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De wind in de zeilen, het klotsende water tegen de 
boeg en de zon in het gezicht; zeilen geeft een ultiem 
gevoel van vrijheid. SailWise is al 40 jaar de enige 
aanbieder in Nederland van meerdaagse, uitdagende 
watersportactiviteiten en -vakanties voor mensen met 
een beperking. Elk jaar bezoeken zo’n 1.400 mensen 
onze volledig aangepaste en rolstoeltoegankelijke 
accommodaties en dat aantal stijgt nog steeds. 

Ons aanbod is uitermate geschikt voor actieve 
groepsreizen. Veel mytylscholen, zorginstellingen, 
woongroepen en revalidatiecentra maken jaarlijks 
gebruik van ons aanbod.

Ontdek de mogelijkheden
Van zwerftochten over het IJsselmeer en het Wad met 
de tweemastklipper Lutgerdina, zeilen op de Friese 
meren met de catamaran Beatrix tot genieten van een 
mix van kleine watersporten op het eiland Robinson 
Crusoe bij Loosdrecht. Dankzij SailWise kan iedereen 
genieten van een onvergetelijke ervaring op het water. 
Want met de juiste aanpassingen is het voor iedereen 
mogelijk om te (leren) watersporten. Al onze gasten 
zijn het er over eens: SailWise laat je boven jezelf uit 
stijgen en doet je je beperking vergeten.

ACTIEF, 
UITDAGEND EN ZELFSTANDIG

“Het aanbod van SailWise is voor onze 
revalidanten een hernieuwde kennismaking 
met hun mogelijkheden. Daarnaast heeft 
watersport nog iets extra’s: de revalidant 
gaat buiten, samen met lotgenoten, 
de spreekwoordelijke strijd tegen de 
elementen aan. Dat geeft vertrouwen dat 
je de wereld ook na het verkrijgen van een 
beperking nog steeds aan kan.”
Manager revalidatiecentrum
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“Jullie watersportactiviteiten stimuleren 
onze leerlingen om veilig grenzen durven 
te verleggen. Het geeft leerlingen 
zelfvertrouwen en de durf om in de normale 
situatie ook uitdagingen aan te gaan... Ook 
het gezamenlijk aangaan van uitdagingen 
versterkt de relatie tussen de leerlingen 
onderling en tussen de leerlingen en de 
leraren op een wijze waar geen sociale 
methodiek tegenop kan.”

Afdelingshoofd mytylschool

ACTIEF, 
UITDAGEND EN ZELFSTANDIG

ONBEPERKT GENIETEN 
VOOR IEDEREEN

SailWise gaat uit van de fi losofi e dat watersport en 
actieve vakanties op het water een ideaal middel 
zijn om bij te dragen aan de zelfstandigheid en zijn om bij te dragen aan de zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid van mensen met een beperking onafhankelijkheid van mensen met een beperking 
en/of chronische ziekte. Watersport biedt uitdaging en/of chronische ziekte. Watersport biedt uitdaging 
en nodigt uit het beste uit jezelf te halen. Onder het en nodigt uit het beste uit jezelf te halen. Onder het 
motto: ‘Normaal wat normaal kan en speciaal wat motto: ‘Normaal wat normaal kan en speciaal wat 
speciaal moet’, stellen we in overleg een gevarieerd speciaal moet’, stellen we in overleg een gevarieerd 
en uitdagend watersportprogramma samen met en uitdagend watersportprogramma samen met 
aandacht voor ieders wensen en mogelijkheden. 

Meerwaarde
Watersport met SailWise blijkt een ideaal middel voor Watersport met SailWise blijkt een ideaal middel voor 
revalidatie, re-integratie, sociaal contact en het (her)revalidatie, re-integratie, sociaal contact en het (her)
ontdekken en verleggen van grenzen. Wij laten mensen ontdekken en verleggen van grenzen. Wij laten mensen 
ervaren dat ze fysiek en mentaal meer aankunnen dan ervaren dat ze fysiek en mentaal meer aankunnen dan 
ze dachten. Onze gasten voegen meer zelfvertrouwen, ze dachten. Onze gasten voegen meer zelfvertrouwen, 
eigenwaarde en doorzettingsvermogen aan hun bagage eigenwaarde en doorzettingsvermogen aan hun bagage 
toe als ze weer naar huis gaan.

 “Nooit gedacht dat een uitstapje 

met de klas zo avontuurlijk kon zijn!”
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Een kamp met school, een midweek in het kader van Een kamp met school, een midweek in het kader van Een kamp met school, een midweek in het kader van 
revalidatie, of samen met lotgenoten een dag heerlijk revalidatie, of samen met lotgenoten een dag heerlijk revalidatie, of samen met lotgenoten een dag heerlijk 
zeilen: bij SailWise kun je met een groep een- of zeilen: bij SailWise kun je met een groep een- of zeilen: bij SailWise kun je met een groep een- of 
meerdaagse arrangementen boeken. Als groep boek je meerdaagse arrangementen boeken. Als groep boek je 
de gehele accommodatie,  inclusief een vaarprogramma. de gehele accommodatie,  inclusief een vaarprogramma. 
Je kunt in overleg met ons een programma op maat 
samenstellen. Wij zorgen voor voldoende ervaren 
instructeurs. Je bent als groep zelf verantwoordelijk 
voor het verzorgen van de noodzakelijke ADL-hulp voor 
de eigen gasten. 

Veiligheid boven alles
Veiligheid en kwaliteit staan bij SailWise hoog 
in het vaandel. We nemen daarom verschillende 
voorzorgsmaatregelen om jouw veiligheid zo 
goed mogelijk te garanderen. Elke vakantie of 
watersportactiviteit wordt begeleid door professionele 
en goed opgeleide teams. Deze teams zorgen niet alleen 
voor een afwisselend en uitdagend programma, maar 
ook voor de veilige randvoorwaarden. Ook zijn er altijd 
voldoende zwemvesten, zeilpakken, reddingsvesten 
en reddingsboeien aanwezig. De vrijwilligers die de 
vakanties begeleiden, zijn goed voorbereid op hun 
taak. Op deze manier doen wij er alles aan om er voor 
iedereen een onvergetelijke en waardevolle ervaring op 
het water van te maken!

GROEPSARRANGEMENTEN    

OP MAAT

“Ik krijg - met hulp van vrijwilligers en 
bemanning - de mogelijkheid om zelf 
actief mee te zeilen.”

“Vandaag heb ik gekozen voor de 

trimaran, morgen een ander bootje.”

“Onze patienten ervaren dankzij de 
watersportweekenden van SailWise dat ze 
meer kunnen dan ze dachten en het haalt 
hen letterlijk uit hun sociaal isolement. 
Eén van onze deelnemers verwoordt dit 
mooi: ‘Je wereld wordt hiermee weer een 
stukje groter, je hebt weer een verhaal 
als je thuiskomt.”

Coördinator van een patiëntenorganisatie
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Watersporteiland Robinson Crusoe
Midden in de Loosdrechtse Plassen bevindt zich 
ons unieke watersporteiland Robinson Crusoe. Een 
toegankelijk watersport centrum, waar je kunt 
kennismaken met alle vormen van watersport, zoals 
zeilen, kanoën en waterskiën.

Tweemastklipper Lutgerdina
Met de volledig aangepaste tweemast klipper Lutgerdina 
worden vanuit Enkhuizen meerdaagse avontuurlijke 
zeiltochten over IJsselmeer en het Wad gemaakt.

Watersportcentrum It Sailhûs
Dit multifunctionele watersportcentrum in Elahuizen 
is de thuishaven van de catamaran Beatrix. Naast een 
volledig toegankelijke groepsaccommodatie voor de 
gasten van de Beatrix is er ook een aantal aangepaste 
(zorg)appartementen aanwezig. Een prachtige 
uitvalsbasis voor allerlei activiteiten op het water!

Catamaran Beatrix
Met onze speciaal aangepaste catamaran Beatrix 
maken we actieve zeildagtochten over de Friese 
meren en het IJsselmeer. Er wordt overnacht in 
‘It Sailhûs’ in de thuishaven Elahuizen.

DE ACCOMMODATIES 
VAN SAILWISE

Lutgerdina
Enkhuizen

Beatrix
It Sailhûs
Elahuizen

Robinson Crusoe
Loosdrecht

Aangepast en comfortabel 
Al onze accommodaties zijn volledig aangepast, 
rolstoeltoegankelijk en voorzien van alle comfort. 
Ook de schepen zijn zodanig ingericht dat iedereen 
zelfstandig mee kan doen.
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Watersporteiland Robinson Crusoe
Een watersportvakantie op ons eiland Robinson Crusoe 
is uniek, omdat de watersportmaterialen waar nodig 
volledig aangepast zijn voor verschillende soorten 
beperkingen. Zo kun je zelfs vanuit je elektrische 
rolstoel een schip zeilen en is het mogelijk met 
bijvoorbeeld een joystick een bootje te besturen. Van 
nachtzeiltochten, zeilwedstrijden, surfen of kanoën bij 
de opkomende zon; je kunt het zo gek niet bedenken of 
Robinson Crusoe biedt het!

Robinson Crusoe in het kort:
•  Complete mix van watersporten, aangepast 
 voor verschillende soorten beperkingen
• Volledig rolstoeltoegankelijk
•  Groot terras met uitzicht over de 
 Loosdrechtse Plassen
•  Aanpassingen voor visueel gehandicapten
• Ruime, professionele keuken
• 4 eenpersoons slaapkamers
• 7 tweepersoons slaapkamers
• 3 vierpersoons slaapkamers
• In hoogte verstelbare bedden
• Aangepaste toiletten en douches
• Verrijdbare tillift
•  Dag-, weekend-, midweek- of weekarrangementen 

mogelijk
• Maximaal 23 gasten bij meerdaagse zeiltochten
• Maximaal 30 gasten bij dagactiviteiten

Tweemastklipper Lutgerdina 
Vanaf het moment dat je aan boord komt van de 
Lutgerdina, laat je alle dagelijkse beslommeringen 
achter je. Op deze volledig aangepaste klipper kun je 
actief deelnemen aan het zeilen. Droogvallen op het 
Wad, heerlijk zeilen, gezellige haventjes bezoeken, 
voor anker midden op het water om te genieten 
van de sterrenhemel: het behoort allemaal tot de 
mogelijkheden! De Lutgerdina is voorzien van alle 
comfort.

De Lutgerdina in het kort:
•  Volledig rolstoeltoegankelijk: extra brede gang-

boorden en zeilen bedienen vanuit de rolstoel
•  Modern, hydraulisch stuursysteem voor zeilers met 

verminderde arm- of handfunctie
• Aanpassingen voor visueel gehandicapten
• Benedendeks met behulp van een lift
• Sfeervolle salon en ruime, open keuken
• 4 tweepersoons slaapkamers
• 3 vierpersoons slaapkamers
• In hoogte verstelbare bedden
• Aangepaste toiletten en douches
• Tillift
•  Dag-, weekend-, midweek- of weekarrangementen 

mogelijk
• Maximaal 20 gasten, waarvan 7 rolstoelgebruikers

PRAKTISCHE INFORMATIE

“Gezamenlijke uitjes willen wij zo actief mogelijk aanbieden. Bij SailWise kan dat, omdat zij 
de mogelijkheden van onze bewoners zien. Steeds weer een heerlijke ervaring met wind, 
zon en activiteiten op maat. Het is geweldig om te zien hoe onze bewoners in een veilige 
omgeving hun grenzen verleggen, met elkaar samenwerken, hier van genieten en helemaal 
loskomen van de dagelijkse zaken. Wij kijken alweer uit naar volgend jaar! ”

Activiteitenbegeleider bij een kleinschalige woonvorm

OVER ONZE ACCOMMODATIES
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Catamaran Beatrix
Vanuit het Friese Elahuizen organiseren we zeiltochten 
voor groepen met de volledig aangepaste catamaran 
Beatrix. Hij is snel, stabiel en aangepast zodat in principe 
iedereen op dit schip kan zeilen. Na een dag zeilen, 
leggen we ’s avonds aan bij de groepsaccommodatie It 
Salhûs.

De Beatrix in het kort:
•  Mogelijkheid om alle zeilen te hijsen vanuit
 de rolstoel
•  Bediening van het roer met een
 stuurwiel (toegankelijk via een lift) of joystick
• Aanpassingen voor visueel gehandicapten
• Gezellige salon en goed uitgeruste keuken
• Aangepast toilet aan boord
• Overnachting in groepsaccommodatie It Sailhûs
 - In hoogte verstelbare bedden
 - Aangepaste toiletten en douches
 - (Verrijdbare) tilliften
•  Dag-, weekend-, midweek- of weekarrangementen 

mogelijk
• Maximaal 12 gasten, waarvan 4 rolstoelgebruikers

Watersportcentrum It Sailhûs
It Sailhûs, het voormalige kaaspakhuis aan de Fluessen 
in Elahuizen, is een prachtige uitvalsbasis voor allerlei 
activiteiten op het water. Dit multifunctionele water-
sportcentrum met aangepaste (zorg)appartementen en 
een groepsaccommodatie is uniek in Nederland. Er zijn 
aangepaste vaarmaterialen aanwezig, geschikt voor elke 
beperking. Zo kan iedereen op eigen kracht de wind in de 
zeilen voelen!

It Sailhûs in het kort:
• Volledig rolstoeltoegankelijk
• Groepsaccommodatie voor 12 personen
•  Vier- tot zespersoons appartementen met grote 

woonkamer, toegankelijke keuken, 2 slaapkamers en 
2 badkamers

• In hoogte verstelbare bedden
• Aangepaste toiletten en douches
• (Verrijdbare) tilliften
• Groot terras met uitzicht over De Fluessen
•  Dag-, weekend-, midweek- of weekarrangementen 

mogelijk

Meer informatie
In overleg zijn op alle accommodaties zowel dag- 
als meerdaagse arrangementen, met of zonder 
catering, samen te stellen. Kijk op www.sailwise.nl 
voor meer informatie over groepsreizen en de 
huurmogelijkheden van It Sailhûs. Of neem 
contact op met onze boekingsmedewerker via 
boekingen@sailwise.nl of 0228 350 756. Wij 
maken graag een offerte op maat voor u.
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SailWise. Onbeperkt genieten van 
watersport
Wilt u meer weten over onze watersportmogelijkheden 
voor groepen of over onze volledig toegankelijke 
groepsaccommodaties? Kijk op www.sailwise.nl of 
neem contact op met onze boekingsmedewerker via 
0228 - 350 756 of boekingen@sailwise.nl.

Bierkade 1
1601 KR Enkhuizen
0228 - 350 756
info@sailwise.nl
www.sailwise.nl
Facebook: /SailWise
Twitter: @SailWise
Pinterest: /SailWise
Rek.nr.: NL14 RABO 0311 3093 72

Ook individuele arrangementen  
Bij SailWise is het ook mogelijk om individueel een 
reis te boeken. Er zijn arrangementen, afgestemd 
op specifi eke wensen en behoeften.  Vraag onze 
folder voor individuele mogelijkheden aan of neem 
contact op voor meer informatie. Stuur een e-mail 
naar boekingen@sailwise.nl of bel 0228 - 350 756. 
Voor meer informatie kun je  ook de website 
raadplegen www.sailwise.nl.


