
BLAUWE ROUTE 6 km (1u)     

1. Vertrek richting het dorp.    

2. Op de T-splitsing linksaf.    

3. Blijf deze gracht ca. 30 min. Volgen, tot Vaart Nr. 1.  

4. Ga bij de molen zonder wieken rechtsaf naar het meer. 

5. Vaar in de richting van eilandje. 

6. Vaar langs tweede eilandje met daarop een huis. 

7. Ga vanaf het meer Vaart Nr. 5 in. 

8. Aan het einde bij de T-splitsing linksaf. 

9. Ga bij brug GZ4 rechtsaf naar het start- eind -punt. 

LICHTBLAUWE ROUTE 10 km (2u)    

1. Vertrek richting het dorp.    

2. Op de T-splitsing linksaf.    

3. Blijf deze gracht ca. 30 min. Volgen, tot Vaart Nr. 1.  

4. Ga bij de molen zonder wieken rechtsaf naar het meer. 

5. Vaar in de richting van eilandje. 

6. Houd links aan, richting de rode invaarmarkering.  

7. Houd in het natuurgebied rechts aan (Gele pijlen). 

8. Aankomst bij uitkijktoren voor e.v.t. stop. 

9. Eenmaal terug op het meer, links aanhouden. 

10. Ga vanaf het meer Vaart Nr. 5 in. 

11. Aan het einde bij de T-splitsing linksaf. 

12. Ga bij brug GZ4 rechtsaf naar het start- eind -punt. 

GELE ROUTE 11,5 km (2,5u)    

1. Vertrek richting het dorp.    

2. Op de T-splitsing linksaf.    

3. Blijf deze gracht ca. 30 min. Volgen, tot Vaart Nr. 1.  

4. Ga bij de molen zonder wieken rechtdoor. 

5. Volg deze gracht en houd rechts aan tot het meer. 

6. Vaar in de richting van eilandje. 

7. Houd links aan, richting de rode invaarmarkering.  

8. Houd in het natuurgebied rechts aan (Gele pijlen). 

9. Aankomst bij uitkijktoren voor e.v.t. stop. 

10. Eenmaal terug op het meer, links aanhouden. 

11. Ga vanaf het meer Vaart Nr. 5 in. 

12. Aan het einde bij de T-splitsing linksaf. 

13. Ga bij brug GZ4 rechtsaf naar het start- eind -punt. 

RODE ROUTE 17 km (4u)     

1. Vertrek richting het dorp.    

2. Op de T-splitsing linksaf.    

3. Blijf deze gracht ca. 30 min. Volgen, tot Vaart Nr. 1.  

4. Ga bij de molen zonder wieken rechtdoor. 

5. Sla vervolgens rechtsaf, onder de betonnen brug door. 

6. Volg de rode pijlen en steek het meertje over (Molengat). 

7. Sla linksaf en houd rechts aan, volg de rode pijlen. 

8. Eenmaal op het meer 200 meter in westelijke richting varen. 

9. Vaar daarna in de richting van eilandje. 

10. Houd links aan, richting de rode invaarmarkering.  

11. Houd in het natuurgebied rechts aan (Gele pijlen). 

12. Aankomst bij uitkijktoren voor e.v.t. stop. 

13. Eenmaal terug op het meer, links aanhouden. 

14. Ga vanaf het meer Vaart Nr. 5 in. 

15. Aan het einde bij de T-splitsing linksaf. 

16. Ga bij brug GZ4 rechtsaf naar het start- eind -punt. 

BLUE ROUTE 6 km (1H) 

1. Depart towards the village. 

2. At the T-junction turn left. 

3. Follow this canal for 30 minutes, until Canal 1.  

4. At the mill without wings, turn right to the lake.  

5. Sail in the direction of the Island.  

6. Sail past the second island with a house on it.  

7. Enter Canal 5 from the lake.  

8. At the end, turn left at the T-junction.  

9. At bridge GZ4, turn right to the start-end point. 

LIGHT BLUE ROUTE 10 km (2H) 

1. Depart towards the village. 

2. At the T-junction turn left. 

3. Follow this canal for 30 minutes, until Canal 1.  

4. At the mill without wings, turn right to the lake.  

5. Sail in the direction of the Island.  

6. Keep left, towards the red entry mark.  

7. Keep right in the nature reserve (yellow arrows).  

8. Arrival at the watchtower for a stop (if you like).  

9. Once back on the lake, keep left. 

10. Enter Canal 5 from the lake.  

11. At the end, turn left at the T-junction.  

12. At bridge GZ4, turn right to the start-end point. 

YELLOW ROUTE 11,5 km (2,5H) 

1. Depart towards the village. 

2. At the T-junction turn left. 

3. Follow this canal for 30 minutes, until Canal 1.  

4. At the mill without wings, go right ahead. 

5. Follow this canal and keep tight until the lake.  

6. Sail in the direction of the Island.  

7. Keep left, towards the red entry mark.  

8. Keep right in the nature reserve (yellow arrows).  

9. Arrival at the watchtower for a stop (if you like).  

10. Once back on the lake, keep left. 

11. Enter Canal 5 from the lake.  

12. At the end, turn left at the T-junction.  

13. At bridge GZ4, turn right to the start-end point. 

RED ROUTE 17 km (4H) 

1. Depart towards the village. 

2. At the T-junction turn left. 

3. Follow this canal for 30 minutes, until Canal 1.  

4. At the mill without wings, go straight ahead. 

5. Then turn right, under the concrete bridge. 

6. Follow the red arrows and cross the lake (Molengat). 

7. Turn left and keep right, follow the red arrows. 

8. Once on the lake, sail 200 meters toward the west. 

9. Then sail in the direction of the Island. 

10. Keep left, towards the red entry mark.  

11. Keep right in the nature reserve (yellow arrows).  

12. Arrival at the watchtower for a stop (if you like).  

13. Once back on the lake, keep left. 

14. Enter Canal 5 from the lake.  

15. At the end, turn left at the T-junction.  

16. At bridge GZ4, turn right to the start-end point. 



DWARSGRACHT ROUTE 11,5 km (2,5u)  

  

1. Vertrek in westelijke richting naar het kanaal.   

2. Ga onder de betonnen brug door, en sla linksaf.   

3. Neem de eerste afslag rechts en houd links aan. 

4. Voorbij park “Bodelaeke” onder de brug door linksaf. 

5. Vaar langs alle woonboten richting Dwarsgracht. 

6. Op de kruising in Dwarsgracht rechtsaf slaan.  

7. Volg deze gracht lang “de Otterskooi” en houd rechts aan. 

8. Op de T splitsing rechtsaf de Thijsengracht in varen. 

9. Voor de brug rechtsaf slaan de Westelijke vaart op. 

10. Onder de 2e brug door linksaf slaan de Cornelisgracht op. 

11. Aan het einde bij het brede kanaal rechtsaf. 

12. Onder de “jan Hozenbrug” door naar het start- eind -punt. 

Uitleg werking en bediening boot 
Consoleboot: 
U neemt plaats in het schip midden achter het stuurwiel en 

schakel het contact aan (rood = uit, groen = aan). 

Let op! Maak kleine stuurbewegingen, het duurt vaak eventjes 

voordat het schip reageert. 

De Joystick aan de zijkant van de console is voor de bediening 

van de motor. Duw de joystick bij het wegvaren naar ongeveer 

60% (horizontaal vooruit) voor de beste controle. 

Fluisterboot: 
U gaat zo bij de motor zitten zodat u met uw linkerhand de 

handgreep kunt bedienen. Als u de motor naar links beweegt 

dan maakt de boot een bocht naar rechts en vice versa. 
Als u de handgreep tegen de klok in draait (bovenlangs naar 

rechts) dan gaat de boot vooruit. 

Als u de handgreep met de klok mee draait (bovenlangs naar 

links) dan gaat de boot achteruit of remt de boot af. 

Algemeen: 

Als de motor ineens tijdens het varen begint te trillen dan heeft 

de propeller iets geraakt of zit er iets in. 

Dit is veelal te verhelpen door de motor achteruit te laten 

draaien. Mocht dit niet helpen dan zet u de motor uit door het 

contact uit te zetten. Als deze rood oplicht kunt u proberen 

handmatig de propeller te ontdoen van hetgeen erin is gelopen. 

De propeller bevindt zich midden achter onder het schip. Let 

op! Controleer of de indicatie rood brand! 

Eenmaal de propeller te hebben ontdaan van de vervuiling, 

schakelt u het systeem weer in en vervolgt u uw vaartocht. 

Mocht een en ander niet lukken belt u dan naar ons op nummer 

+31 521 361 099 voor ondersteuning of         naar +3119056165 

De regels op het water zijn als volgt: houd rechts aan, geef 

voorrang, houd er rekening mee dat als u een grotere boot 

passeert deze een aanzuigende werking heeft waardoor u naar 

de grotere boot wordt toe gezogen. Als u stilligt houdt de boot 

dan vast aan de wal of gebruik het middelste touw hiervoor.  

Als u een aanvaring heeft met schade als gevolg, dan bent u 
verplicht te stoppen en uw gegevens uit te wisselen. Als de 

schade is ontstaan door uw toedoen dan bent u 

verantwoordelijk voor uw eigen risico met een bedrag van 

maximaal € 136,25. U meldt dan ook meteen het voorval aan 

ons. Plezierige vaart! 

DWARSGRACHT ROUTE 11.5 km (2,5H)  

   

1. Departure west towards the canal.   

2. Go under the concrete bridge and turn left.   

3. Take the first right and keep left.  

4. Past the park “Bodelaeke”, turn left under the bridge.  

5. Sail past all houseboats towards Dwarsgracht.  

6. At the crossing in Dwarsgracht, turn right.  

7. Follow this canal along “the Otterskooi” and keep to the right.  

8. At the T junction, turn right into Thijsengracht.  

9. Turn right before the bridge onto the Westelijkevaart.  

10. Under the 2nd bridge, turn left onto the Cornelisgracht.  

11. At the end of the wide canal turn right.  

12. Go under the “Jan Hozenbrug” to the start-end point. 

Explanation and operation of the boat  
Console boat:  

You take place in the ship in the middle behind the steering 

wheel and switch the ignition on (red = off, green =on).  

Pay attention! Make small steering movements, it often takes a 

while for the ship to respond.  

The Joystick on the Right side of the console is for operating the 

engine. While sailing away, push the joystick to approximately 

60% (horizontal forward) for best control.  

Whisper boat:  

You sit next to the engine so you can operate the handle with 

your left hand. If you move the motor to the left, the boat will 

turn to the right and vice versa. If you rotate the handle 

counter-clockwise (top to the right) the boat will move forward. 

If you rotate the handle clockwise (top to the left) the boat will 

stop and/or reverse.  

 

General:  

If the motor suddenly starts to vibrate while sailing, the 

propeller has hit something or there is something in it.  

This can usually be remedied by running the motor in reverse. 

If this does not help, switch the engine off. When button is red 

you can try to manually clear the propeller of what has entered 

it. The propeller is in the middle behind, under the ship.  

Pay attention! Check whether the switch lights up red!! 

Once you have cleared the propeller of the contamination, 

switch the ignition on and continue your cruise. If this does not 

work, please call us on +31 521 361 099 for support or         to                               

+3119056165.  

The rules on the water are: keep to the right, give way, keep in 

mind that if you pass a larger boat, it has a suction effect that 

will move you towards the larger boat. When stationary, hold 

the boat to shore or use the middle rope for this. If you have a 

collision resulting in damage, you are obliged to stop and 

exchange your data. If the damage was caused by you, you are 

responsible for your deductible risk with a maximum amount of 

€ 136.25. You should also immediately report the incident to us.  

Enjoy your trip! 


