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Of je nu een lichamelijke of zintuigelijke beperking hebt, een verstandelijke
beperking of niet-aangeboren hersenletsel… iedereen kan zeilen bij SailWise.
Anne de Ruijter vertelt hoe het is om met een rolstoel te zeilen.

Ze ligt op twee drijvers, is ruim 19 meter lang, heeft twee masten, 140 m2
zeiloppervlak, is razendsnel op het water… en je kan haar besturen vanuit je
rolstoel. De catamaran Beatrix is uniek in haar soort en we laten zien waarom.

Nieuw in It Sailhûs

						

Een groepsaccommodatie die niet gebruikt wordt… dat is zonde! Daarom hebben
we het Commandeurshuis nieuw leven ingeblazen en helemaal opgeknapt.

Renovatie Robinson Crusoe 					

Watersporteiland Robinson Crusoe is toe aan een renovatie, om ook in de
toekomst een goed verblijf te bieden aan onze gasten. We vertellen je over onze
plannen en lichten een tipje van de sluier op.
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Voorwoord
SailWise is een blijvertje, een doorzetter, grenzen verleggend, soms onnavolgbaar,
maar ook energiek, doortastend en volhardend. De coronacrisis heeft ons er
niet onder gekregen en we kijken enorm uit naar een nieuw jaar, met nieuwe
mogelijkheden en nieuwe zeilvakanties.
Maar eerst wil ik graag stilstaan bij alle deelnemers en groepen van wie de
vakantie afgelopen seizoen niet is doorgegaan. Het besluit om de vakanties te
annuleren was noodzakelijk, maar ook zwaar. Niet alleen voor ons, maar vooral
ook voor alle gasten. Voor veel van hen is een reis bij SailWise hét uitje van
het jaar, waar maandenlang naar wordt uitgekeken. De teleurstelling was
dan ook – heel begrijpelijk – groot toen naar buiten kwam dat de reizen
geannuleerd moesten worden. En toch kon SailWise ook op veel begrip
rekenen, werden coronavouchers geaccepteerd en kregen we steun uit
alle hoeken van de samenleving. Dat doet ons goed en geeft enorm
veel energie.
Ik vind het fantastisch om te zien hoe medewerkers én vrijwilligers
zich het afgelopen jaar hebben ingezet, zichzelf even hebben
weggecijferd, om samen naar nieuwe mogelijkheden te kijken en
het beste beentje voor te zetten. Samen zijn we doorgegaan, hebben
we creatieve oplossingen bedacht, zodat mensen een alternatieve
vakantie konden boeken op ons watersporteiland Robinson Crusoe
en bij ons watersportcentrum It Sailhûs.
En binnenkort staat het nieuwe SailWise-seizoen weer voor de deur…
Het zoeken naar oplossingen zit in ons bloed. We kijken verder, passen
ons aan en zorgen dat watersport toegankelijk blijft voor iedereen. We
hebben passende maatregelen getroffen op onze locaties en volgen de
protocollen zorgvuldig op. We zorgen ervoor dat iedereen in het nieuwe
seizoen niet alleen een onvergetelijke, maar ook een onbezorgde en veilige
vakantie kan beleven bij SailWise.

Zeilen met...
een rolstoel
Anne de Ruijter (27) is geboren met de spierziekte SMA type 2, waardoor ze in een
rolstoel zit en maar weinig kracht heeft in haar hele lichaam. Dat weerhoudt haar er
niet van om mee te doen met de Beurtveer; een loodzware zeiltocht voor klippers en
tjalken, waar ook onze tweemastklipper Lutgerdina jaarlijks aan meedoet.

“Ik noem de vakanties bij SailWise altijd mijn
‘hoofdvakantie’. Want lichamelijk is het uitputtend en
zwaar, maar mijn hoofd kan lekker uitwaaien. Letterlijk.
Ik zet mijn gedachten uit en hoef er alleen maar voor te
zorgen dat het schip vooruit komt. Ik ben best fanatiek
en vind het leuk om aan zo’n wedstrijd mee te doen, zelfs
al maken we maar weinig kans om te winnen. Het is een
feestje en we hebben zoveel plezier met elkaar.”

Groots onthaal
“Het mooiste moment van de Beurtveer is het moment dat
we de haven van Workum binnenzeilen. De andere zeilers
vinden het supertof dat we meedoen. Dan zetten we de
tune van ‘the A-team’ op en worden we al toeterend door
de andere schepen onthaald. Ook op de dijk staan mensen
ons toe te juichen. Dat is heel bijzonder om mee te maken.”

Hoofd uit, wind aan

Bakstagen en zeilen hijsen
“Op de Lutgerdina ben ik vooral veel aan het roer, dat ik kan
bedienen met een joystick. Soms doe ik dat urenlang en dat
vinden de schippers ook wel prettig, want dan hebben zij
even hun handen vrij. Verder help ik met de bakstagen en
het hijsen van de zeilen. Dan maken we de val vast aan mijn
rolstoel en rijd ik over het dek zodat het zeil gehesen wordt.
En ’s nachts beman ik het zoeklicht op het schip, op zoek
naar de boeien langs de vaargeul.”

“SailWise biedt mij de mogelijkheid om te sporten op
een manier waarop ik echt iets kan bijdragen. Ik heb een
intensieve baan en werk fulltime. Dan is het lekker om er
een week echt uit te zijn en alleen maar na te hoeven denken
over van welke kant de wind komt en hoe we het snelst in
Workum komen. Op de Lutgerdina maakt het niet uit of je
een vrijwilliger of deelnemer bent. Iedereen doet mee.”

“We maken de val vast aan mijn rolstoel en ik rijd
over het dek zodat het zeil gehesen wordt.”

In dit magazine vertellen we je over onze plannen voor 2021, maar
komen ook de mensen aan het woord waar het om draait: mensen met
een beperking. Individuele gasten, groepen en onze partners vertellen
bovendien zelf wat SailWise voor hen doet. We geven jou hiermee een uniek
kijkje achter de schermen en hopen je nog enthousiaster te maken voor onze
organisatie en activiteiten.
Ik wens je veel leesplezier en zie je graag in 2021 op één van onze locaties!

Meer weten over de Lutgerdina?
sailwise.nl/lutgerdina

Ron Koopmeiners
Directeur SailWise
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Over de Beurtveer
Eens per jaar zeilen zo’n twintig tjalken en
klippers – waaronder de Lutgerdina – in
drie etmalen zo snel mogelijk van Workum
naar Amsterdam en weer terug. Het is een
tactisch spel, waarbij gebruik van de motor
verboden is en een aantal havens verplicht
aangedaan moet worden.
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Een ervaring
voor het leven

Even voorstellen

Speciaal onderwijsschool De Twijn uit Zwolle gaat ieder
jaar naar Robinson Crusoe
Bijna de helft van onze reizen wordt geboekt door groepen. Revalidatiecentra,
woonvormen, patiëntenverenigingen, speciaal onderwijs… ze zijn het er allemaal over
eens: de watersportactiviteiten van SailWise zorgen voor meer zelfvertrouwen en de
durf om in het dagelijks leven ook uitdagingen aan te gaan. Emmy ten Hove vertelt hoe
het is om met haar basisschoolleerlingen naar Robinson Crusoe te gaan.

Michiel Meijers (60)

Hoe ben je bij SailWise verzeild geraakt?
Michiel: “Dat is lang geleden. 32 jaar geleden heb ik dienst
geweigerd en ben ik maat geworden op de Lutgerdina. Daarna
ben ik blijven hangen. Ik heb de zeevaartschool gedaan en
ben toen schipper geworden op de Lutgerdina.”
Jasmijn: “Ik was 10 jaar toen ik al bij SailWise over de
vloer kwam. Mijn broer was deelnemer en ik ging vaak mee
om hem te brengen of te halen. Later ben ik als vrijwilliger
meegegaan en maat geworden op de Beatrix. Twee jaar
geleden kwam er een vacature vrij en heb ik meteen
gesolliciteerd.”

“‘Bij ons staan de leerlingen aan het roer’, dat roepen we al
jaren. Sinds 2017 is dat letterlijk zo. We wonnen een prijs
om een week te gaan zeilen op Robinson Crusoe. Na die
week waren we zo enthousiast, dat we alle zeilen hebben
bijgezet om dit ieder jaar te doen. Gelukkig werft SailWise
fondsen voor de meerkosten van de reis en we hebben zelf
een deel gesubsidieerd gekregen. Daardoor is het voor ons
mogelijk om dit ieder jaar met twee groepen te doen.”

Alles kan en alles mag
“De eerste keer dat ik mee mocht heb ik mij enorm
verbaasd. Echt alles kan en niets is te gek. Al is een leerling
nog zo beperkt, het wordt altijd mogelijk gemaakt. Gewoon
met de middelen die er zijn en anders wordt er alsnog
een manier gevonden. Daarom zeiden we direct: ‘Dit is zo
geweldig, dit moeten we warm houden en mogelijk maken
voor meer leerlingen’.”

Meer van Robinson Crusoe zien?
sailwise.nl/robinson-crusoe
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Meer dan alleen watersporten

Wat voor werk doe je precies?

“Het is bijna niet te beschrijven hoe leerlingen terugkomen
van het eiland. Kinderen in een elektrische rolstoel hebben
ineens in een bootje gevaren en die ook nog zelf bestuurd.
Ze kunnen zoveel meer dan dat ze zelf hadden gedacht.
Veel van hen zijn het niet gewend om zonder ouders of
verzorgers ergens anders te logeren. Het is dus veel meer
dan alleen de watersportervaring. Het is een ervaring voor
het leven, absoluut!”

Jasmijn: “Ik ben assistent-beheerder op Robinson Crusoe en
afgelopen jaar ook gastvrouw in It Sailhûs. We werken echt
als één team en samen zorgen we ervoor dat deelnemers het
uiterste uit zichzelf kunnen halen.”
Michiel: “Ik ben nu manager bedrijfsvoering, officieel
adjunct-directeur. Ik heb vanuit deze functie weinig contact
met de deelnemers, maar schep het kader waarmee Jasmijn
en haar collega’s de vakanties vorm kunnen geven. Ik ben
geen kapitein, maar walkapitein.”
Jasmijn: “Zoveel ben ik ook niet meer op het water te vinden.
Ik zorg ervoor dat vrijwilligers veilig en op een prettige manier
met de deelnemers het water op kunnen.”

Spannend
“Sommige groepsdocenten waren in het begin
terughoudend. ‘Wat als er iets gebeurt op zo’n eiland? We
moeten al die bagage mee en alle toeters en bellen regelen
qua verzorging. Durven we dit wel aan?’ Zij hebben dus ook
hun grenzen moeten verleggen. Naderhand vond iedereen
het supertof en zijn deze reizen echt een verrijking voor
onze leerlingen.”

Wat vind je het leukst aan je werk?
Michiel: “Ik vind het leuk om met mensen te werken,
hoewel ik daar maar weinig aan toe kom. Ik sta graag samen
met deelnemers en vrijwilligers op beurzen om mensen
te overtuigen om met ons mee te gaan. Dan weet je weer
waarvoor je het doet: samen mogelijkheden ontdekken die
onmogelijk leken.”

Jasmijn Thibaudier (25)

Jasmijn: “Mijn werk is heel veelzijdig; zowel praktisch
als sociaal. Het allermooist vind ik dat mensen zichzelf
overtreffen. Door hun beperking denken ze soms dat ze iets
niet kunnen of ze durven het niet. Met de juiste begeleiding
en middelen kunnen we hen laten zien dat er zoveel meer
mogelijk is. Ze stijgen boven zichzelf uit en dat is fantastisch
om mee te maken.”

“Wanneer je in zo’n bootje zit,
is iedereen gelijk.”
Welke tip heb je voor (nieuwe) deelnemers van
SailWise?
Jasmijn: “Zoek de uitdaging en ga deze aan. Er is zoveel
meer mogelijk dan dat je denkt. Tijdens een vakantieweek
leer je de ‘SailWise-bril’ te dragen; een mindset van denken
in mogelijkheden. Hoe vaker je komt, hoe meer je zult
merken dat je je die eigen gaat maken. Een fijne bril om ook
bij thuiskomst op te kunnen zetten!”
Michiel: “Laat je niet afschrikken door wat je omgeving tegen
je zegt. Gewoon doen. Of je nu in een rolstoel zit of blind
bent, het maakt allemaal niet uit. Watersporten kan iedereen.
Iemand zei ooit tegen mij: ‘de wind maakt geen onderscheid’.
Wanneer je in zo’n bootje zit, is iedereen gelijk. Dan vecht je
tegen de elementen en vallen alle andere zaken weg.”

Bekijk wie er bij SailWise werkt
sailwise.nl/onze-mensen
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SailWise

zeil-10daagse
Zeilend door Nederland voor het goede doel

sailwise in coronatijd
Nieuwe kansen voor SailWise
Met miljoenen zaten we aan de buis gekluisterd tijdens de persconferenties van Mark Rutte
en Hugo de Jonge. Had het coronavirus Nederland nog teveel in zijn greep? Komen er weer
nieuwe maatregelen? Ook wij hebben de persconferenties met spanning aangehoord. De
maatregelen waren noodzakelijk, maar hadden ook verregaande gevolgen voor SailWise. Zo
ver, dat we 95% van onze reizen moesten annuleren. Een enorme klap voor onze stichting.
Veiligheid voor alles
De gezondheid van onze deelnemers, vrijwilligers en
medewerkers staat voorop en we willen geen risico’s nemen.
We hebben afgelopen jaar meerdere malen het besluit
moeten nemen om zeilvakanties te annuleren. Een enorme
tegenvaller voor ons, maar ook voor onze deelnemers en
vrijwilligers. De teleurstelling was groot, maar gelukkig was
er ook veel begrip voor ons besluit.

“Gelukkig was er veel
begrip.”

fantastische en onbezorgde vakantie te bieden, passend
binnen de coronamaatregelen. De Lutgerdina is naar
Robinson Crusoe in Loosdrecht gevaren om daar als
8-persoons slaapschip te dienen voor gezinnen en in de
groepsaccommodatie op het eiland werden studio’s ingericht
voor 2 tot 6 personen. It Sailhûs in het Friese Elahuizen bood
al vier ruime 4-persoons vakantiewoningen voor een coronaveilige vakantie.

Zware, emotionele beslissing

Nieuw jaar, nieuwe kansen

Bijna alle reizen annuleren, betekent ook geen bijdragen van
deelnemers. Bovendien hebben fondsen het ook moeilijk en
kregen we van hen minder steun. Al snel werd duidelijk dat
SailWise het financieel enorm zwaar zou krijgen. Er werd een
loodzware beslissing genomen: we moesten afscheid nemen
van de bemanning van de tweemastklipper Lutgerdina en de
catamaran Beatrix. Op het watersporteiland Robinson Crusoe
en op kantoor zijn we in afgeslankte vorm verder gegaan.

Dankzij het alternatieve aanbod, veel steun van bedrijven en
particulieren, steun van enkele trouwe fondsen, steun vanuit
de overheid en de opbrengst van onze zeil-10daagse (zie
pagina 9) hebben we dit bizarre jaar overleefd. Maar we zijn
er nog lang niet. We zijn volop bezig met de plannen voor
2021 (zie pagina 22); een jaar waarin we deels weer reguliere
zeilvakanties aan kunnen bieden, ook als het coronavirus
nog actief is in Nederland. Kortom: het coronavirus heeft ons
er niet onder gekregen en we zien onze toekomst nog altijd
positief in.

Schouders eronder
Met het ‘nieuwe’ team hebben we alle zeilen bijgezet om
mensen met een beperking op een andere manier een

8

“We zien onze toekomst
positief in.”

“Houd watersport toegankelijk voor mensen met een beperking”.
Dat was de boodschap die in verschillende havens en op de
tussenliggende wateren te horen en te zien was tijdens de
SailWise zeil-10daagse. Onze catamaran Beatrix voer van 17 t/m 26
september 2020 langs onze locaties en diverse havenplaatsen, om
geld op te halen en aandacht te vragen voor SailWise.
SailWise konvooi

Succesvolle actie

De tiendaagse zeiltocht maakten we niet alleen. Dagelijks
ontvingen we gasten aan boord, zeilers uit het hele
land voeren met hun eigen boot mee en burgemeesters,
wethouders en onze belangrijkste partners losten het
startschot voor een volgende etappe. De Beatrix trok veel
bekijks van passanten en lokale media.

Toch kijken we terug op een succesvolle zeil-10daagse
(al waren het maar 8 dagen). Nadat bekend werd
dat de Beatrix motorproblemen had, stroomden de
steunbetuigingen én donaties binnen. Mensen leefden
enorm met ons mee. Dankzij iedereen die een donatie heeft
gedaan, de daggasten die hebben meegevaren op
de Beatrix, nieuwe leden van de SailWise Club van 100
en nieuwe Vrienden van SailWise, is er maar liefst
€ 37.449,- opgehaald voor SailWise!

Het noodlot sloeg toe
In de ochtend van 25 september, een dag voor de finish
in Loosdrecht, ging het mis. De Beatrix vertrok vanaf de
Kaag, maar lag al snel weer stil. Motorproblemen waren
de oorzaak. Deze waren zo groot, dat verder varen niet
mogelijk was. De zeil-10daagse eindigde daarmee abrupt op
de Kaag. De Beatrix kon pas een week later terugvaren naar
haar thuishaven in Friesland.

Bedankt!
De zeil-10daagse was niet mogelijk zonder de hulp van heel
veel mensen. Vrijwilligers, zeilers, zeilverenigingen, havens,
collega’s, vrienden, familie… iedereen heeft geholpen. We
zijn enorm dankbaar voor alle hulp én de donaties die we
hebben mogen ontvangen. Bedankt!

“We zijn enorm dankbaar voor
alle hulp en donaties.”

Wil je SailWise ook steunen?
Doneer! sailwise.nl/steun-ons
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Vrijwilligerswerk op vakantie
Hoe is het om vrijwilliger te zijn bij SailWise?
SailWise kan niet bestaan zonder de hulp van bijna 600(!) vrijwilligers. Amber Majoor
is één van hen. Ze heeft het SailWise-virus goed te pakken en ging in haar eerste jaar
meteen vijf keer mee. Hoe denkt zij zelf over het vrijwilligerswerk bij SailWise? We
vragen het haar in dit interview.
Hoe ben je bij SailWise terechtgekomen?
“Via een bericht op Facebook. Ik vind het leuk om met
mensen te werken en dat miste ik in mijn studie, die vooral
heel technisch is. SailWise bleek de ideale aanvulling te zijn:
ik heb er veel contact met mensen én mag zeilen!”

Wat houdt het vrijwilligerswerk in?

vrienden van sailwise
Voor het leven of voor even
Toegankelijk en betaalbaar, dat zijn onze watersportactiviteiten al jaren. En dat willen we
graag zo houden. Het aanbieden van watersport voor mensen met een beperking zorgt voor
veel meerkosten. Denk aan de aanpassingen, hulpmiddelen, de goedgetrainde bemanning
en de werving, opleiding en begeleiding van vrijwilligers. Deze kosten berekenen we
niet volledig door aan deelnemers en groepen. Zij betalen een eigen bijdrage voor hun
aangepaste vakantie. Het restbedrag is voor rekening van SailWise.

Om die kosten te dekken krijgen we steun van fondsen en uit
het bedrijfsleven. Maar we merken dat veel mensen zelf ook
graag een steentje bijdragen aan SailWise. Daarom hebben
we in 2020 de Vrienden van SailWise in het leven geroepen.
En met succes!

“Als er één club is die
ondersteuning verdient,
is dat wel SailWise.”
kleine bijdrages, grote steun
Vriend van SailWise worden kan al vanaf 25,- per jaar. Per
persoon is het een kleine bijdrage, maar alle Vrienden bij
elkaar – meer dan 100 inmiddels – steunen SailWise al voor
meer dan 5.000,- per jaar. En dit bedrag loopt snel op!
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“Als vrijwilliger heb ik iedere dag een ‘date’ met een
deelnemer. Tijdens zo’n date ondersteun ik, waar nodig,
bij de ADL. Eventuele verpleegkundige zorg wordt door een
(gediplomeerd) verpleegkundige uitgevoerd. Verder doen we
alles samen als één groep. Samen maken we de plannen voor
die dag, we koken samen, zeilen samen en doen samen de
afwas. De scheiding tussen deelnemer en vrijwilliger is snel
verdwenen; we zijn gewoon één groep die samen op vakantie
is.”

ADL staat voor algemene
dagelijkse levensverrichtingen

Wat vind je zo leuk aan vrijwilligerswerk bij
SailWise?
“Echt alles kan bij SailWise. Alles wat gewoon kan doen
we gewoon en anders vinden we wel een manier of een
aanpassing. Zo heb ik een keer aardappels geschild met een
meneer die 100% blind is. Dat had hij nog nooit gedaan.
Samen hebben we bijna de hele zak aardappelen leeggeschild en hij vond het fantastisch!”

Hoe vind je het om te helpen bij de ADL-zorg?
“In het begin vond ik dat best spannend, maar dat bleek
helemaal niet nodig. SailWise organiseert introductiedagen
en -weekenden voor vrijwilligers en ik heb veel geleerd
van de andere vrijwilligers die meegaan. En ook van de
deelnemers trouwens. Eén van hen heeft mij tijdens mijn
eerste reis veel geleerd en bedacht zelfs een certificaat,
omdat ze vond dat ik goed mijn best had gedaan.”

Heb je nog tips voor nieuwe vrijwilligers?
“Ja, schrijf je in! Dat is de beste tip die ik iemand kan geven.
Geniet verder ook zelf lekker van alles wat er te genieten
valt op zo’n reis. Van het zeilen, de mooie uitzichten en de
gezelligheid.”

Amber is masterstudent Biomedical Engineering
bij de TU Eindhoven en sinds 2019 vrijwilliger bij
SailWise

vriendenprijsjes
Vriend van SailWise worden levert ook wat op. Regelmatig sturen we onze Vriendenprijsjes rond; lastminute
aanbiedingen voor onze accommodaties. Het voordeel loopt
al snel op tot 50% korting op een boeking. Word je Vriend
en boek je een lastminute verblijf, dan heb je je bijdrage als
Vriend van SailWise dus al direct terugverdiend!

Amber Marjoor (26)

“Omdat jullie mijn vader
nog mooie zeilervaringen
hebben gegeven!”
Vriend worden?
sailwise.nl/vriend

Ook nieuwsgierig naar ons
vrijwilligerswerk?
sailwise.nl/vrijwilligers
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De Beatrix onder de loep

Ze ligt op twee drijvers in het water, is ruim 19 meter lang, heeft
twee masten, 140 m2 zeiloppervlak, is razendsnel op het water…
én je kan haar besturen vanuit je rolstoel. Dat de catamaran
Beatrix uniek is, dat mag duidelijk zijn. Maar wat maakt haar
zo bijzonder? We laten het je zien!

En verder
•
•
•
•
•
•

Brede gangboorden
Geheel drempelloos
Kajuit met (bijna) 360 graden zicht
Radiografisch bestuurbaar
Zeilbediening met winches op rolstoelhoogte
Braillekaarten voor blinden en slechtzienden

Zeer stabiel schip
k

Brede loopplan

Ruim dek

Hydraulische
stuurbediening

Liftplateau met
stuurwiel

Makkelijk te hijsen zeilen
wc/
Aangepaste inatie
b
m
o
douche-c

Onderrijdbare keuken

Joystickbesturing

Een stukje geschiedenis
De Beatrix is de enige in haar soort; er bestaat geen tweede
catamaran zoals deze. Het schip is speciaal voor onze doelgroep
in 2005 gebouwd op Urk - door Balk Shipyard - en heeft 1 miljoen
euro gekost. Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft de catamaran
tijdens SAIL 2005 aangeboden als nationaal geschenk ter ere van
het 25-jarig regeringsjubileum van toenmalig Koningin Beatrix, de
beschermvrouwe van het fonds. Sinds 2006 is de exploitatie van
het schip in handen van SailWise.
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Meer weten?
sailwise.nl/beatrix
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Nieuw in
It Sailhûs!
Sfeervolle en gezellige groepsaccommodatie in Friesland
Wie jaren geleden met SailWise in Friesland op vakantie is geweest kent het
Commandeurshuis nog wel. Tot vijf jaar geleden werd deze groepsaccommodatie
in It Sailhûs gebruikt voor de zeilvakanties met onze catamaran Beatrix. In 2015
werd het naastgelegen pakhuis omgebouwd tot een prachtige accommodatie
met vier vakantiewoningen, een groepsruimte, vergaderruimte en buitenterras
met steiger. Twee van de vakantiewoningen zijn sindsdien gebruikt voor de
zeilvakanties en de groepsaccommodatie kwam leeg te staan. Zonde!

Vakantie aan de Friese meren
Watersportcentrum It Sailhûs ligt direct aan het grootste meer van Friesland: de Fluessen. Bij uitstek een
fantastische locatie voor watersportliefhebbers en mensen die van rust en ruimte houden. Wil je alleen, met een
klein gezelschap of grote groep op vakantie, een dag(deel) zeilen, helemaal niet of juist iedere dag, met een klein
bootje, de catamaran Beatrix of de (rolstoel)fiets op pad… de mogelijkheden zijn eindeloos!

Nieuw leven ingeblazen
De groepsaccommodatie van It Sailhûs biedt veel potentie. Een gemiste kans dat deze accommodatie niet gebruikt wordt,
vonden wij. Daarom hebben we het deze zomer nieuw leven ingeblazen. Met behulp van een interieurarchitecte zijn de
slaapkamers op de begane grond opnieuw ingericht en geschilderd. De sanitaire voorzieningen zijn grondig gereinigd en
opgefrist en ook de woonkamer is geschilderd en opnieuw ingericht. Kortom, alles is aanwezig om gasten een fantastisch
verblijf te bieden in deze heerlijke accommodatie.

Nieuwe groepsaccommodatie
Nu het Commandeurshuis weer in gebruik is, kunnen we meer gasten ontvangen in It Sailhûs. Mensen die een (individuele)
zeilvakantie met de Beatrix boeken, eten en overnachten in de groepsaccommodatie. Voor kleine gezelschappen zijn nu alle
vier de vakantiewoningen beschikbaar voor een heerlijke én aangepaste vakantie aan het water.

Privéterras

Fantastisch uitzicht!
Gezellige zithoek

Grote eettafel

Indeling groepsaccommodatie
Begane grond
- 	drie 2-persoons slaapkamers met hoog-laagbedden
- twee aangepaste badkamers
- 	woonkamer met ruime keuken, gezellige zithoek en
grote eettafel
- privéterras met fantastisch uitzicht
Bovenverdieping
- vier 2-persoons slaapkamers
- drie toiletten
- twee douches

Landelijk gelegen
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Bekijk de mogelijkheden
sailwise.nl/it-sailhus
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fondsen
aan het woord
SailWise kan niet bestaan zonder de hulp van fondsen. Dankzij hun bijdrage houden
we onze watersportactiviteiten toegankelijk én betaalbaar. Twee fondsen vertellen
waarom zij SailWise steunen.
Fonds Gehandicaptensport Nederland

Foppe Fonds

“Sporten voor mensen met een handicap is nog steeds
niet vanzelfsprekend. In Nederland zijn er 1,7 miljoen
mensen met een handicap die extra ondersteuning
nodig hebben om te kunnen sporten. Bij Fonds
Gehandicaptensport vinden wij dat niemand buitenspel
mag staan en ondersteunen wij sportorganisaties
zonder winstoogmerk. De samenwerking tussen Fonds
Gehandicaptensport en SailWise dateert al uit 1974.
Al ruim 45 jaar staan wij samen klaar om mensen met
een handicap een onvergetelijke tijd te bezorgen door te
sporten. Of dat nu dichtbij huis is of op vakantie; sporten
kan altijd en overal, voor iedereen.”

“Het Foppe Fonds zet zich in voor jongeren voor wie
sporten niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke
of verstandelijke beperking. Door het geven van een
bijdrage kan het fonds ervoor zorgen dat ze weer stralen
en plezier hebben. Zelfs als het allemaal even niet
gemakkelijk is: een kind hoort te spelen! Om met de
woorden van Foppe de Haan te spreken: ‘Als kind wil je
natuurlijk sporten. Soms is het bijna onmogelijk en dan
helpen wij. Wij maken het onmogelijke mogelijk!’ Vanuit
die gedachte sluiten de activiteiten van SailWise goed
aan bij het Foppe Fonds. Bovendien heeft het aangepast
zeilen een speciale plek in ons hart. Met het steunen
van de G-klasse tijdens de Sneekweek van 2019 hebben
we van dichtbij mogen zien wat er mogelijk is en hoe de
verbondenheid met de reguliere (top)sport is.”

fondsgehandicaptensport.nl

Uniek Sporten

Sporten is voor iedereen belangrijk, een
beperking hoeft daarbij geen belemmering
te zijn. Bij Uniek Sporten kunnen mensen
met een beperking een geschikte
sport vinden in de eigen regio. Het
platform biedt allerlei diensten
om mensen met een beperking te
ondersteunen bij het starten of
voortzetten van hun sport. Het is
bovendien een centrale plek waar
mensen met een beperking, hun
directe omgeving en sportclubs
informatie vinden én met elkaar in
contact komen.
unieksporten.nl

Zeilen met...

een visuele beperking
Esmoreit Douwes Dekker (72) zit vol energie en houdt wel van een uitdaging. Maar er
zijn grenzen. Door haar visuele beperking ziet ze nog maar 20% en zelfstandig zeilen
zit er voor haar niet in. Dacht ze…

”Iedereen doet mee en
dat vind ik fantastisch.”

foppefonds.nl

“Op de ZieZo-beurs – een beurs over leven met minder zicht
– struikelde ik over één van de vrijwilligers van SailWise.
Het is nog nooit iemand gelukt om mij over te halen te
gaan zeilen, want ik ben een beetje bang op een boot in
het water. Maar hij zei: ‘Wat een onzin. Met een week ga jij
alleen met een bootje de plassen op’.”

Euforisch
“Toen dacht ik: ‘ik ga gewoon’. In 2019 heb ik mijn eerste
vakantie geboekt op Robinson Crusoe. Ik vond het enorm
spannend. Ik heb nog tegen mijn omgeving gezegd dat als
ik een SOS uit zou zenden, ze mij meteen moesten ophalen.
Desnoods met een helikopter.”

”Kom me halen als ik een SOS uitzend.”
Zelfstandig het water op
“Eenmaal op het eiland zeiden ze: ‘Dus jij gaat alleen de
Loosdrechtse Plassen op’. En dat heb ik echt gedaan: alleen
de plassen op, met een portofoon. Ik zie bijna niets, behalve
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een paar vage kustlijnen. Ik kan dus zo in het riet belanden
zonder dat ik het doorheb. Maar op afstand konden ze mij
goed begeleiden. Ik kan de zeilen houden en op koers varen.
Uiteindelijk heb ik in achtjes om twee eilanden gevaren en
ben ik zelfs alleen teruggevaren.
Het is ook heel leuk om met een vrijwilliger te zeilen. Ik
kan dan ontspannen leren zeilen. En zo kunnen we hard en
schuin gaan. Dat is echt heel gaaf.”

Het maakt niet uit

“Dankzij SailWise heb ik een stuk extra zelfvertrouwen
gekregen. Ik voel mij geen 72, maar behoor wel tot de
oudere jongeren. Bij SailWise maakt dat niet uit. Als jij iets
wilt of zij denken dat je het met een beetje aanmoediging
kan doen, dan doe je dat. Iedereen doet mee en dat vind ik
fantastisch. Zodra het nieuwe reisprogramma uitkomt ben
ik de eerste die gaat boeken.”

Ook zeilen bij Robinson Crusoe?
sailwise.nl/robinson-crusoe
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Renovatie
Robinson
Een plek waar iedereen zichzelf kan zijn
Op een idyllisch plekje, midden op de Loosdrechtse Plassen, ligt een eiland
waar het onmogelijke mogelijk wordt gemaakt. Watersporteiland Robinson
Crusoe is een plek waar rolstoelgebruikers waterskiën, mensen met
een visuele beperking zelfstandig zeilen, waar mensen revalideren, zich
ontwikkelen, ontdekken wat ze wél kunnen en waar iedereen vooral heel
veel lol heeft. Kortom, een plek waar de mogelijkheden eindeloos zijn.
We zijn toe aan vernieuwing
Op Robinson Crusoe ontvangen we jaarlijks honderden
mensen met een beperking. Onze gasten en vrijwilligers
verblijven in een aangepaste en rolstoeltoegankelijke
groepsaccommodatie. Maar de accommodatie is verouderd,
niet meer van deze tijd en voldoet niet meer volledig aan de
standaard die onze deelnemers van ons mogen verwachten.
De accommodatie is toe aan een grote renovatie, om ook in
de toekomst een goed verblijf te bieden aan onze gasten.
We gaan het gebouw zo renoveren dat het nog steeds
volledig toegankelijk is, maar modern en sfeervol ingericht
en tegelijkertijd duurzaamheid hoog in het vaandel heeft.
We willen er een unieke setting creëren die elke gast tot in
het kleinste detail het gevoel van vrijheid laat beleven.

”Een prachtige
locatie. Voor
prachtige
mensen.”

Dit willen we realiseren

Dit hebben we nodig

• Een energiezuinige accommodatie
•	Een optimale indeling om de toegankelijkheid en
privacy te verbeteren, opbergruimte te vergroten en de
buitenbeleving te optimaliseren
•	Gerenoveerde sanitaire voorzieningen met nieuwe
hulpmiddelen
•	Volledig nieuwe inrichting, zowel het slaapgedeelte als
de keuken en de woonkamer
•	Nieuwe lik verf aan de binnen- en buitenzijde van de
accommodatie

Voor zo’n grote renovatie is geld nodig. Veel geld. We
worden voor een deel bijgestaan door fondsen en het
bedrijfsleven, maar we zijn er nog niet. We streven naar
een 100% financiering, zodat Robinson Crusoe zonder
financieringslasten een nieuwe toekomst tegemoet gaat.
Daarmee blijft watersport niet alleen fysiek toegankelijk,
maar ook betaalbaar voor onze gasten.

Nieuwe keuken

Wanneer willen we het doen
De renovatie van Robinson Crusoe zal naar verwachting in
de winter van 2021/2022 plaatsvinden.

Nieuwe
hulpmiddelen
Nieuwe inrichting
woonkamer

Nieuwe sanitaire
voorzieningen

Renovatie
slaapkamers
Dak met
zonnepanelen

Wil je (met jouw bedrijf) een bijdrage leveren aan de
renovatie van Robinson Crusoe? Neem dan contact
op met SailWise-directeur Ron Koopmeiners via
r.koopmeiners@sailwise.nl of 0228-350756.
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sailwise
club van 100

Revalideren

SailWise Club van 100-leden steunen ons jaarlijks met een bijdrage vanaf 500 euro.
Waarom? Omdat ze SailWise een warm hart toedragen? Een bijdrage willen leveren
aan onze watersportactiviteiten? Of omdat ze als Club van 100-lid mee mogen met
bijzondere evenementen, zoals SAIL Amsterdam? Twee van hen vertellen het zelf.

Adelante komt al 20 jaar bij SailWise

Leden aan het woord

Jasper Ambagtsheer, Geometius
“SailWise is een prachtige stichting die al 45
jaar bestaat, maar door de coronacrisis in zwaar
weer zit. SailWise maakt het onmogelijke voor
veel mensen mogelijk, namelijk zeilen met een
lichamelijke of verstandelijke beperking. Ik ben
zelf zeiler en was me hier eigenlijk niet goed van
bewust. Toen ik een jaar geleden in contact kwam
met SailWise was ik meteen diep onder de indruk
van wat deze stichting voor heel veel mensen
betekent. Een onvergetelijke ervaring.”

Jaco Schoenmaker en Jan Egbert Riksen,
Riksen & Willems financiële adviseurs
“Wij zijn lid geworden van de SailWise Club van
100 omdat we van mening zijn dat een vakantie en
ontspanning mogelijk moet zijn voor iedereen. En
dus ook voor onze medemens met een beperking.
Als zeilers weten we hoe ontspannend waterporten
kan zijn. Dankzij SailWise en al haar vrijwilligers
worden deze vakanties mogelijk en daarom kunnen
wij SailWise van harte aanbevelen bij iedereen;
deelnemers, vrijwilligers, sponsoren én potentiële
nieuwe leden van de Club van 100!”

Over de SailWise Club van 100

Al vanaf 500 euro per jaar kun je lid worden van de
SailWise Club van 100. SailWise heeft het CBFkeurmerk en is erkend als ANBI. De bijdrage aan
SailWise is fiscaal aftrekbaar. SailWise Club van
100-leden hebben een streepje voor bij ons. We
houden hen niet alleen op de hoogte van de impact die
hun donatie heeft voor mensen met een beperking,
Club van 100-leden kunnen ook deelnemen aan onze
bijzondere evenementen (zoals de SailWise zeil10daagse, zie pagina 9).

Lid worden van de SailWise Club van 100?
sailwise.nl/club-van-100
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in een zeilboot

SailWise is ontstaan uit de overtuiging dat watersporten enorm
veel meerwaarde heeft bij het revalideren. Sinds jaar en dag gaan
revalidatiecentra uit het hele land mee met SailWise. Adelante is
daar één van en Elien Heijen vertelt waarom zij voor SailWise kiezen.
“In 2000 kregen we een uitnodiging om met een aantal
revalidanten een dag naar Robinson Crusoe te komen. De
begeleiders zagen direct hoeveel er mogelijk was en hoe de
revalidanten genoten op het water. De deskundigheid en
ruimdenkende manier van werken van SailWise sprak ons
erg aan.”

Ieder jaar terug naar het eiland
“Een dagje watersporten kan op heel veel plekken. Maar wij
zagen dat vijf dagen met elkaar optrekken veel meer doet
voor de revalidanten. Door een paar dagen lang alles samen
te doen kom je in een sfeer die vaak meer mogelijk maakt
dan bij een dagactiviteit. Daarom zijn we sponsoren gaan
zoeken om dit jaarlijks te kunnen doen. En met succes. We
gaan nu ieder jaar een midweek naar Loosdrecht.”

”Tijdens de watersportweek heb ik
ontwikkelingen die revalidanten gedurende
het hele revalidatieproces doormaken in enkele
dagen zien ontstaan.”

Persoonlijke doelen
“Grenzen verleggen of juist grenzen leren respecteren,
vertrouwen krijgen in eigen mogelijkheden, het in ons
revalidatiecentrum geleerde in praktijk durven te brengen,
het uitvoeren van ADL in een nieuwe omgeving; de
persoonlijke doelen van de revalidanten zijn voor iedereen
weer anders. In zo’n week leren ze één ding allemaal en dat
is om meer in mogelijkheden te denken dan in beperkingen.”

Mooie herinneringen
“Als ik revalidanten tegenkom die jaren geleden mee zijn
geweest, dan hoeven onze blikken maar te kruisen en we
zitten samen weer op het eiland met onze herinneringen.
Het is iets machtigs, een mooie herinnering die niemand je
meer afneemt en waar je in gedachten weer naar terug kan
gaan.”

Revalidatiearts grondlegger SailWise
In 1974 besloot een revalidatiearts uit Enkhuizen
te gaan zeilen met zijn cliënt, omdat die het niet
meer zo zag zitten na zijn ongeval. Samen genoten
ze van de wind, de golven, de zon én de ervaring
wat er nog wel kan met een beperking. De man
leerde zijn grenzen te verleggen en kreeg veel meer
zelfvertrouwen. Het tweetal ging vaker zeilen en er
sloten zich meer mensen bij hen aan. Nu, 45 jaar later,
genieten jaarlijks zo’n 1.400 mensen onbeperkt van de
watersportactiviteiten van SailWise.

Meer weten over onze werkwijze?
sailwise.nl/onze-werkwijze
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Volle kracht vooruit
Nieuwe kansen en mogelijkheden in 2021

We laten een spannend en roerig jaar achter ons en kijken enorm uit naar 2021.
We staan te springen om weer zeilvakanties te organiseren en samen met
vrijwilligers, groepen en individuele deelnemers een onvergetelijke tijd te beleven.
Ons nieuwe seizoen starten we met zeilvakanties op het watersporteiland
Robinson Crusoe en bij watersportcentrum It Sailhûs (met de catamaran Beatrix).
Meer vaarplezier

Op alle SailWise-locaties is het mogelijk om te
varen vanuit een rolstoel. Bij It Sailhûs is daar een
boot bijgekomen: een tweede luxe pontonboot. Hij
is uitstekend geschikt voor rolstoelgebruikers. Er
kunnen zelfs twee elektrische- of drie handrolstoelen
aan boord!

Meer ruimte

Ook in 2021 volgen we het (corona)protocol voor aangepaste
vakanties. De Lutgerdina blijft voorlopig bij Robinson Crusoe
liggen als slaapschip voor onze vrijwilligers. Om nog meer
ruimte te creëren voor onze gasten op het eiland, plaatsen
we een grote, luxe tent als verlengstuk van de groepsruimte.
Zo kunnen de coronamaatregelen
(het houden van afstand) optimaal
nageleefd worden. Buiten de
accommodatie is er nog altijd
voldoende ruimte om te recreëren
en in het zonnetje te genieten van
een hapje en drankje.

Loosdrechtse Plassen

Lutgerdina

Robinson Crusoe

Renovatie Robinson Crusoe
Beatrix

It Sailhus

Commandeurshuis

Hoog op onze agenda voor 2021 staat de renovatie van Robinson Crusoe (zie pagina
18). Naar verwachting starten we in het najaar met de renovatie, zodat deze voor de
start van het seizoen 2022 klaar is. In de tussentijd blijven we ons ontwikkelen en
vernieuwen, zodat iedereen veilig én onbeperkt kan zeilen en een onvergetelijke tijd
beleeft bij SailWise!

Onbeperkt zeilen

Om onze gasten nog meer te kunnen bieden, zijn de zeilvakanties met de catamaran Beatrix
anders ingericht. De Beatrix is nu in het weekend vaker beschikbaar voor families, vrienden en
andere groepen die hun verblijf in It Sailhûs willen combineren met een heerlijke zeiltocht. Alle
deelnemers die met een (individuele) zeilvakantie meegaan, overnachten vanaf 2021 bovendien
in de vernieuwde groepsaccommodatie van It Sailhûs (het Commandeurshuis, zie pagina 14).
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Help mee renoveren!

De renovatie van Robinson Crusoe is een kostbare investering. Elke financiële bijdrage
is dus meer dan welkom! SailWise is een stichting en een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI), waardoor je gift aftrekbaar is voor de belasting. Wil je ons steunen?
Bekijk de mogelijkheden op sailwise.nl/steun-ons
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Actieve watersportvakanties voor mensen met een beperking

Onze activiteiten worden mede
mogelijk gemaakt door Fonds
Gehandicaptensport en het
Gehandicapte Kind.
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