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Beste Kroonvaarders, en leden Koninklijk College Zeemanshoop. 

Wij gaan weer “Onder Stoom” en u kunt weer mee op 

  zondagmiddag 10 juli 2022 
Het stoomschip ELFIN is het grootste zeegaande stoomschip van Nederland. 

       Gebouwd bij  :     J. Samuel White / Isle of Wight, East Cowes, 1933     

       Afmetingen    :     33 x 7.80 x 2.40 meter. 

       Voortstuwing :     2 x Compound Stoommachines 125 IPK per stuk. 

       Schotse ketel  :     2 vuurs olie gestookt,  Werkdruk van 10 atm. 

 
Op zondag 10 juli willen wij u als Kroonvaarders en leden Koninklijk College Zeemanshoop,  weer 

een fantastische middag aanbieden. Het ex. Royal Navy Stoomschip HMS ELFIN zal weer voor u 

(speciaal ) “Onder Stoom” worden gebracht.   Daarna varen wij om 13.30 uur vanuit Wormerveer naar 

het Alkmaardermeer, en zijn we rond 17.30 uur weer terug in Wormerveer.  Voor deze bijzondere 

stoomvaart-dag vragen wij een bijdrage van minimaal € 60,= per persoon, dit is voor aankoop van onze 

verschrikkelijk dure brandstof.   Uw introducé is uiteraard ook van harte welkom aan boord. ( € 60,= pp ) 

Reserveer wel snel want  “vol = vol” ( max. 40 personen) 
Tijdens de vaart kunt u volop genieten van de omgeving, prachtig gerestaureerde historische 

bedrijfspanden, de diverse molens aan de Zaanse Schans en niet te vergeten het schitterende 

Alkmaardermeer. En vergeet ook niet om ook even een kijkje te nemen in de machinekamer waar de 

twee machtige stoommachines rustig hun omwentelingen maken, en bij de Schotse ketel waar onze 

Engelse stoker Graham White z’n thee drinkt. Hij zorgt voor de juiste brandstoftoevoer naar de Todd 

branders. Die op deze trip een verbruik hebben van 170 liter per uur.  

Kijk mee met Klaas Wester (onze schipper ) terwijl hij het schip over de Zaan stuurt.  

In de kombuis heeft Martin, onze kok altijd wel iets lekkers op z’n kolengestookt fornuis staan zoals soep 

of een broodje bal. Verder zijn koffie, thee, bier, wijn, borrel of frisdrank tegen een (zeer kleine) 

vergoeding ook hier aanwezig. Na onze bevestiging kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer. 
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Reserveren kan alleen via    f.boom@chello.nl 
Als de vaart door omstandigheden niet doorgaat (waar wij niet vanuit gaan natuurlijk) dan storten wij 

uiteraard uw gehele bedrag direct terug.  Wij hopen u te mogen begroeten op zondag 10 juli 2022. 

Deze dag is ALLEEN voor oud leden van de KNSM 

En leden van het KONINKLIJK COLLEGE ZEEMANSHOOP 
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