
Zeilroutes in Friesland voor de Fox 22.

Als u een Fox 22 huurt, kunt u vele zei l tochten in Friesland maken. Wij geven een paar voorbeelden van

veel gevaren zei lroutes. We gaan uit van gemiddelde weersomstandigheden. U kunt veel meer kanten uit ,

maar denk er aan dat u de mast van de Fox niet kunt stri jken. Kies bruggen die open gaan, of hoog

genoeg zi jn.

Weekje zeilen door Friesland in de Fox 22 .

Dag 1. Zei l met de Fox door de Houkesloot naar het Sneekermeer. Hier en op de Goingar i jpster Poelen,

kun je prima een dagje varen. Koff ie drinken op een terras aan het water, of leg aan bi j een van de vele

weilanden. Overnachten met de Fox kan in een van de jachthavens waar al le voorzieningen zi jn, maar het

mag ook in de vri je natuur. U heeft dan geen sanitair, maar overnachten aan het Sneekermeer is wel een

belevenis! U kunt ook naar Terherne gaan om te overnachten, en uit eten gaan in leuke restaurant jes.

Dag 2. Zei l b.v. vanuit Terherne door de Noorder Oudeweg naar Joure of naar Langweer. U kunt in beide

plaatsen overnachten. Voor de Langweerder Wielen komt u eerst een brug tegen die opent, daarna vaart

u onder het viaduct van de A7 door de Wielen op. Ga naar Langweer, of door de Skarster naar het

Tjeukermeer. Daar kunt u in de vr i je natuur overnachten, of ga via de Follegasloot en de Grote Brekken

naar Lemmer. Een leuk oud vissersdorp.

Dag 3. Zei l via de Grote Brekken naar het Brandemeer naar Sloten. Een schit terend oud vest ingsstadje.

Dag 4. Steek het Slotermeer over, neem de ti jd, u kunt ook pauzeren in Balk, of pauzeer of overnacht in

Woudsend. Daar vindt u het leukste terras bi j de brug. Als er voor de brug geen aanlegplaats is voor de

Fox, vaar dan eerst door de brug, houdt l inks aan en ga eventueel naar de jachthaven, waar veel plaats is

voor zei lboten.

Dag 5. Vaar door de Woudsender Rakken naar het Heegermeer. Dat stukje kunt vaak beter op de motor

varen. Het is soms druk en er zi jn veel luwtes. U kunt overnachten in het pal ingsvissersdorp Heeg, maar

u kunt ook enkele dagen gaan zei len op het Heegermeer en de Fluessen. Met de Fox is het daar heerl i jk

zei len, u kunt gemakkel i jk naar Staveren, Gaastmeer, Oudega, Workum.

Dag 6. Vaar bi j Heeg de Jeltesloot in, l inksaf door de Wijmerts naar Ylst, en dan verder naar Sneek.

Tochten voor een weekendje zeilen met de Fox 22.

Zeilroute 1. Houkesloot> Prinses Margrietkanaal>Langweerder Vaart> pauze in Langweer.

Zei l via de Janesloot en de Jeltesloot naar Heeg. Zei l een paar uur op het Heegermeer en overnacht in

Heeg. De volgende dag zei l je weer terug over de Wijmerts door Osingahuizen en IJlst , over de Geeuw

naar Sneek. Bi j aankomst in Sneek vaar je recht op de waterpoort af, dan rechts onder de brug door (die

opent), volg de grachten naar de Houkesloot. Dan is het nog 10 minuten varen tot onze haven.

Zei lroute 2. Houkesloot > Prinses Margr ietkanal > Langweerder Vaart >door de Janesloot (brug opent) en

Jeltesloot richt ing Heeg. Voor Heeg links naar het zuiden afslaan naar Woudsend Waldsheim). In de

haven kunnen kajuitzei l jachten en valken prima overnachten. Maar je kunt ook over het Slotermeer zei len

naar Sloten. Zondag kun je over het Prinses Margrietkanaal weer terug zei len naar Sneek. (Wel

stuurboordswal varen, dat is verpl icht).



Jeltesloot = Johan Frisokanaal

Sleat = Sloten

Waldsheim = Woudsend


