
Dennis Meter +31 6 58 83 31 45
Job Modderman  +31 6 37 45 07 81
Nick Zondervan +31 6 34 21 11 51

Wij zijn Dennis Meter (24), Job Modderman (21) en Nick Zondervan (22). Van kinds af aan 
zijn wij vaak op het water te vinden. Toen wij jong waren zeilden we veel met onze ouders 
op de Friese meren, het IJsselmeer en de Waddenzee. Later zijn veel wedstrijden gevaren, van 
open boten in eenheidsklassen tot jachten en Lemsteraken. In 2018 zijn we voor het eerst 
naar Denemarken gezeild en kregen we de smaak van zeezeilen te pakken. In de jaren daarna 
hebben we regelmatig vakanties en delivery’s naar Noordelijke gebieden mogen varen.

1 juni 2022 gooien wij de trossen los en beginnen wij aan onze reis. We gaan voor minimaal 
1,5 jaar, maar hopelijk veel langer, onbekende gebieden verkennen en vreemde culturen 
ontmoeten. Voor zover we een planning willen maken, kunnen we in ieder geval mededelen 
dat de oversteek van de Atlantische Oceaan naar de Caribbean in november/december 2022 
plaats gaat vinden om kerst in de korte broek te vieren en onze nieuwjaarsduik in azuurblauw 
water te doen.

Om deze reis te kunnen maken, hebben wij een geschikt schip kunnen kopen. We zijn 
ontzettend blij met de aanschaf van onze Doug Peterson 51, een one-off kevlar composiet 
oceaanzeiler. Het schip is door Green Marine gebouwd in 1986 en heeft al vele mijlen ervaring. 
Voor we op reis kunnen, zal er veel aan het schip geupdated moeten worden. Zo is veel van de 
elektronica origineel en aan vervanging toe. Ook de tuigage verdiend aandacht. 

 - Kom in samenwerking met het team van de Satisfaction -

Om zo lang mogelijk op reis te kunnen, proberen we de kosten zo veel mogelijk te drukken. 
We doen dit door slim in te kopen, maar ook door de samenwerking met de juiste bedrijven 
te zoeken. Uw bedrijf vinden wij uitstekend passen bij ons doel om de wereld rond te zeilen. 
We zijn niet alleen op zoek naar samenwerking in het leveren van benodigde materialen, 
maar ook in het delen van de juiste kennis en wellicht ook het bijdragen in de scheepskas.

Lijkt het u interessant om de samenwerking met ons aan te gaan? Neem dan contact op met 
ons op via de bovenstaande mobiele nummers of samenwerken@sailingsatisfaction.com om 
de opties en tegenprestatie te bespreken.
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