Nederland zijn, het hart 
wordt nog altijd gevormd door 
de indrukwekkende vloot van Tall 
Ships, varend erfgoed, moderne 
schepen, marineschepen en 
replica's. Daarnaast kunt u rondom 
de IJhaven genieten van een 
dagelijks wisselend programma van 
culturele - en sportieve activiteiten.
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Type: Schoener

Bouwjaar: 1984

Vlag: Spanje 

Lengte: 31 meter

Alexander von Humboldt II
 Sinds 2011 is dit opvallende groen gekleurde schip eigendom van de 

Deutsche Stiftung Sail Training (DSST). De ‘Alexander von Humboldt II’ wordt 
geheel bemand door professionele vrijwilligers. De ‘Alex-2’, zoals zij ook wel 
liefkozend wordt genoemd, is een civiel sailtrainingsschip en staat daarmee 
open voor iedereen. 
Het schip is traditioneel getuigd als bark en voert 24 zeilen. Bij een gunstige 
wind haalt de ‘Alex-2’ onder zeil een snelheid van 14 knopen. Bij windstilte, 
brengt de machine van 750 PK haar alsnog op tijd naar de volgende haven.

Type: Driemast Bark

Bouwjaar: 2011

Vlag: Duitsland

Lengte: 65 meter

Atyla
 Dit schip is een familiestuk, waarvoor de Spaanse scheepsbouwers zelf 

bomen selecteerden. Op traditionele wijze gaven zij haar stap voor stap vorm. 
Een neef van de oorspronkelijke scheepsbouwer, Rodrigo de la Serna, is nu 
kapitein op het schip. Na verscheidene eerdere namen, vaart het sailtrainings-
schip sinds enkele jaren onder de naam ‘Atyla’. Om een internationale bezet-
ting mogelijk te maken is de officiële voertaal op het schip Engels, maar de 
‘Atyla’ staat bekend om haar gastvrijheid en gemoedelijke Spaanse sfeer.
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Bel Espoir
 Deze schoener werd oorspronkelijk 

gedoopt als ‘Nette S’ en voer hoofdzakelijk als 
Baltic trader in de Baltische Zee en nadien als 
vissersschip bij Terre-Neuve. Het schip kwam  
in handen van meerdere eigenaren die haar  
diverse namen gaven en gebruikten voor 
diverse doeleinden. In 1968 doopte haar 
hedendaagse eigenaar “l’association Amis de 
Jeudi-Dimanche” (AJD) het schip om tot ‘Bel 
Espoir II’. 
De AJD biedt probleemjongeren een zeilstage 
aan op het schip, zodat zij een weg terugvinden 
in de maatschappij. De ‘Bel Espoir’ is opgeno-
men in het nationaal varend patrimonium.

Type: Schoener

Bouwjaar: 1944

Vlag: Frankrijk

Lengte: 38,50 meter

Type: Driemast Bark

Bouwjaar: 1896

Vlag: Frankrijk

Lengte: 58 meter

Belem
 Deze ‘Grand Old Lady’ kwam in 1896 als vrachtschip (Bark) in de vaart en is 

inmiddels het oudste nog varende zeilschip uit de ‘Belle Epoque’. In 1914 liet 
een volgende eigenaar, de Tweede Hertog van Westminister, het schip volledig 
verbouwen tot luxe privé jacht. Naast een grote verbouwing in het ruim, werd 
ook de huidige Victoriaanse balustrade met witte kolommen aangebracht. 
Nadat het schip nog meerdere keren van eigenaar verwisselde, kochten Franse 
zakenlieden haar in 1976 op. Zij richtten ‘Stichting Belem’ op, tuigden het schip 
opnieuw als Bark op en laten haar sindsdien varen als commercieel trainings-
schip.
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Cancalaise
 Dit bijzondere type vissersschip is een replica van de schepen in de regio  

tussen Saint-Malo en Granville in Frankrijk. Het schip werd op 18 april 1987 
in de vaart genomen om deel te nemen aan evenementen, voornamelijk in 
Frankrijk. Dit type schip staat bekend om haar goede stabiliteit en werd vooral 
gebruikt voor het baggeren van oesters in de baai van Mont Saint-Michel.

Type: Bisquine/Replica (Oesterschip)

Bouwjaar: 1987

Vlag: Frankrijk

Lengte: 30 meter

Type: Volschip

Bouwjaar: 1937

Vlag: Noorwegen

Lengte: 62,5 meter

Christian Radich
 Deze ‘white lady’ werd o.a. bekend van haar rol in de televisieserie ‘The 

Onedin Line’ uit de jaren zeventig. Met uitzondering van de Tweede Wereld-
oorlog heeft de ‘Christian Radich’ altijd als opleidingsschip gevaren vanuit 
Oslo, tevens de woonplaats van de oorspronkelijke eigenaar. 
De stichting die het schip vandaag de dag in de vaart houdt, heeft een con-
tract met de Noorse marine, die de financiën van een zekere basis voorziet, 
maar het blijft lastig om een dergelijk kaliber schip in de vaart te houden. 
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Dar Mlodziezy
 Een van de meest geliefde schepen onder SAIL bezoekers is dit grote Poolse 

Tall Ship. Als zusterschip van de MIR en nog een aantal andere Russische drie-
masters, ontvangt ze duizenden bezoekers per evenement.
De ‘Dar Mlodziezy’ (Pools voor Gift van de jeugd) is eigendom van de Maritime 
University in Gdynia, die haar inzet als opleidingsschip voor studenten in de 
maritieme wereld. Het schip beschikt o.a. over een klaslokaal en extra brug die 
over de  hoofd-navigatiebrug loopt. Met haar lengte van 110.6 mtr behoort 
‘Dar Mlodziezy’ tot de zeilreuzen van de wereld!

Type: Volschip

Bouwjaar: 1981

Vlag: Polen

Lengte: 110,60 meter

Type: Edwardian Yacht

Bouwjaar: 1912

Vlag: Engeland

Lengte: 21,9 meter

Duet
 Dit Edwardian classic yacht werd in 1912 te water gelaten als ‘Gaviotta’  

bij een werf in Hampshire, UK. In de jaren dertig werd zij aangekocht door  
Augustine Courtauld, een beroemde ontdekkingsreiziger die haar herdoopte 
als 'Duet'. Het schip is nog steeds in beheer van de familie Courtauld. Zij hou-
den haar in de eerste plaats in de vaart middels sailtraining.
‘Duet’ is gebouwd van hout met een prachtig teakdek. De meeste tuigage 
is nog origineel. Een opmerkelijk detail van het schip is het dekhuis, dat oor-
spronkelijk op het jacht (de ‘Bloodhound’) van Prins Philip stond.
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Eendracht
 In de jaren ‘30 richtten de grondleggers van de ‘Eendracht’ de Nationale 

Vereniging 'Het Zeilend Schoolschip’ op. Zij behielden hiermee de opleidings-
mogelijkheden op een groot zeilschip. Initiatiefnemer en eerste voorzitter was 
de heer C.J. Jaski, wiens naam nog steeds is verbonden met de ‘Eendracht’. 
Tegenwoordig biedt het schip zeilreizen aan vanuit thuishaven Rotterdam, 
waaronder een Atlantische Oversteek. Jongeren kunnen er terecht voor zeilrei-
zen, stages en opleidingen, want jongeren het zeezeilen laten beleven, staat 
voor Nederlands grootste driemastschoener nog steeds centraal.

Type: Driemast Schoener

Bouwjaar: 1989

Vlag: Nederland

Lengte: 59,08 meter

Type: Viermast Barkentijn

Bouwjaar: 1946

Vlag: Chili

Lengte: 113 meter

Esmeralda
 Deze grote witte viermaster is een zusterschip van de Spaanse ‘Juan Sebasti-

an de Elcano’ en behoort toe aan de Spaanse Marine. Ze is bijna even lang als 
de ‘Sedov’ en de ‘Kruzenshtern’, de twee grootste historische zeilschepen ter 
wereld.
Na eerdere bezoeken in 1965 en 1968 doet de ‘Esmeralda’ uit Chili Nederland 
nu opnieuw aan. Chili en Nederland ontmoetten elkaar 400 jaar geleden voor 
de eerste keer, toen Kaap Hoorn werd ontdekt door zeevaarders uit Hoorn. Dit 
historische feit wordt volgend jaar gememoreerd. De komst van de ‘Esmeralda’ 
staat dan ook mede in het teken van die herdenking. 
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Etoile du Roy

 Deze prachtige replica werd in 1996 gebouwd als ‘Grand Turk’ in Marmaris 
Turkije voor de opnamen van de Engelse serie  ‘Horatio Hornblower’. De opna-
men duurden van 1998 tot 2003. Daarna figureerde het schip nog in een aantal  
andere Engelse films en televisieseries.
In 2010 werd ze verkocht aan de Franse eigenaar Etoile Marines Croisieres uit 
St. Malo. Hij wijzigde haar naam in ‘Etoile du Roy’. Bij hem maakt ze deel uit 
van een grote vloot historische replica’s.
‘Etoile du Roy’ is met haar prachtige historische ontvangstruimte voor de 
kapitein, hoogglans gelakt houtwerk en indrukwekkende raampartij zowel 
aan de buitenkant als aan de binnenkant uniek. Gebouwd als replica van een 
Engels Fregat uit 1745, heeft zij ook  kanonnen aan boord die werkelijk kunnen 
schieten. 
Tot op heden wordt ze met haar bijzondere verschijning veel gevraagd voor 
films. ‘Etoile du Roy’ speelt o.a. een hoofdrol in de recente verfilming van het 
leven van Admiraal Michiel de Ruyter. Velen die de film gezien hebben, zullen 
het schip herkennen wanneer zij bij SAIL Amsterdam 2015 verschijnt. 

Type: Replica van Fregat uit 1745

Bouwjaar: 1996

Vlag: Frankrijk

Lengte: 46,50 meter
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Europa

 Dit bekende zeilschip werd in 1911 in Hamburg gebouwd als de ‘Senator 
Brockes’. Onder de naam ‘Elbe 3’ deed ze eerst als lichtschip en later als  
reserveschip dienst. In 1986 werd het schip naar Nederland gehaald. In acht 
jaar tijd is zij geheel omgebouwd: het ruim werd comfortabel ingericht en het 
schip werd getuigd als Bark. Sinds 1994 zeilt de bark ‘Europa’ met een professi-
onele bemanning van 14 en gastbemanning van 48 over alle wereldzeeën. 

Haar expedities rond Antarctica zijn al jaren bij velen bekend en geliefd. Vorig 
jaar ondernam ‘Europa’ samen met de Nederlandse Tall Ships ‘Oosterschelde’ 
en ‘Tecla’ een wereldreis. Hierbij namen zij o.a. deel aan festiviteiten in Sydney. 

Op SAIL Amsterdam 2015 is tevens een schip uit Sydney aanwezig: de ‘Young 
Endeavour’. De Nederlandse schepen kunnen hun vriendschappelijke banden 
met ‘Down Under’ hier dan ook opnieuw aanhalen. 

Type: Driemast Bark

Bouwjaar: 1911

Vlag: Nederland

Lengte: 56 meter
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Gladan
 De Zweedse Marine Schoener is een graag geziene gast op iedere interna-

tionale zeilmanifestatie. De ‘Gladan’ behoort samen met identiek zusterschip 
‘Falken’ tot het ‘Schoonersquadron’ van de Zweedse Marine. In 1946 gaf de 
toenmalige Zweedse koning opdracht voor de bouw van twee nieuwe schoe-
ners, ter vervanging van de zeilschepen ‘Jarramas’ en ‘Najaden’. Dit werden 
‘Gladan’ en ‘Falken’.

Type: Schoener

Bouwjaar: 1946

Vlag: Zweden

Lengte: 39,90 meter

Type: Driemast Bark

Bouwjaar: 1966

Vlag: Colombia

Lengte: 64,7 meter

Gloria
 Met haar enorme vlag, haar enthousiaste bemanningsleden en de prachtige 

presentatie waarmee zij een haven binnenvaart, staat de ‘ARC Gloria’ hoog op 
de verlanglijst van Sailevenementen. SAIL Amsterdam 2015 is dan ook trots, dat 
de ‘ARC Gloria’, na jaren van afwezigheid, weer deelneemt aan SAIL.
‘Gloria’ is het vlaggenschip van de Colombiaanse Marine en wordt gebruikt als 
opleidingsschip voor zowel jonge officieren als matrozen. De naam ‘Gloria’ is 
afgeleid uit het Colombiaanse volkslied ‘Oh gloria inmarcesible’ (Oh Unfading 
Glory). 
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Götheborg
 Deze schitterende replica van het gelijknamige schip, dat toebehoorde aan 

de Swedish East India Company (1731-1813), doet alle harten sneller klop-
pen. Ze werd gebouwd tussen 1994 en 2004 en vertrok enige tijd later voor 
een historische reis naar China, als make-over van de reizen die de originele 
‘Gotheborg’ maakte. 
Het originele schip keerde in 1744 voor de derde keer terug uit China, afgela-
den met thee, porselein, zijde, zink, specerijen en meer exotische goederen. 
Met de Zweedse kust in zicht, liep het schip op een rots, maakte water en zonk. 
Alle bemanningsleden werden gered, maar het schip was geheel verloren.

Type: Replica van East Indiaman uit 1738

Bouwjaar: 1994

Vlag: Zweden

Lengte: 58,8 meter

Type: Driemast Bark

Bouwjaar: 1976

Vlag: Ecuador

Lengte: 78,40 meter

Guayas
 Deze opvallende verschijning behoort toe aan de Marine van Ecuador en werd 

in 1976 te water gelaten. Haar naam verwijst naar drie indicaties: de Indiaanse 
Chief Guayas, de rivier de Guayas en het eerste Ecuadoriaanse stoomschip met 
dezelfde naam. Dit laatstgenoemde schip werd in Zuid-Amerika gebouwd in 
1841 en vind je nog terug in het wapen van Ecuador.
De huidige ‘Guayas’ is een zusterschip van de Gloria uit Colombia (ook  
aanwezig bij SAIL Amsterdam 2015), van  de Simon Bolivar uit Venezuela en de 
Cuauhtemoc uit Mexico. De ‘Guayas’ heeft meerdere internationale races en 
regatta’s op haar naam staan.
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Halve Maen
 De ‘Halve Maen’ is een fraaie replica van 

het VOC-jacht waarmee de Engelse kapitein 
Henry Hudson in 1609 de Oostkust van 
Noord-Amerika verkende op zoek naar een 
doorvaart naar Indië. Deze ontdekkingsreis 
gaf de aanzet tot de stichting van Nieuw  
Nederland, met Nieuw Amsterdam (het 
huidige New York) als belangrijkste nederzet-
ting. De Halve Maen, geëxploiteerd door het 
New Netherland Museum/Half Moon voer 
meer dan vijfentwintig jaar als museumschip 
op de Hudsonrivier. De komende vijf jaar 
wordt VOC-stad Hoorn de thuishaven.

Type: Replica van ‘Jacht’

Bouwjaar: 1989

Vlag: USA & NL

Lengte: 30 meter

Type: Barkentijn

Bouwjaar: 1982

Vlag: Polen

Lengte: 49 meter 

Iskra
 Operational Ship of the Republic of Poland (ORP) Iskra werd ontworpen door 

M. Sc. Zygmunt Choren en gebouwd op de Lenin scheepswerf van Gdansk. 
Sinds 1987 neemt zij deel aan internationale zeilevenementen en manifestaties. 
In 1995 participeerde zij in ‘Sail Indonesia’. Daarna voltooide ze in 1996 haar 
eerste reis om de wereld. Zusterschepen van de Iskra zijn de eveneens op SAIL 
Amsterdam 2015 aanwezige Poolse ‘Pogoria’ en de Bulgaarse ‘Kaliakra’.
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Johanna Lucretia
 Hoewel de ‘Johanna Lucretia’ gebouwd werd als visserijschip, heeft ze nooit 

als zodanig gevaren. Nadat zij de Rhoose Scheepswerf in het Belgische Gent 
verliet, werd ze al snel voor andere doeleinden ingezet. Zo werd ‘Johanne 
Lucretia’ in 1954 verbouwd tot een recreatieschip voor vakantiereizen. 
In 2008 werd ze gekocht door Rodger Barton. Hij liet groot onderhoud aan 
het schip uitvoeren zodat ze wereldwijd mee kan varen in Tall Ship Regattas. In 
2012 werd ze eerste in de STI Regatta. Meer recent nam ze deel aan de Black 
Sea Tall Ships Regatta 2014 in de Zwarte Zee.

Type: Schoener

Bouwjaar: 1945

Vlag: Engeland

Lengte: 28,65 meter

Type: Replica Koggeschip

Bouwjaar: 1998

Vlag: Nederland

Lengte: 22 meter

Kamper Kogge
 De ‘Kamper Kogge’ is een replica  van een kogge uit de 14e eeuw en werd 

gebouwd naar aanleiding van de vondst van een wrak in de Flevopolders. De 
Kogge vormde de belangrijkste schakel in de opbloeiende handel in Noord- 
Europa. Honderden Koggen bevoeren in de late Middeleeuwen de Noord- en 
Oostzee om betrekkelijk grote ladingen te vervoeren. Deze reconstructie is 
mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de provincie Overijssel, de 
gemeente Kampen en door een leer-en werkproject voor jongeren, in het kader 
van het Europees Sociaal Fonds. Ze wordt gevaren door vrijwilligers.
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Kapitan Borchardt
 Dit schip werd in 1917 in Nederland gebouwd als vrachtschip. Vele jaren 

voer zij over de oceanen en kende ze veel verschillende eigenaren en namen. 
Later werd ze verbouwd en ingezet als trainingsschip voor de zeevaartschool 
van Stockholm. In 2011 werd het schip overgedragen aan Poolse zeelieden in 
de haven van Nynashamn, vanwaar ze haar eerste reis maakte onder Poolse 
vlag. Op 8 oktober 2011 werd ze in Gdansk gedoopt als ‘Kapitan Borchardt.’ 
Onder deze naam vaart het schip momenteel als sailtrainingsschip met Poolse 
jongeren. 

Type: Driemast Schoener

Bouwjaar: 1918

Vlag: Polen

Lengte: 45 meter

Type: Viermast Bark

Bouwjaar: 1926

Vlag: Rusland

Lengte: 114,5 meter

Kruzenshtern
 Dit indrukwekkende Tall Ship is het laatste zeilende vrachtschip uit haar 

tijd. In 1933-1934 zeilde ze in 67 dagen van Hamburg naar Zuid-Australië, een 
wereldrecord. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog werd het schip overge-
dragen aan de Sovjet-Unie als onderdeel van herstelbetalingen. Omgedoopt 
tot ‘Kruzenshtern’ kwam ze in dienst bij de Russische Marine. Sinds 1966 is het 
schip eigendom van het ministerie van visserij. De stalen viermastbark is na de 
Sedov het grootste traditionele zeilschip ter wereld dat nog vaart.
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La Grace

 Deze replica van historisch Tall Ship 
‘La Grace’ uit de 18e eeuw, bezeilt 
de Zeven Zeeën net als het origineel 
dat 300 jaar geleden deed. Het doel 
is om allen die interesse hebben 
met een historisch schip te zeilen, 
deze kans te bieden. ‘La Grace’ werd 
tussen 2008 en 2010 met traditio-
nele middelen gebouwd door een 
groep vrijwilligers vanuit Tsjechië en 
Slowakije. 
Volgens historische bronnen stond 
de oorspronkelijke ‘La Grace’ onder 
commando van de Tsjechische 
kapitein Augustin Herrman, die o.a. in 
dienst was van de Hollandse VOC.

Type: Replica van ‘Brik’

Bouwjaar: 2008

Vlag: Tsjechië

Lengte: 23,7 meter

Type: Kits

Bouwjaar: 1929

Vlag: Engeland

Lengte: 30 meter

Maybe Sailing

 ‘Maybe' is een traditionele 
Nederlandse Ketch, ontworpen door 
haar eerste eigenaar Jan Jacob van 
Rietschoten in Amsterdam. De familie 
Van Rietschoten nam met ‘Maybe’ 
in 1956 voor de eerste keer deel aan 
de Tall Ships Race. Onder verschil-
lende eigenaren voer ‘Maybe’ later 
regelmatig de Atlantische Oceaan 
over. In 1980 zeilde ze zelfs door het 
Panama Kanaal en langs de Oostkust 
van de Verenigde Staten en Canada. 
‘MayBe’ nam na groot onderhoud in 
2009 deel aan de Tall Ships Races in 
de Oostzee. Voor SAIL Amsterdam 
2015 keert ze voor even terug naar 
haar 'geboorteplaats'. 
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MIR
 Als sailtrainingsschip van de Admiral Makarov State University in St.Petersburg, 

neemt deze driemast regelmatig deel aan de Tall Ships Races. Haar eerste en 
meest bekende kapitein was Victor Antonov, die tot op hoge leeftijd het schip 
aanvoerde. De ‘MIR’ is een van de snelste schepen en heeft al vele overwinnin-
gen op haar naam staan. Het schip wordt gebruikt voor sailtrainingen en ingezet 
voor opleidingen in de maritieme wetenschappen en oceanografie. Ze is uitge-
rust met een complete ziekenzaal en heeft zelfs een chirurg aan boord. 

Type: Volschip

Bouwjaar: 1988

Vlag: Rusland

Lengte: 108,60 meter

Type: Vissersschip/Loodskotter

Bouwjaar: 1926

Vlag: Frankrijk 

Lengte: 33 meter

Mutin
 ‘Mutin’ werd in 1926 gebouwd als vissersschip en is daarmee het oudste 

schip van de Franse Marine. Vanaf 1927 werd ze ingezet om loodsen van de 
zeevaartschool in Saint-Servan op te leiden. In 1940 arriveerde ze in Engeland 
waar ze werd opgemerkt door Commandant Special Operations, Gerald 
Holdsworth. Hij zette in het geheim een route op van en naar Bretagne en liet 
geheime agenten de rivier op en af varen met ‘Mutin’. In de Tweede Wereld-
oorlog  werd het schip ingezet voor het Franse Verzet. Na de oorlog keerde ze 
terug naar de Franse Marine.
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Nadezhda
 Dit schip werd in Nederland gebouwd en is eigendom van de ‘Saint  

Petersburg River Yacht Club’, de oudste en grootste yacht club in Rusland. De 
oprichters van deze club voeren graag in kleine boten op rivieren. Hier ontleent 
de club haar naam aan. Op dit moment bezit de yacht club 80 grote zeiljachten 
en ongeveer 100 kleine zeilboten. Het vlaggenschip van de club is de schoener 
‘Nadezhda’, wat ‘hoop’ betekent. Tijdens Sail brengt ze een bezoek aan haar 
oorspronkelijke basis.

Type: Schoener

Bouwjaar: 1912

Vlag: Rusland 

Lengte: 36 meter

Type: Replica van ‘Carrack of ‘Kraak’

Bouwjaar: 1992 

Vlag: Spanje 

Lengte:26 meter

Nao Victoria
 Deze replica werd gebouwd om de historische scheepsbouw in ere te houden. 

De oorspronkelijke ‘Nao Victoria’ keerde als eerste schip ooit tussen 1519 en 
1522 behouden terug in Sevilla na een reis rond de wereld. Nadat ze de Atlanti-
sche Oceaan was overgestoken, voer zij langs de kusten van Zuid-Amerika, 
passeerde Straat Magellan en stak de Pacific over totdat zij de Philippijnen 
bereikte en later de Molukken. Op de terugweg zeilde ze via Kaap de Goede 
Hoop, langs de Westkust van Afrika totdat zij uiteindelijk haar thuishaven Sevilla 
bereikte. De ‘Nao Victoria’ ontdekte nieuwe landen en bracht kustlijnen in kaart. 
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Pogoria
 De ‘Pogoria’ dient als sailtrainingsschip voor jongeren en doet daarnaast 

regelmatig mee aan Tall Ships Races en andere internationale evenementen. 
Tijdens haar tocht naar St. Petersburg in 2009 braken op 7 juli twee masten 
af. Omdat ook de machines van het schip schade opliepen, werden de 37 
jongeren aan boord met helikopters opgehaald. Inmiddels is de ‘Pogoria’ weer 
volledig in de vaart en neemt ze met trots deel aan SAIL Amsterdam 2015!

Type: Barkentijn

Bouwjaar: 1980

Vlag: Polen

Lengte: 46,80 meter

Type: Schoener

Bouwjaar: 1973

Vlag: Frankrijk

Lengte: 38 meter

Rara Avis
 Dit schip is, net als de ‘Bel Espoir’ eigendom van “l’association Amis de 

Jeudi-Dimanche” (AJD). L’AJD heeft dit schip in 1973 als tweede schoener 
aangekocht. Ook op dit schip biedt de AJD probleemjongeren en verslaafden 
een zeilstage aan, zodat zij een weg terugvinden in de maatschappij.
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Rupel
 Deze tweemast gaffelschoener is begin jaren 90 gebouwd als project voor 

werkzoekenden in de provincie Vlaanderen. De totale bouw nam vijf jaar in 
beslag en het schip werd een symbool van hoop, wilskracht en samenwerking. 
Inmiddels is ‘Rupel’ als vlaggenschip eigendom van de t-groep. De organisatie 
stelt het schip graag beschikbaar voor zeiltochten, teambuilding, educatieve 
en/of culturele doeleinden. Als sailtrainingsschip is zij inmiddels een vertrouw-
de gast bij Sailevenementen.

Type: Schoener/Steenschuit

Bouwjaar: 1996

Vlag: België

Lengte: 22,5 meter

RWS 1.
 Dit bijzondere schip met haar klassieke lijnen werd gebouwd als directievaar-

tuig en is eigendom van Rijkswaterstaat. In de Eerste Wereldoorlog werden er 
in dit eigenlijke zeilschip twee gekoppelde Kromhout-motoren gezet van ieder 
45 pk. Rijkswaterstaat gebruikt het schip nog steeds voor officiële bezoeken en 
momenten, maar is met de RWS 1. ook altijd vertegenwoordigd op belangrijke 
maritieme evenementen. Gezien het bijzondere karakter en de representatieve 
functie van dit schip, is zij tijdens SAIL Amsterdam 2015 niet toegankelijk voor 
publiek. Het is echter zeer de moeite waard haar van dichtbij te bekijken. 

Type: Motorzeilklipper

Bouwjaar: 1912

Vlag: Nederland

Lengte: 30 meter
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Sagres III
 Met haar bijzondere zeilen – voorzien van het Maltezer Kruis – is de ‘Sagres III’ 
op afstand al herkenbaar. Het schip werd na de Tweede Wereldoorlog  
geconfisqueerd door de Verenigde Staten, doorverkocht aan Brazilië en 
later aan de Portugese Marine. Hier wordt zij tot op de dag van vandaag als 
opleidingsschip gebruikt. Ook is de ‘Sagres III’ regelmatig te zien bij Sail-
manifestaties. In 2009 won zij de Boston Teapot Trofee, een belangrijke prijs in 
de STI evenementen.

Type: Driemast Bark

Bouwjaar: 1937

Vlag: Portugal

Lengte: 90 meter

Santa Maria Manuela
 Deze witte Gaffel Schoener valt op door haar vier masten en bijzondere romp 

van kwalittatief hoogstaand staal, dat oorspronkelijk diende voor een oorlogs-
schip. De ‘Santa Maria Manuela’ werd gebouwd als visserijschip, om rond New 
Foundland als onderdeel van een grote vissersvloot te vissen op kabeljauw. 
Omdat Portugal tijdens de Tweede Wereldoorlog  neutraal bleef, werd de 
gehele vloot ter herkenning wit geschilderd. In 2010 werd het schip aangekocht 
door de huidige eigenaar en in een recordtijd van 62 werkdagen verbouwd tot 
een nieuwe constructie, bestemd om te varen met gasten/trainees. 

Type: Viermaster Schoener

Bouwjaar: 1937

Vlag: Portugal

Lengte: 67,4 meter
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Sedov
 Dit indrukwekkende Tall Ship werd op een Duitse scheepswerf als vrachtvaar-

der gebouwd. Later werd ze verkocht aan de Norddeutscher Lloyd en voor het 
eerst deels als varend opleidingsschip gebruikt voor toekomstige officieren. Na 
de Tweede Wereldoorlog werd de viermastbark als herstelbetaling overge-
dragen aan de Sovjet-Unie. Na voor diverse Sovjet doeleinden te zijn ingezet 
werd ‘Sedov’ in 1981 omgebouwd zodat er meer mensen konden worden 
gehuisvest. Sportruimten, een klein museum en leslokalen maakten deel uit van 
deze verbouwing. Sinds 1991 is ze eigendom van de Technische Universiteit van 
Moermansk. 

Type: Viermast Bark

Bouwjaar: 1921

Vlag: Rusland

Lengte: 117,5 meter

Statsraad Lehmkuhl
 Dit indrukwekkende Tall Ship werd als vrachtvaarder gebouwd en diende 

oorspronkelijk als schoolschip voor de Duitse keizerlijke marine. Na de Eerste 
Wereldoorlog werd het schip in 1919 buitgemaakt door de Engelsen en in 1921 
verkocht aan Kristofer Lehmkuhl, destijds minister (statsraad) van werkgele-
genheid in de Noorse regering. De Noorse reder Hilmar Reksten kocht het 
schip in 1967 op en schonk haar in 1978 aan een stichting. Deze stichting houdt 
het schip tot op de dag van vandaag in beheer. ‘Statsraad Lehmkuhl’ wordt 
gebruikt als opleidingsschip en trainingsschip, zowel voor civiele jongeren als 
voor de Noorse Marine. 

Type: Bark

Bouwjaar: 1914

Vlag: Noorwegen

Lengte: 98 meter
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Stad Amsterdam

 In 1995 bezocht Frits Goldschmeding, oprichter van Randstad, Sail  
Amsterdam. Hij genoot van alle fraaie Tall Ships, maar miste een Nederlandse 
vertegenwoordiging. Hij dacht aan de tijd waarin Nederland met haar slanke, 
snelle klippers de oceanen doorkliefden om thee en andere specerijen uit 
China naar Nederland te halen. Ons land was in die periode een grote speler 
op de wereldzeeën. Goldschmeding besloot dat er een prachtig klipperschip 
moest  komen dat Nederland tijdens SAIL Amsterdam op de kaart zou zetten.  

In 2000 was de klipper ‘Stad Amsterdam’ klaar. Het schip is niet zomaar een 
kopie: ‘Stad Amsterdam’ is vakkundig gemaakt aan de hand van oude bouw-
tekeningen van 19e eeuwse klippers en beschikt over de meest geavanceerde 
technische apparatuur aan boord.

In 2001 won het schip de Cutty Sark Tall Ships Race en in 2005 voer ze voor het 
eerst als vlaggenschip van Sail Amsterdam het IJ op. Aan het roer een  trotse 
kroonprins Willem Alexander. 

Type: Clipper/Volschip

Bouwjaar: 2000

Vlag: Nederland

Thuishaven: Amsterdam

Lengte: 76 meter
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Tarangini
 Opnieuw kan SAIL een bijzonder en exotisch schip aan haar vloot toevoe-

gen: de prachtige witte Driemastbark ‘Tarangini’ uit India.  Dit Tall Ship – eigen-
dom van de Indiase Marine – werd op 11 november 1997 in gebruik genomen. 
In 15 jaar tijd heeft zij maar liefst 13 verschillende wereldreizen ondernomen.
Met 2100 zeedagen en 74 havens in 39 landen op de teller heeft het schip al 
veel jonge cadetten voorzien van een fikse sailtraining. De doelstelling van de 
Indiase Marine is teambuilding en karaktervorming, maar ook kennismaking 
met andere culturen en gewoonten. 

Type: Bark

Bouwjaar: 1995

Vlag: India

Lengte: 54 meter

Tres Hombres
 De ‘Tres Hombres’ is het enige trans-Atlantische zeilende vrachtschip zonder 

motor. Ze is het vlaggenschip van Fairtransport en de zeilende ambassadeur 
voor schoner zeetransport. Een initiatief van de drie vrienden Arjen van der 
Veen, Jorne Langelaan en Andreas Lackner.
De Tres Hombres vaart een duurzame handelsroute tussen Europa en het  
Caribisch gebied. De lading bestaat uit cacaobonen, chocoladerepen, koffie, 
thee, wijn en rum. Geïnteresseerde kunnen de avontuurlijke vrachtreizen van 
de Tres Hombres als trainee aan boord beleven.

Type: Schoenerbrik

Bouwjaar: 2009

Vlag: Sierra Leone

Lengte: 32 meter
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Wylde Swan

 De ‘Wylde Swan’ is de grootste tweemast-topzeilschoener ter wereld. Met 
haar indrukwekkende zeiloppervlak en haar scherpe, snelle romp is de schoener
gecertificeerd als trainingsschip en voldoet daarmee aan de internationale 
eisen voor de passagiersvaart op zee. ‘Wylde Swan’ begon haar arbeiders-
bestaan in 1920 als haringjager. Ze moest de verse vangst van de North Atlantic 
zo snel mogelijk naar de vismarkt zien te brengen. Het slanke schip met de 
mooie lijnen werd tussen 2007 en 2010 omgebouwd tot de spectaculaire 
schoener die ‘Wylde Swan’ vandaag is.

Het schip maakt verschillende educatieve reizen naar de Caribbean en terug. 
In de zomer van 2014 verdedigde ze de eer in de Tall Ships Races. In 2011 werd 
de ‘Wylde Swan’ over-all winnaar in deze wedstrijd tegen de grootste zeil-
schepen ter wereld.

Type: Schoener

Bouwjaar: 1920

Vlag: Nederland

Lengte: 63 meter
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White Dolphin

 Deze schitterende klassieker is een 
plaatje om te zien. ‘White Dolphin’ 
werd in 1967 besteld door Sergio 
Rossi, de toenmalige directeur van 
FIAT. Ze is het laatste jacht in haar 
klasse dat door Vicenzo Beltramo 
werd gebouwd. Deze bekende 
scheepsbouwer overleed echter nog 
voordat hij de ‘White Dolpin’ op kon 
leveren. Het schip werd afgebouwd 
op de prestigieuze werf Cantiere San 
Germani. De gele lijn, eindigend met 
drie gele punten, is op de romp te 
zien als ‘handtekening’ van Vicenzo 
Beltramo.

Type: Kits

Bouwjaar: 1967

Vlag: Frankrijk

Lengte: 20,20 meter

Young Endeavour

 In 1988 werd de ‘Young Endeavour’ 
door Engeland geschonken aan  
Australië, als een bijzonder cadeau 
ter gelegenheid van 200 jaar kolo-
nisatie van het continent. Hoewel 
zij formeel onder de vlag van de 
Royal Australian Navy vaart, behoort 
slechts een klein deel van de crew 
(10 personen) tot de RAN. Het schip 
dient primair om civiele  jongeren (30 
per reis) kennis te laten maken met 
de zee, maar ook om sailtraining en 
karaktervorming te ervaren. 

Type: Brigantijn

Bouwjaar: 1987

Vlag: Australië

Lengte: 44 meter
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Zr. Ms. Urania

 De huidige ‘Urania’ werd in mei 2004 in dienst gesteld. Ze heeft een lange rij 
voorgangers gehad, allemaal met hetzelfde doel: het opleiden van aanstaan-
de zeeofficieren. Deze krijgen ook in 2014 nog steeds hun opleiding bij het 
Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder. Het eerste instructievaartuig 
voor de Koninklijke Marine werd in 1832 in dienst gesteld. Tot 2004 verschenen 
nog vier opvolgers. ‘Zr. Ms. Urania’s’ laatste voorganger deed dienst van 1938 
tot 2004 en was een bekende verschijning in veel Europese havens. 

Type: Bermuda Kits

Bouwjaar: 2003

Vlag: Nederland

Lengte: 27 meter
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