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Uitdagende groepsvakanties voor 
mensen met een beperking
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Watersporteiland
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Watersportaccommodatie 
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Groepsvakanties

Beatrix

It Sailhus

Verder in deze brochure
Over SailWise 4
Vrijwilligerswerk 14
Steun ons 15

Uitdagingen aangaan, het beste uit jezelf halen en grenzen verleggen… Zeilen bij SailWise is 
veel meer dan een leuke tijd op het water. Wij laten mensen ervaren dat ze fysiek en mentaal 
veel meer aankunnen dan ze denken. Van zeilzwerftochten over het IJsselmeer en het Wad 
met een historisch zeilschip, zeilen over de Friese meren met een grote catamaran tot het 
beoefenen van kleine watersporten op de Loosdrechtse Plassen…. Niets moet, alles kan!

Toegankelijk voor iedereen
Onze locaties zijn volledig aangepast, rolstoeltoegankelijk en voorzien van alle comfort voor een 
fantastische groepsvakantie of gewoon een gezellige watersportactiviteit. Ook onze schepen 
zijn aangepast, zodat iedereen (zelfstandig) mee kan doen.

Tweemastklipper
Lutgerdina

 Enkhuizen, Noord-Holland

Pagina 8
 Zeilzwerftochten
 Slaaphutten aan boord
 20 personen

Lutgerdina

Robinson Crusoe

SailWise
 sailwise.nl
 0228-350756
 boekingen@sailwise.nl



xx
x 

5

SailWise
Watersporten bij SailWise is meer dan alleen genieten op het water. Door actief te 
zijn kan iedereen, ongeacht de mate van beperking, een gevoel van zelfstandigheid 
en onafhankelijkheid ervaren. Wij laten onze gasten ontdekken wat ze wél kunnen 
en houden daarbij rekening met hun wensen en mogelijkheden. Want met de juiste 
aanpassingen kan iedereen watersporten!

De wind maakt geen onderscheid

Onze (meerdaagse) groepsactiviteiten
Onze watersportactiviteiten zijn een ideaal middel 
voor revalidatie, re-integratie, sociaal contact 
en het ontdekken en verleggen van grenzen. Veel 
mytylscholen, groepen uit het speciaal onderwijs, 
woongroepen en revalidatiecentra maken daarom 
jaarlijks gebruik van ons aanbod voor (meerdaagse) 
activiteiten voor groepen. In overleg maken wij een 
programma op maat. Als groep zorgen jullie zelf 
voor de noodzakelijke ADL-hulp, eten en drinken. 
Wij zorgen voor goed opgeleide bemanning, 
watersportinstructeurs en (waar nodig aangepast) 
vaarmateriaal voor een veilige en vooral onbezorgde 
tijd op het water.

Ontdek de mogelijkheden op sailwise.nl/groepen

Al sinds 1974 is SailWise de enige 
aanbieder in Nederland van unieke 
watersportvakanties voor mensen met 
een beperking.

SailWise
 www.sailwise.nl
 boekingen@sailwise.nl
 0228-350756
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Je vaart niet mee, je vaart zelf
Door te watersporten ervaren mensen met een 
beperking het gevoel van zelfstandigheid en leren zij 
meer uit het dagelijks leven te halen. Bij ons kunnen 
rolstoelgebruikers waterskiën, mensen met een 
visuele beperking zelfstandig zeilen en mensen met 
een meervoudige beperking een zeilschip besturen.  
Zij ontdekken dat ze veel meer kunnen dan ze dachten 
en hebben de touwtjes in handen. Letterlijk.

Eigen bijdrage
Een zeilactiviteit of -vakantie bij SailWise is niet 
duurder dan een vergelijkbare activiteit voor mensen 
zonder beperking. Jullie betalen maar zo’n 50% van de 
kostprijs en de andere helft nemen wij - met hulp van 
fondsen en sponsoren - voor onze rekening!

Groepsaccommodatie huren?
Wil je geen uitgebreid watersportprogramma voor je 
groep, maar met een kleine of grote groep gewoon 
lekker op vakantie? Dan zit je in één van de volledig 
aangepaste en rolstoeltoegankelijke accommodaties 
van It Sailhûs helemaal goed! Geschikt voor groepen 
van 4 tot 36 personen, comfortabel en direct gelegen 
aan de uitgestrekte Friese meren!

Bekijk onze mogelijkheden op  
sailwise.nl/it-sailhus
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“Ik heb letterlijk en figuurlijk  
alle touwtjes in handen.”
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Iedereen kan watersporten
Ons watersportmateriaal is, waar nodig, aangepast voor mensen met een 
beperking. Er zijn rolstoeltoegankelijke zeilboten en op de steiger staat 
een tillift om de transfer van rolstoel naar boot te maken. Bovendien zijn 
er speciaal ontworpen stoelen voor meer comfort en stabiliteit en hebben 
enkele boten een joystickbesturing voor mensen met een verminderde arm- en 
handfunctie.

Wil je met jouw groep naar dit 
prachtige eiland?
Ga naar www.sailwise.nl/robinson-crusoe

Watersporteiland Robinson Crusoe

 Loosdrecht, Noord-Holland
 sailwise.nl/robinson-crusoe
 boekingen@sailwise.nl
 0228-350756

 Zeilen, kanoën, surfen, suppen en waterskiën
 Groepsaccommodatie (23 p.)

 Loosdrechtse Plassen
“Dit is zo geweldig, dit moeten we 

   voor alle leerlingen mogelijk maken.”
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Robinson Crusoe
Uniek watersporteiland
Wil je met jouw groep zeilen, suppen bij zonsondergang of kanoën in de natuur? Of gaan jullie liever waterskiën, 
een nachtzeiltocht maken of zeilen met een catamaran? Dacht je dat dat niet mogelijk is voor mensen met een 
beperking? Dan heb je het mis! Op een idyllisch plekje, midden op de Loosdrechtse Plassen ligt ons watersporteiland 
Robinson Crusoe. Een groen eiland met een groot buitenterrein, aangepaste groepsaccommodatie en ruim aanbod 
aan zeilboten en meer watersportmateriaal. Kortom: dé plek voor het ultieme vakantiegevoel.

Wat kan je verwachten?
Zodra jullie met onze veerpont wegvaren van de wal, komen jullie in een wereld van uitdagingen en mogelijkheden. We 
beginnen rustig om vertrouwd te raken op het water, maar al snel wordt iedereen uitgedaagd om zijn of haar grenzen 
te verleggen en ontdekken deelnemers dat er een wereld van mogelijkheden voor hen ligt. Ze laten hun beperking los 
en krijgen een boost aan zelfvertrouwen. Het wordt een onvergetelijke tijd samen!

Op het eiland zijn ervaren bemanningsleden en deskundige vrijwilligers aanwezig om jullie te helpen bij de 
watersportactiviteiten. Als groep zijn jullie verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op het eiland. Jullie zorgen 
ook zelf voor het eten en andere huishoudelijke taken. En natuurlijk kan ’s avonds het kampvuur aan om samen na te 
genieten van weer een heerlijke watersportdag.

“Revalidanten kunnen zoveel  
  meer dan ze zelf denken.” “Al is een client nog zo beperkt,  

   het wordt altijd mogelijk gemaakt.”

“Nooit gedacht dat een uitstapje  
met de klas zo avontuurlijk kon zijn.”
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Tweemastklipper Lutgerdina

 Enkhuizen, Noord-Holland (thuishaven)
 sailwise.nl/lutgerdina
 boekingen@sailwise.nl
 0228-350756

 Zeilzwerftochten
 Slaaphutten aan boord (20 p.)

 IJsselmeer, Waddengebied en Friese meren

“Alles is mogelijk als je met   SailWise op vakantie gaat.”

”De deskundigheid en 
ruimdenkende manier van werken 
van SailWise sprak ons erg aan.”
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Lutgerdina
Historisch zeilschip
Onze tweemastklipper Lutgerdina is een historisch zeilschip uit 1897. Sinds 1981 is het schip volledig aangepast 
en rolstoeltoegankelijk voor mensen met een beperking. De gangboorden zijn extra breed, het stuursysteem 
is hydraulisch, de zeilen zijn vanuit een rolstoel te hijsen... en dan hebben we het alleen over de aanpassingen 
bovendeks. Via de lift of trap kom je benedendeks in een gezellige groepsruimte met aangepaste keuken. Een aantal 
hutten is voorzien van hoog-laagbedden en tilliften, de douches en toiletten zijn aangepast en ook hier zijn de gangen 
ruim genoeg. Kortom, iedereen kan mee!

Wat kunnen jullie verwachten?
Een weekendactiviteit, een week lang zeilen of een dag op pad met de Lutgerdina. Op deze prachtige klipper 
organiseren wij activiteiten op maat voor groepen.

Vanaf het moment dat jullie aan boord komen, laten jullie alle dagelijkse beslommeringen achter je. Dit is pas 
het echte zeilen! Een vaste route hebben we niet, die bepalen jullie als groep samen met de bemanning. Heerlijk 
zeilen over het IJsselmeer, droogvallen op het Wad, leuke haventjes bezoeken, nachtzeilen: het kan allemaal 
op de Lutgerdina! Jullie overnachten ook op het schip. Bovendien zorgen jullie samen voor het eten en andere 
huishoudelijke taken. Maar bovenal: samen beleven jullie een fantastische tijd op een uniek, historisch schip!

Droogvallen op het Wad
Het is een bijzondere ervaring: droogvallen op het Wad. Als de 
omstandigheden gunstig zijn is dat ook mogelijk met de Lutgerdina. Zodra 
het eb wordt, zoeken we een goed plekje en Moeder Natuur doet de rest. 
Dankzij de verlengde loopplank kunnen ook mensen in een rolstoel het Wad 
op. Geniet van de oorverdovende stilte, dit prachtig stuk Werelderfgoed en 
misschien zien jullie wel een zeehond…

“Bij SailWise leren onze 
 leerlingen om met plezier
   uitdagingen aan te gaan.”

Wil je met jouw groep zeilen met  
dit unieke schip?
Ga naar www.sailwise.nl/lutgerdina

“Op de Lutgerdina worden onze clienten letterlijk uit hun sociaal isolement gehaald.”
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Watersportaccommodatie 
It Sailhûs en catamaran Beatrix

 Elahuizen, Friesland
 sailwise.nl/it-sailhus
 boekingen@sailwise.nl
 0228-350756

 Zeiltochten met de catamaran Beatrix (12 p.)
   Programma op maat voor groepen tot 36 p.

 Friese meren en IJsselmeer

Pagina 12
 Vakantiewoningen (4-6 p.)
 Groepsaccommodatie (12 p.)
 Losse verhuur (zeil)boten
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It Sailhûs 
zeilvakanties met de Beatrix

Zeilen met een catamaran
Zeg je zeilen, dan zeg je Friesland. Nergens anders in Europa vind je zo’n uitgebreid en prachtig gebied van 
aaneengesloten meren, plassen, sloten en kanalen. Onze watersportaccommodatie It Sailhûs is de ultieme 
uitvalsbasis voor een onvergetelijke tijd samen met je groep. Met onze volledig aangepaste catamaran Beatrix maken 
we de mooiste dagtochten over de Friese meren en het IJsselmeer. Iedere dag is anders.

It Sailhûs is een aanrader voor groepen die een uitdagende activiteit of vakantie zoeken, maar ook van comfort 
houden. Alle middelen zijn aanwezig voor een gevarieerd programma waaraan iedereen mee kan doen. Met de 
Beatrix zeilen we met 12 gasten aan boord. Combineer je deze zeiltochten met het gebruik van onze pontonboten, 
ons overdekte motorschip en onze open zeilboot, dan kunnen we een programma (met overnachting) aanbieden voor 
groepen tot 36 personen! 

Wat kunnen jullie verwachten?
Vanuit It Sailhûs ontdekken jullie de Friese meren en het IJsselmeer met de catamaran Beatrix en bezoeken jullie 
gezellige plaatsjes. Samen met de bemanning bepalen jullie het dagprogramma en zijn jullie verantwoordelijk voor 
het reilen en zeilen aan boord en in de groepsaccommodatie. Als groep zorgen jullie ook voor het eten en andere 
huishoudelijke taken. En ‘s avonds kunnen jullie nog een keer het water op voor een kampvuur op een eiland of een 
nachtzeiltocht. Niets moet, alles kan.

Catamaran Beatrix
De catamaran Beatrix is speciaal ontworpen en gebouwd voor onze zeilvakanties. 
Echt íedereen kan actief meezeilen op het schip. De gangboorden zijn extra breed, 
je kan vrijwel alle zeilen vanuit je rolstoel bedienen en je kan het schip zelfs met je 
kin besturen. Bovendien is er een keuken en aangepast sanitair aan boord.

“SailWise is actief, stoer  
  en grensverleggend.”

“Indrukwekkend hoe deelnemers 
overal bij betrokken en  
gestimuleerd worden.”

Wil je ook met jouw groep zeilen met de 
Beatrix?
Ga naar www.sailwise.nl/it-sailhus

“Bij SailWise leren onze clienten  meer in mogelijkheden te denken  dan in beperkingen.”

“Het is geweldig om te zien hoe onze leerlingen in een veilige omgeving hun grenzen verleggen.”
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Watersportaccommodatie It Sailhûs

 Elahuizen, Friesland
 sailwise.nl/it-sailhus
 info@sailwise.nl
 0228-350756

Pagina 10

 Zeiltochten met de catamaran Beatrix

 Vakantiewoningen (4-6 p.)
 Groepsaccommodatie (12 p.)
 Losse verhuur (zeil)boten

Vakantiewoning  (4-6 personen)

Groepsaccommodatie  
  (12 personen)

It Sailhûs 
groepsaccommodatie
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Groepsvakantie in Friesland
Wil je geen uitgebreid watersportprogramma, maar met een kleine of grote groep gewoon lekker op vakantie? Dan 
zit je in It Sailhûs helemaal goed! Ruim, comfortabel, geschikt voor groepen van 4 tot 36 personen en direct gelegen 
aan het Friese meer de Fluessen!

’s Morgens ontbijten jullie met uitzicht over de Fluessen of de Friese landerijen. Gaan jullie daarna een dagje zeilen 
met de aangepaste catamaran Beatrix? Of wordt het een dagje sightseeing in Friesland? Een fietstocht met de 
elektrische rolstoelfiets of varen met de pontonboten en picknicken op één van de eilandjes kan ook! Eén ding staat 
al vast: vanavond gaat de barbecue aan en genieten jullie na van weer een fantastische dag bij SailWise.

Een accommodatie vol mogelijkheden
It Sailhûs beschikt over een aangepaste groepsaccommodatie met eigen terras, vier vakantiewoningen aan het 
water en een vergaderruimte. Bovendien is er een riante groepsruimte met loungebanken, eethoek en professionele 
keuken, die door grotere groepen geboekt kan worden. Zo kunnen groepen tot 36 personen ook comfortabel 
verblijven in It Sailhûs!

Zeilen in Friesland
Bij It Sailhûs zijn leuke (zeil)boten te huur. Kies voor een zeilboot of supplank om zelfstandig het 
water op te gaan. Heeft niemand zeilervaring, dan zijn onze rolstoeltoegankelijke pontonboten 
een uitkomst. Voor dagtochten raden we ons gedeeltelijk overdekte motorschip aan. Dit schip is 
ook rolstoeltoegankelijk en te boeken met of zonder schipper. En voor het echte zeilen boek je een 
onvergetelijke dagtocht met onze aangepaste zeilcatamaran Beatrix (met bemanning)!

Rolstoeltoegankelijke 
pontonboot 

Aangepaste catamaran Beatrix

Tip! Boek een dagtocht met  
de Beatrix (met bemanning).

Wil je ook een accommodatie in  
It Sailhûs boeken?
Ga naar www.sailwise.nl/it-sailhus
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Toegankelijke én betaalbare watersport

Het aanbieden van watersport voor mensen met 
een beperking zorgt voor veel meerkosten. Deze 
berekenen wij niet door aan onze gasten. Zij betalen 
een normale eigen bijdrage, die vergelijkbaar is met 
een gewone watersportvakantie. Want daarvoor 
is SailWise in het leven geroepen: toegankelijke én 
betaalbare watersport.

De meerkosten van onze watersportvakanties worden 
gefinancierd met hulp van fondsen, sponsoren en 
donateurs. Wil jij bijdragen aan fysiek en financieel 
toegankelijke watersport? Steun SailWise en zorg er 
samen met ons voor dat íedereen kan watersporten.

sailwise.nl/steun-ons

Samen maken we het mogelijk

Watersporteiland Robinson Crusoe
Bibian Mentel pier (opstapplaats veerpont)
t.h.v. Boegspriet 11
1231 HC Oud-Loosdrecht

Tweemastklipper Lutgerdina
Dirck Chinaplein (opstapplaats)
1601 GW Enkhuizen

Watersportaccommodatie It Sailhûs
Catamaran Beatrix
Mardyk 11
8581 KG Elahuizen

SailWise wordt mede 
mogelijk gemaakt door 
Fonds Gehandicaptensport.

Colofon

SailWise kantoor
Bierkade 1
1601 KR Enkhuizen

Postbus 157
1600 AD Enkhuizen

0228-350756
boekingen@sailwise.nl

www.sailwise.nl

“Bij SailWise vergeet 
je je beperking.”
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Vrijwilligers maken het verschil

Om onze watersportactiviteiten en -vakanties 
mogelijk te maken, worden we bijgestaan door zo’n 
600 vrijwilligers! De één is een goede zeiler, de ander 
heeft een zorgachtergrond, wil graag met mensen 
werken of vindt het heerlijk om te helpen bij het 
klussen.

Eén ding hebben onze vrijwilligers gemeen: ze dragen 
allemaal bij aan een onvergetelijke tijd bij SailWise 
voor onze gasten.

Als vrijwilliger op vakantie met SailWise?

Met ieder jaar een gezellig 
vrijwilligersweekend!

Vrijwilliger worden?
Vrijwilligerswerk bij SailWise is intensief, maar erg 
leuk en geeft bovendien veel energie. We zijn altijd op 
zoek naar nieuwe mensen.
•  Vrijwilligers met een verpleegkundige en/of 

verzorgende achtergrond
• Vrijwilligers met zeilervaring
•  Ook zonder zeilervaring of zorgachtergrond kan je 

vrijwilliger worden bij SailWise!

Ben je nieuwsgierig naar ons vrijwilligerswerk?  
We maken graag kennis met je! Kijk voor meer 
informatie op sailwise.nl/vrijwilligers

“SailWise biedt mij een 
 manier om mijn leven een 
mooie invulling te geven.”
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SailWise organiseert uitdagende groepsvakanties 
voor mensen met een beperking.

sailwise.nl  |  boekingen@sailwise.nl  |  0228-350756


