FEEST, Feest!!!!
Fortunautic Woodship bestaat in 2016 10 jaar!!!!
**Dus gaan wij dit jaar de nodige actie organiseren**
Let op de Nieuwsbrieven waarin we de komende maanden deze acties aan je presenteren.
Hieronder alvast de onderdelen waar wij als Fortunautic Woodship in kunnen faciliteren;
1. Verhuur (en doorverhuur) van Waarschepen
Verhuur van Waarschepen; De oudste tak van Fortunautic Woodship. Per 2015 is er een
nieuwe telg toegevoegd aan onze kleine verhuur vloot. We zijn nog opzoek naar een derde
Waarschip (36LD, W1076 0f W1220) om aan onze vloot toe te voegen.
2. Training, Teambuilding op de Waddenzee
Sinds enkele jaren geven wij trainingen in een zeiljacht op de Waddenzee.
Als manager, trainer van Profit of Non Profit organisaties liggen er uitdagende programma’s
om met een kleine groep tot 5 a 6 personen, 1 of meerdere dagen een training op de
Waddenzee te boeken.
3. Cursus ‘Varen op de motor’
Ook in het faciliteren van de man, vrouw achter de schipper bleek behoefte te bestaan.
In 2013 zijn we begonnen met de gratis cursus “Varen op de motor” . Hier gebruiken we
een dagdeel om met 2 tot 4 personen het aanlegen, wegvaren en alle overige manoeuvres op
de motor te oefenen.
4. Cursussen Wadzeilen
Na de bedrijfsmatige start in 2006 bleek al gauw dat er behoefte was aan begeleiding van
schippers om de overstap te maken van het ‘beschutte’ binnenwater naar Waddenzee en
Noordzee.
5. Meezeilen op Waddenzee of Noordzee
Voor groepjes van 2 tot 5 personen kunnen er 2 daagse tot 2 weken en meer meezeil tochten
worden georganiseerd. Denk hierbij aan de Waddeneilanden tot een oversteek naar
Engeland, Denemarken of Noorwegen.
6. Cursus ‘Wantij’ H-T-A v.v.
De cursus ‘Wantij’ wordt gegeven na elke volle maan vanaf april 2016. De insteek is een
tocht van Harlingen via Terschelling over het Wantij onder Terschelling naar Ameland v.v.
te maken. Ook hier kunnen 2 tot 5 personen meezeilen.
7. Keuring, Aankoop en Verkoop van Waarschepen
Doordat Fortunautic Woodship al vele jaren zich bezighoud met onderhoud en reparatie van
Waarschepen is er veel expertise aanwezig om hierin te faciliteren.
8. Stalling van Hout en Hout-epoxy zeiljachten.
Onze bedrijfshal is ingericht voor het stallen van zeiljachten bij een constanten temperatuur
van 15gr C. Hierdoor kan er geen schade ontstaan aan je hout en hout-epoxy zeiljacht.
9. Bouw- Onderhoud en reparatie
Hoewel er steeds minder zeiljachten in eigen beheer worden gebouwd zijn er nog steeds
mogelijkheden om je eigen zeiljacht in hout te bouwen. Onze bedrijfshal is hier voor
ingericht en met de constante verwarming kun je het hele jaar door bouwen.
Het zelfde geldt voor onderhoud en reparatie aan je houten zeiljacht.

