
Onderhoud en Restauratie
De Vereniging Rexona bestaat uit een groep van circa 

100 leden die zich sterk maken voor het behoud van dit 

unieke schip. De inkomsten van de vereniging komen 

met name uit bijdragen van de diverse zeilactiviteiten en 

lidmaatschapsgelden. Dit is echter maar net voldoende 

voor de hoogstnodige onderhoud. Voor het voortbestaan 

van dit dan meer dan honderdjarige schip is een 

omvangrijke restauratie noodzakelijk. Hiervoor zijn we 

afhankelijk van donaties en fondsen.

Scheepsdata

Zeiloppervlak

Lengte            17.20 m

Breedte              5.00 m

Hoogte mast           17.00 m

Diepgang             2.10 m

Waterverplaatsing   38 ton

Grootzeil    70 m2

Fok     40 m2

Grote Kluiver    50 m2

Midden Kluiver      30 m2

Kleine Kluiver    15 m2

Max. zeiloppervlak 175 m2

Evenementen
Elk jaar neemt de Rexona deel aan diverse landelijke 

evenementen. Sail Amsterdam is een groots evenement 

waarbij een uniek schip zoals de Rexona de nodige 

aandacht trekt. Tijdens de Kotterrace Hoorn wordt op het 

scherpst van de snede een wedstrijd uitgevochten met 

andere monumentale kotters.

Thuishaven

Voorzieningen

Varen met de Rexona
Het hele jaar door wordt er zoveel mogelijk met het schip 

gevaren. Tijdens de zeiltochten werken alle opvarenden 

mee als bemanningslid op het schip. Iedereen wordt 

daardoor betrokken bij de zeil- en navigatieactiviteiten. 

Binnen de vereniging is een kern van schippers en 

maten die intern zijn opgeleid. Praktische kennis van het 

varen met klassieke zeilschepen van dit formaat wordt 

op deze wijze behouden en aan een groot aantal mensen 

doorgegeven.

De Rexona biedt plaats aan 14 personen en beschikt 

over een eenvoudige maar huiselijke keuken en een 

toilet. Tot de inventaris behoort naast een volledige 

kookuitrusting, borden, glazen en bestek. Varen op de 

Rexona betekent een stapje terug in de tijd; daarom is er 

bijvoorbeeld geen koelkast of magnetron maar weer wel 

verlichting met olielampen. 

Als monumentaal schip heeft zeilkotter de Rexona een 

ligplaats in de historische Museumhaven Willemsoord 

in Den Helder. Dit is een onderdeel van de oude 

marinehaven. (zie ook: www.willemsoord.nl of www.

capeholland.nl)



Huurprijzen
Weekend  € 500

Midweek  € 750

Week   € 1000

Losse dag  € 350

Verhuur
Zeilkotter de Rexona kan gehuurd worden van mei tot 

en met novermber. Informatie hierover kan verkregen 

worden bij de vereniging.

Algemene Informatie
Zeilkotter de Rexona is een uniek eikenhouten schip 

uit 1899. Het schip is gebouwd voor de visserij in 

Frederikshavn, Denemarken. De Rexona is een van 

de weinige als zeilschip gebouwde viskotters die nog 

rond varen. In de loop van haar bestaan heeft zij vanuit 

verschillende havens de Noordzee bevaren. In de jaren 

zeventig is het schip uit de visserij gehaald. In 1997 neemt 

de Vereniging Rexona het schip in beheer en verzorgt de 

exploitatie en het onderhoud. Het doel van de vereniging is 

tweeledig: enerzijds het behoud van het schip, anderzijds 

het overdragen van kennis over historische scheepsbouw 

en oude onderhoudstechnieken. Daarnaast biedt de 

Rexona uiteraard de unieke mogelijkheid om te mee te 

varen met zo’n klassiek zeilschip.

De Rexona is een uitzonderlijk goed en snel zeilschip; 
het behoud meer dan waard!


