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Zeilvereniging Schildmeer          
Roegeweg 3A 
9629 PA  STEENDAM           
info@zeilverenigingschildmeer.nl  
KvK nr.  400 24 143 
 

 
Kampeer- en ligplaatsfaciliteiten  

76ste Schildweek 
 

Beste zeilers, 
 
Wij zijn blij om jullie te kunnen mededelen dat door een goede samenwerking tussen Zeilvereniging Schildmeer en Jachthaven 
Boei12 het mogelijk is om ook dit jaar gebruik te maken van kampeer- en jachthavenfaciliteiten. 
Ook kan je dit jaar kamperen bij Camping Beachclub Schildmeer. 
 

Jachthaven Boei 12 
Jachthaven Boei 12 heeft afgelopen winter weer veel zaken verbeterd voor haar klanten. De beschoeiing is aangepakt en het 
geheel ziet er weer netjes uit.  
 
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. Als je met je moederschip gebruik wilt maken van een 
ligplaats dan kun je dat regelen bij deze jachthaven. 
Het takelen in deze week kost € 20,-- (deze wordt direct bij de inschrijving verrekend).  
 
Reserveringen voor moederschip Jachthaven Boei 12 

www.jachthavenboei12.nl  / info@jachthavenboei12.nl  
Telefoonnummer: 085 - 902 21 02 

 

Tijdelijke Camping Beachclub en Watersportverhuur Schildmeer 
Op de locatie voorheen Hendriks direct aan de oostzijde van het meer is ook een tijdelijke camping beschikbaar. Adres is: 
Damsterweg 32 9629 PB Steendam 
 
Reserveringen Camping Beachclub en Watersportverhuur Schildmeer 

vanoostenrudi@gmail.com  
Of een WhatsApp naar 06-12025684 

 

Tijdelijke evenementen-camping Boei 12 
Voor de Schildweek zal de Zeilvereniging samen met de Jachthaven Boei 12 voor de zeilers een camping aan de rand van de 
jachthavencamping gaan faciliteren. Gezien de te verwachten drukte zullen we speciaal voor de Schildweek een losse 
toiletwagen en extra douches plaatsen naast het clubhuis van de Zeilvereniging. 
 
Een gezellige primitieve camping met wat spelregels  
Je zult begrijpen dat we jullie een primitieve kampeermogelijkheid aanbieden die niet te vergelijken is met een camping. Wel 
denken dat we jullie een goed alternatief aanbieden om samen met je familie en vrienden de Schildweek te verzeilen. 
De ruimte is beperkt waardoor het noodzakelijk is relatief dicht op elkaar te staan. De camping wordt d.m.v. bouwhekken 
afgeschermd. In het weekend kan er wat geluidsoverlast zijn van het aangrenzende voet/fietspad. 
Er is beschikking over drinkwater en er zijn enkele stroompunten. We zullen er samen voor moeten zorgen dat we de 
stroompunten eerlijk verdelen en zullen soms even moeten overleggen met de “buur”. 
 

Opgave: 
Je kan je voor het kamperen aanmelden voor de tijdelijke evenementen camping kan op de site van Zeilvereniging Schildmeer. 
Kampeerplek op de wal reserveren   
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Tarieven voor Evenementen camping Boei 12: 

 
 
Geboden faciliteiten: 

• Kampeerplekken voor tent, caravan 

• Ligplaats voor moederschepen 

• 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) 

• Douches en toiletten (beperkt aantal)  
 

Informatie camping  
Telefoonnummer: 06-15068138 (voorkeur in de avond) 
voorzitter@zeilverenigingschildmeer.nl  
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