
Rederij Klinkhamer, 
 
Rederij klinkhamer is al meer dan 20 jaar de specialist in het organiseren van volledig verzorgde 
rondvaarten op de Vinkeveense Plassen. Dit schitterende natuurgebied vormt het perfecte decor voor 
uw feesten. In 1995 was wijlen Gerrit Klinkhamer vastbesloten om een rederij te beginnen op zijn 
jachthaven. Hij wilde zijn passie voor de Vinkeveense Plassen delen met iedereen die ook maar een 
beetje hetzelfde voelde voor dit natuurgebied als hij deed. 
 
Deze hobby is uitgegroeid tot het verzorgen van meer dan 100 feesten per jaar over dit schitterende 
natuurgebied. Of het nu een verjaardag, jubileum of een zakelijke gelegenheid is, bij Rederij 
Klinkhamer bent u aan het juiste adres. Met een hecht team, ervaren mensen wordt er alles aan 
gedaan om uw feest tot een succes te maken. Alle zorgen die bij het organiseren van een feest 
komen kijken worden u uit handen genomen. 
 
Wij zijn gevestigd aan de Vinkeveense Plassen en hebben een parkeergelegenheid op eigen terrein 
naast onze schepen. U vindt ons al op ca 5 minuten rijden vanaf de afslag Vinkeveen. (langs de A2) 
 
Het adres is:      De Baambrugse Zuwe 204                         
                        3645 AM Vinkeveen 
                        0294-291545 
                        info@gklinkhamer.nl 
                        www.gklinkhamer.nl 
  



 

Waterland en Vinkeplas 

 
Wij hebben voor elke bijzondere gelegenheid het juiste schip, wilt u het klein en intiem houden of is 
uw droom een groter feest? De twee prachtige schepen zijn goed onderhouden en liggen dagelijks 
voor u klaar. Uw feest is er eentje waar nog lang over wordt gesproken.  

De Waterland geschikt van 10 tot 140 personen 
·         Dit intieme schip heeft 45 overdekte zitplaatsen 
·         Gezellige knusse bar 
·         Muziek installatie 
·         Groot bovendek 
·         Verwarming aanwezig voor dagen dat het wat kouder is 

  
De Vinkeplas geschikt van 20 tot 200 personen 

·         Dit karakteristieke schip biedt 70 tot 100 overdekte zitplaatsen 
·         Een gezellige riante bar 
·         Muziekinstallatie 
·         Groot bovendek 
·         Verwarming aanwezig voor dagen dat het wat kouder is 
·         Rolstoeltoegankelijk 

 
 
Geen wens is ons te gek!! 
 
Uw buffetkeuze kan variëren van borrelhapjes tot zeer luxe buffetten. 
Niets is onmogelijk. En met ons enthousiaste team maken we graag al uw wensen waar. 
Wij zorgen voor een feest op maat en bezorgen u een onvergetelijke dag.  
 
In het onderstaande overzicht staan onze tarieven voor de boothuur en de buffetten. 
Heeft u andere wensen dan horen wij dit graag van u. We kijken graag samen met u naar de vele 
mogelijkheden. 
 
 
 
 
  



All Inn arrangement Klinkhamer’s Dinner    p.p. € 62,50 
 
5 uur boot `Waterland` huur, waarvan 4 uur varen 
Open bar gedurende 5 uur (binnenlands gedestilleerd) 
Warm en koud buffet Klinkhamer’s Dinner 
Minimaal 30 personen 
 
All Inn arrangement hapjes      p.p. € 52,50 
 
5 uur boot `Waterland` huur, waarvan 4 uur varen 
Open bar gedurende 5 uur (binnenlands gedestilleerd) 
Inclusief drank en 10 hapjes per persoon (Bittergarnituur A en B) 
Minimaal 30 personen 
 
All Inn arrangement Kinderen (van 4 tot en met 13 jaar)  p.p. € 19,50 
 
5 uur boot `Waterland` huur, waarvan 4 uur varen 
Open bar gedurende 5 uur (frisdrank) 
Inclusief chips, ijs en poffertjes 
 
 
Toeslag boot `Vinkeplas` bij All Inn arrangement   € 350,- 
 

Losse Boothuur Waterland 
Eerste 2 uur  € 420,- 
Elk volgend uur  €  95,- 
 
Losse Boothuur Vinkeplas 
Eerste 2 uur  € 540,- 
Elk volgend uur  € 165,- 
  



Bittergarnituur A       p.p. € 5.50 
 

• Leverworst met augurk 
• Grillworst met komkommer 
• Gekookte worst met zilveruitjes 
• Blokje kaas met mandarijn 
• Ossenworst met Amsterdams uitje 

 
Bittergarnituur B       p.p. € 7,95 
 

• Gevuld eitje 
• Wit brood met beenham 
• Wit brood carpaccio 
• Wit brood met gerookte paling 
• Wit brood met gerookte zalm 
 

Luxe Schaal hapjes       p.p. € 79,50 
 

• 10 wraps gevuld met roomkaas, rucola en gerookte zalm 
• 10 geroosterde broodjes met dun gesneden ossenhaas 
• 10 gevulde eieren met kipkerrie salade 
• 10 tomaatjes gevuld met Hollandse garnalen 
• 10 partjes meloen met ardennerham 
• 10 gemarineerde olijven in een sierlijk glaasje 

 
Bittergarnituur met tapas hapjes (60 stuks)   p.p. € 79,50 
 

• In pesto gemarineerde garnalen 
• Roomkaas omwikkeld met serranoham  
• Sweet pepers 
• Olijven gemarineerd in knoflook 
• Stokbroodje met tapenade/ serranoham/ mozzarella 
• Rundergehaktballetjes in een tomatensaus 

 
High tea        p.p. € 19,50 

 
• Sandwich paling/ zalm en kip 
• Mini bollen met o.a. beenham, carpaccio en filet americain 
• Petit fours 
• Cup-cake 
• Bonbon 
• Koffie en thee tijdens het buffet 

 
 

Lunch buffet        p.p. € 17,50 
 

• Rosbief, fricandeau en ham 
• Jonge en Leidse kaas 
• Rundvleessalade 
• Diverse soorten brood 
• Krentenbrood 
• Roomboter 
• Zoet beleg 



Barbecue buffet       p.p. € 22,50 

 
• Hamburger 
• Kipsaté 
• Braadworstje 
• Kippenpootje 
• Varkensbiefstukje 
• 3 koude sausjes 
• Satésaus 
• Huzarensalade 
• Aardappelsalade 
• Pastasalade 
• Stokbrood 
• Kruidenboter 

 
 

Klinkhamer’s Dinner      p.p. € 26,50 
 

• Tonijnsalade met olijven en tomaat 
• Visschotel met haring/ zalm en paling 
• Huzarensalade met rosbief en paté 
• Canapé’s van geroosterde kip en honing 
• Salade van ananas met parmaham 
• Heerlijke saté in oosterse pindasaus 
• Beenham in bearnaisesaus 
• Aardappelgratin 
• Stokbrood en minibroodjes 
• Kruidenboter 

 
 
Buffet Feestmaal       p.p. € 31,50 
 

• Zalmfilet met witte wijnsaus 
• Aardappel knoflook salade 
• Kalfscarpaccio met tonijnmayonaise 
• Gebraden rosbief 
• Tortilla gevuld met zalm en ham 
• Beenhamsalade 
• Stoofpot rundvlees 
• Gratin van diverse soorten vis 
• Kip pilav 
• Aardappeltaartjes 
• Stokbrood en minibroodjes 
• Kruidenboter 

  



Buffet Venen        p.p. € 31,50 
 

• Rundvleessalade 
• Kipcocktailtjes 
• Tonijnsalade 
• Coppa di Parma met partjes meloen 
• Hele zalm met kreeftenstaartjes 
• Plateau met diverse vissoorten en sausjes 
• Gebakken schnitzeltjes 
• Gehaktballetjes in jus 
• Lasagne bolognaise 
• Aardappelgratin 
• Stokbrood en minibroodjes 
• Kruidenboter 

 
 
Buffet Populair       p.p. € 31,50 
 

• Wraps, gevuld met roomkaas en ham 
• Canapé’s met gerookte zalm en dille 
• Pastasalade met tonijn 
• Russisch eisalade met diverse vissoorten 
• Kiprollade 
• Waldorf salade 
• Varkenshaas in champignonroomsaus 
• Zalmmootjes en dilleroomsaus 
• Lasagne met kip 
• Aardappelpuree 
• Stokbrood en minibroodjes 
• Kruidenboter 

 
 
Buffet Partytime       p.p. € 31,50 
 

• Carpaccio van de ossenhaas 
• Serranoham op rucola-sa met meloen 
• Rauwkostsalade met gebraden kip 
• Zalmsalade met paling 
• Hollandse garnalen met cocktailsaus 
• Gerookte zalm 
• Kip tandoori 
• Wit visfilet in witte wijnsaus 
• Wraps gevuld met kip uit de oven 
• Aardappelgratin 
• Stokbrood en minibroodjes 
• Kruidenboter 

  



IJs Dessert Buffet         p.p. € 9.50 
 

• Diverse ijstaarten 
• Verse fruitsalade 
• Verse slagroom 

 
 
IJs Dessert Buffet de luxe       p.p. € 15,50 
 

• Diverse gebaksoorten 
• Diverse ijstaarten 
• Diverse soorten bavarois 
• Verse fruitsalade 
• Verse slagroom 
• Chocolade en vanillemouse 
• Vanillesaus 

 
 
Extra gerechten die u los erbij kunt bestellen 
   
Cake           p.p. € 2.35 
Petit four Bakkerij Mens       p.p. € 2,75 
Gesorteerd gebak Bakkerij Mens      p.p. € 3,50 
Kirr Royale (welkomscocktail)       p.p. € 3,75 
 
Toeslag bij eigen taart       p.p. € 0,75 
 
 
Drankjes 
 
Koffie en thee         € 2.75.- 
Frisdranken         € 3.- 
Bier          € 3.- 
Jus de Orange         € 3.- 
Wijn/ Port/ Martini        € 3.50 
Binnenlands gedestilleerd       € 3.50 
Buitenlands gedestilleerd       € 5,- 
 


