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Zeilvereniging Schildmeer          

Roegeweg 3A 

9629 PA  STEENDAM           

info@zeilverenigingschildmeer.nl  

KvK nr.  400 24 143 

 

Kampeer- en ligplaatsfaciliteiten 75 schildweek 
 
Beste Zeilers, 
 
Wij zijn blij om jullie te kunnen mededelen dat door een goede samenwerking tussen Zeilvereniging 
Schildmeer, Hofparken en Jachthaven Boei12 het mogelijk is om ook dit jaar gebruik te maken van de 
faciliteiten van de camping en jachthavens. 
 

Jachthaven Boei 12 
Jachthaven Boei 12 is afgelopen winter overgegaan naar een nieuwe eigenaar. De steigers zijn aangepakt en 
het geheel ziet er weer netjes uit. Voor de aankomende jaren zullen ook diverse beschoeiingen worden 
vervangen.  
 
Net als voorgaande jaren kunnen de deelnemers van de Schildweek gebruik maken van de faciliteiten in de 
haven. Wedstrijdboten kunnen gratis gebruik maken van de wal en ligplaatsen. Het takelen in deze week kost € 
15,--. Als je met je moederschip gebruik wil maken van een ligplaats dan kan je terecht bij deze jachthaven. 
 

Informatie Jachthaven Boei 12 
  www.jachthavenboei12.nl  

Telefoonnummer: 085 – 902 21 02 
info@jachthavenboei12.nl  

 

Camping de Otter 
Zoals jullie misschien weten is camping de Otter vorig jaar verkocht aan Hofparken.  
De nieuwe eigenaar is bezig om de camping in een paar jaar te transformeren naar een duurzaam 
bungalowpark genaamd “De Groningse Meren”. 
 
Voor de Schildweek zal de Zeilvereniging zelfstandig voor de zeilers de camping gaan faciliteren. De camping is 
al voor een deel ontmanteld en zijn diverse voorzieningen zoals wifi en het restaurant niet beschikbaar. 
Aangezien ook het Toiletgebouw is gesloten gaan we voor deze zeilweek speciaal voor jullie losse sanitair units 
met gratis douches plaatsen. 
 
Vroegboekkorting en tarieven 
Ondanks de hoge kosten voor het huren van de diverse units hebben we geprobeerd om de kosten voor het 
kamperen op het oude niveau te houden die de Otter voorheen ook hanteerde. Aangezien we vooraf al veel 
kosten hebben willen we jullie vragen om het kamperen zo vroeg mogelijk bij ons te boeken en te betalen. 
Als je je aanmeldt voor 5 juli kunnen we je ook nog een kleine vroegboekkorting geven. 

 

 

Overnachten tot maximaal 5 personen "de Otter" inlusief stroom voor 5 juli vanaf 5 juli

kamperen hele week (23 t/m 29 juli) 142,50€         157,50€          

Schildweekweekend (23+24 juli) 50,00€           55,00€            

één losse nacht 25,00€           27,50€            

Schildweek + NK Schakel (23 juli t/m 1 augustus) 190,00€         205,00€          

NK schakel (30 juli t/m 1 augustus) 75,00€           75,00€            

wedstrijdboten op de wal/haven gratis gratis

Takelen niet mogelijk. (Wedstrijdboten bij Jachthaven Boei 12) 15,00€           15,00€            

Moederschip in haven per nacht 17,50€           17,50€            

Korting iemand alleen in caravan/tent (niet voor moederschip) -25% -25%
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Annulering 
Mocht blijken dat door maatregelen rondom Covid-19 de Schildweek niet door mag gaan zal 80% van de 

kampeerkosten worden geretourneerd. 

Opgave: 
Je kan je voor het kamperen aanmelden op de site van Zeilvereniging Schildmeer. 
 Reserveringsformulier kamperen de Otter 
 

Geboden Faciliteiten: 
• Kampeerplekken voor tent, caravan (plekken 18 t/m 43) 

• Camperplekken 12 t/m 17.  

• Ligplaats voor moederschepen 

• 6 ampère stroom, (soms delen stroomaansluiting) 

• Parkeerplek op het parkeerterrein 

• Ligplaats voor wedstrijdboten op de wal of in het water 

• Ruimte stallen trailer 

• Koud water (op centrale plek) 

• Gratis Douches en toiletten (beperkt aantal) 
 

Informatie camping en jachthaven de Otter  
Telefoonnummer: 06-15068138 (voorkeur in de avond) 
Voorzitter@zeilverenigingschildmeer.nl  

 
Zoals gemeld zal alles op de camping georganiseerd worden door de zeilvereniging. Alle vragen, opmerkingen, 
begeleiding en verstoringen moeten worden gemeld bij ons.  
Graag geen contact opnemen met de medewerkers van Hofparken (Camping de Otter) 
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