
 

 

Captain Corona: leverancier van verantwoorde Ontspanning in de regio Flevoland    

 De uitdaging  

Velen onder ons zullen een zware dobber hebben aan het doorstaan van de storm die over ons heen 

komt, zo wij ook. Hoe gaat ons verdien model er uitzien in een omgeving waar een vaccin nog niet 

voorhanden is en klanten niet mogen komen. Hoe overleven we deze storm en welke richting gaan 

we op zodat onze ondernemingen in het post COVID-19 tijdperk sterker terug komen dan ooit.   

Met deze nieuwe realiteit is men in Noord-Holland aan de slag gegaan, en dat heeft geleid tot een 

initiatief dat bekend staat als Captain Corona. Nu kan Captain Corona afdeling Flevoland ontstaan. 

Even voorstellen Captain Corona vertegenwoordigt een bedrijfstak die kort door de bocht aangeduid 

kan worden als “leverancier van ontspanning”. Het initiatief is eind maart 2020 gestart en we hebben 

de ambitie om nog even door te gaan. We willen met dit initiatief onze kennis en opgedane ervaring 

delen met collega’s. Daarnaast willen we schepen helpen om te kunnen werken aan het herstel van 

inkomen.   

Dit doen we door een alternatief te willen zijn voor Nederlanders die door het Covid19 virus niet in 

staat zijn naar het buitenland op vakantie kunnen. En door middel van het aangaan van 

samenwerkingsverbanden met bedrijven en instanties uit de regio. Met deze bedrijven en instanties 

willen we kwetsbare groepen in staat stellen om zich te kunnen ontspannen op het water. Met de 

zomervakantie voor de deur lijkt het zinvol om ons te richten op jeugd, gezinnen en professionals die 

zich de laatste maanden geconfronteerd zien met een nieuwe realiteit.  

De inzet  

Onze schepen hebben de Eerste, tweede wereldoorlog en de Spaanse griep overleefd. Zoals de 

kaarten nu liggen is het de vraag of zij de crises overleven. De kans is groot dat vele van deze schepen 

hun oorspronkelijke bestemming verliezen: ‘varen met pratende vracht’. Kritisch hierbij is of de 

schepen in de keur kunnen blijven. Lukt dit niet dan zullen de schepen een andere bestemming 

krijgen of voor de staalprijs wordt verkocht en omgesmolten.   

 

 



De afgelopen twee maanden heeft afdeling Noord-Holland van Captain Corona gezocht naar 

manieren om  samen te werken. In deze eerste fase hebben zij aandacht gericht op de inwoners van 

Enkhuizen, Collega’s op water, Leveranciers, Gemeentelijke en provinciale overheden, branche 

verenigingen en Collega’s op het land. Daarnaast zijn zij actief geweest met het schrijven van 

protocollen om de Branchevereniging BBZ te ondersteunen, Concept havenplan aangeboden aan de 

Havendienst, Ingericht corona proof schip en onlangs zijn ze begonnen met  ervaring op over varen in 

de 1,5 mtr economie. Samen met een website, facebook pagina en enige media aandacht is het 

gelukt om in korte tijd de aandacht te vestigen op het feit dat er een alternatief kan zijn voor 

Nederlanders die dit jaar niet naar het buitenland gaan.  

De afdeling Flevoland wil, mede ook vanwege de medewerking van St. Bataviahaven en hun reductie 

in havengeld, een gebaar terug doen in de vorm van een sterk gereduceerd vaar-tarief voor een 

middag: per gezin € 90. Per groepje zorgverleners(even uitwaaien) ook hetzelfde tarief. We zoeken 

dus mede-ondernemers die dit mogelijk willen maken. 

 

Voorbeeld te Enkhuizen: 

Samenwerking met Accountantskantoor Woestenburg, Thuiszorgmedewerkers uit de regio en 

Captain Corona.   

Woestenburg bood financiële ondersteuning en stelde daarmee vijf schepen van Captain Corona in 

staat om medewerkers uit de thuiszorg ontspanning aan te bieden. De schepen konden een middagje 

het water op en starten met het herstel van inkomsten. Zorgprofessionals kregen ontspanning 

aangeboden waarmee Accountantskantoor onderdeel wordt van een oplossing waar de overheid zijn 

zorg over uitspreekt en hiermee vorm kan geven aan het uitgangspunt van het kabinet: “alleen 

samen komen we hier doorheen”.   

Het is een simpele, eenvoudige en doeltreffende vorm van samenwerken die iedereen dient en die 

we graag met jullie willen opschalen. We hebben ontspanning in overvloed en hebben behoefte aan 

groepen die behoefte hebben aan ontspanning. We hebben behoefte aan bedrijven, instanties en 

fondsen die graag op deze wijze invulling willen geven aan het begrip “alleen samen komen we 

hierdoor”. Wij kennen de wegen in deze regio nog niet goed en wenden ons derhalve tot jullie.   

 We, Captain Corona-afdeilng Flevoland, zoeken bedrijven die middels sponsoring een middagje 

lekker het water op-ontspanning, mogelijk willen maken. Vooral gezinnen die ernstig getroffen zijn 

door de huidige omstandigheden en deze zomer niet er op uit kunnen.  

Kaat Mossel was het eerst goed gekeurde, door de gemeente Lelystad, Corona-proof schip te 

Bataviahaven. Hiermee was het pad voor de collega-schepen ook geëffend.  

Periode 

Gezien de onzekere ontwikkelingen op termijn willen we de maand juli beschikbaar stellen voor 

good-feeling middag tochtjes.  

Contact Captain Corona-Flevoland: 

Kaat Mossel:  Sjak Romijn 0683248206 


