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Inhoud
Zeilen met… een dwarslaesie      
Arie van der Poel (68) is een groot liefhebber van de watersport. Toen hij in 2017 
een ongeval kreeg met een dwarslaesie tot gevolg, dacht hij niet dat hij ooit nog 
zelfstandig zou kunnen watersporten. Tot hij Robinson Crusoe ontdekte…

Feest! Lutgerdina 125 jaar      
Een schip dat van boeg tot spiegel is aangepast, zodat mensen met een beperking 
actief mee kunnen zeilen en kunnen overnachten op het schip; daar zijn er maar 
weinig van. Als zo’n schip dan ook 125 jaar bestaat, is het tijd voor een feestje. En 
dat pakken we goed aan op de Lutgerdina.

Havens in actie voor SailWise       
SailWise krijgt veel waardering van andere watersportliefhebbers. Zij weten wat 
watersporten voor een mens kan betekenen. Inmiddels dragen steeds meer havens 
hun steentje bij om watersport toegankelijk te houden voor iedereen.

Vrijwilligerswerk brengt je meer      
Ieder jaar gaan zo’n 300 vrijwilligers aan de slag bij SailWise… als maat, 
zeilinstructeur, begeleider, verpleegkundige of om te helpen bij het klussen. Dat is 
superleuk om te doen. Voor Pien van ’t Hul (24) deed vrijwilligerswerk bij SailWise 
nog meer: zij besloot het roer helemaal om te gooien.
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Arie van der Poel (68) is een groot liefhebber van de watersport. Toen hij in 2017 
een ongeval kreeg met een dwarslaesie tot gevolg, dacht hij niet dat hij ooit nog 
zelfstandig zou kunnen watersporten. Tot hij Robinson Crusoe ontdekte… Nu gaat hij 
alleen in een zeilboot het water op en geniet nog steeds van zijn favoriete sport: zeilen.

Zeilen met... 
een dwarslaesie

Door zijn dwarslaesie kan Arie 
zijn armen en lichaam niet 
gebruiken om te zeilen. Toch 
kan hij bij SailWise zelfstandig 
zeilen. Met hulp van een tillift 
neemt hij plaats in de boot en 
vaart zelf weg. Dat doet hij 
door een joystick te gebruiken, 
die hij bedient met zijn mond en 
kin. Zo kan Arie zowel het roer 
als het zeil zelf besturen.

Meer van Robinson Crusoe zien? 
sailwise.nl/robinson-crusoe
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“ Ze wisten precies de juiste snaren te 
raken.“

”Vijf jaar geleden ben ik achterover van de trap gevallen 
waarbij in mijn nek de laesie ontstaan is. Ik wist meteen 
dat het foute boel was. Toen ik acht dagen later uit 
het ziekenhuis kwam, zag ik het leven niet meer zitten. 
Uiteindelijk ben ik toch gaan revalideren in Heliomare. 
Ik werd daar goed opgevangen door mijn fysiotherapeut 
en revalidatiearts. Ze wisten precies de juiste snaren te 
raken.”

“ Ik kon gewoon even lekker een paar uur 
zeilen en vergat alles.”

“Vanuit Heliomare ben ik met een groepsactiviteit voor het 
eerst bij SailWise gaan zeilen op Robinson Crusoe. Alsof er 
een wereld voor je opengaat. Ik heb zelf altijd gezeild en 

had samen met mijn vriendin een catamaran. Op het eiland 
zeiden ze tegen me: ‘Ga een keer alleen zeilen’. Dat heb ik 
toen gedaan in een Access Dinghy en jeetje, dat is te gek. 
Ik kon gewoon even lekker een paar uur zeilen en vergat 
alles. Ik ben in mijn element met de wind, het water en het 
bootje. Wat wil je nog meer? Ik ga nu het liefst meerdere 
keren per jaar naar het eiland.”

“ Alles is goed geregeld, de sfeer is top en 
je kan doen en laten wat je wil.”

“Ik ga met veel plezier op zeilvakantie met SailWise. Alles is 
goed geregeld, de sfeer is top en je kan doen en laten wat 
je wil. Heb je even geen zin om te zeilen, dan is er ook niets 
aan de hand. Je bent er gewoon een fijne week tussenuit 
met andere mensen. En even vergeet je dan wat je hebt. Het 
is jammer dat ik SailWise nu pas heb ontdekt. Had ik het 
eerder geweten, dan had ik mij als vrijwilliger aangemeld.”

De wind staat in onze zeilen. Sinds juni van het afgelopen jaar organiseren we weer 
watersportvakanties voor mensen met een beperking. Dat leverde al heel veel blije 
gezichten op onder onze gasten. In 2022 gaan we zelfs weer op volle sterkte uitvaren!

Ondanks dat het coronavirus het afgelopen jaar een stevige stempel drukte op onze 
samenleving, konden we met een sterk coronaprotocol en de nodige aanpassingen 
gelukkig weer draaien op twee locaties. Met de inzet en flexibiliteit van zowel 
onze medewerkers, vrijwilligers als deelnemers wisten we veilige vakanties te 
organiseren en het coronavirus buiten de SailWise-deuren te houden.

Sinds afgelopen zomer ben ik met veel plezier begonnen als directeur bij 
SailWise. Wat mij iedere keer weer raakt, is van onze deelnemers te horen 

hoe belangrijk SailWise voor hen is. De vrijheid om zelf aan het roer te 
staan en je beperking even te vergeten. En dat je dingen doet, die je vooraf 

niet voor mogelijk had gehouden. Zo kan Arie van der Poel ondanks een 
dwarslaesie weer zelfstandig zeilen vanaf ons eiland Robinson Crusoe.

Ook onze vrijwilligers beleven een unieke en zinvolle tijd bij 
SailWise. Voor sommigen betekenen onze vakanties nog veel meer 

en gaat letterlijk het roer om. Ik ontmoette Pien van ’t Hul tijdens 
een zeilvakantie met de Beatrix, die dankzij haar vrijwilligerswerk bij 

SailWise een carrièreswitch maakt.

Ik heb inmiddels met veel mensen buiten SailWise kennis mogen 
maken. Zonder uitzondering ervaar ik veel enthousiasme en bereidheid 
om ons te steunen. Dat is mooi, want ook de komende jaren hebben we 
voor de meerkosten weer flinke financiële steun nodig. Ook in 2022 gaan 
we daarom door om SailWise bekender te maken, zodat donateurs en 

sponsoren ons beter weten te vinden. Een mooi voorbeeld hiervan is 
onze samenwerking met enkele havens. Zij steunen SailWise niet alleen 

financieel, maar geven ook meer bekendheid aan onze organisatie bij 
hun klanten.

We hebben weer veel mooie plannen voor het nieuwe seizoen. Zo 
gaat de Lutgerdina weer varen én vieren we het 125-jarig bestaan 
van dit prachtige schip. Ook gaan we met de Beatrix in augustus 
meedoen met de 24 Uurs Zeilrace en start in het najaar de 
renovatie van Robinson Crusoe.

Met deze koers, de inzet van onze enthousiaste medewerkers en 
vrijwilligers en de financiële steun blijft watersport ook in 2022 
toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Want de wind maakt 
geen onderscheid.

Renske Rietbergen
Directeur SailWise

De wind maakt geen 
onderscheid
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Even voorstellen

Hoe ben je bij SailWise verzeild geraakt?
Rinke: Ik heb begin 2021 met drie vrienden in een valk en 
de vrieskou de Elfstedentocht gezeild en geld opgehaald voor 
SailWise. Na die zeiltocht ben ik gevraagd om schipper te 
worden op de Beatrix.”
Carola: “Voor mij is het alweer 15 jaar geleden dat ik 
bij SailWise begon. Ik was op zoek naar een baan en via 
de directeur van Fonds Gehandicaptensport kwam ik bij 
SailWise terecht. Ik heb twee jaar geleden even een zijstapje 
gemaakt, maar daar had ik al snel spijt van. Bij SailWise doen 
we gewoon iets heel tofs. In welke andere baan ontmoet je nu 
zulke tevreden, leuke mensen?”

“ In welke baan ontmoet je nu zulke 
tevreden, leuke mensen?”

Wat voor werk doe je bij SailWise?
Carola: “Ik verwerk de boekingen van onze vakanties, zorg 
dat deelnemers de juiste zorg krijgen en plan voldoende 
vrijwilligers op de reizen in. Daarnaast plan ik groepen in en 
doe ik ook de boekingen van de vakantiewoningen en groeps-
accommodatie. De sport is eigenlijk om een zo vol mogelijk 
reisaanbod te maken. Dat vind ik heel leuk om te doen.”
Rinke: “Mijn werk is vakantievieren, van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat. Ik ben schipper op de Beatrix, maar ik stuur 
ook de vrijwilligers aan en zorg ervoor dat elke deelnemer zijn 
of haar vakantie zo goed en mooi mogelijk kan beleven. Ik 
streef ernaar dat iedereen zich hier thuis voelt. Als dat gelukt 
is, ben ik tevreden.”

Wat vind je het leukst aan je werk?
Rinke: “We maken bij SailWise iets mogelijk wat ikzelf nooit 
voor mogelijk had gehouden. Eén van onze deelnemers zei 
tegen mij: ‘Je moet hier oppassen wat je zegt, want voor je het 
weet gebeurt het’. Zeg je: ‘goh, jullie hebben kano’s’, dan zit je 
er voor je het weet ook in.”
Carola: “Ik heb een dochter met een beperking en dat heeft 
ook een voordeel in mijn werk. Als ouders het spannend 
vinden om hun kind de wijde wereld in te sturen, dan kan 
ik ze geruststellen en ze het vertrouwen geven dat het een 
fantastische vakantie wordt. Bovendien ben ik een zeiler én ik 
vind plannen en regelen heel leuk.”

“ We maken bij SailWise iets mogelijk 
wat ikzelf nooit voor mogelijk had 
gehouden.”

Welke tip heb je voor (nieuwe) deelnemers van 
SailWise?
Carola: “Aarzel niet, ga varen en het kan alleen maar 
meevallen. Soms moet je een drempel over om iets te doen 
wat je spannend vindt. Als die drempel eenmaal geslecht is, 
blijf je terugkomen.”
Rinke: “Daar sluit ik mij helemaal bij aan. Het zijn ook 
de kleine details die het verschil maken. Alles kan hier en 
niet alleen op watersportgebied. Wil je elke dag extra lang 
douchen, dan mag dat natuurlijk. Je bent bij ons echt op 
vakantie.”

Carola Waalwijk-de Bree

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

Op schoolkamp met  
de Lutgerdina
Al meer dan 30 jaar biedt Sint-Gerardus – een Belgische school voor kinderen met een 
motorische beperking – hun schoolverlaters een ervaring om nooit te vergeten en maken zij 
een zeilreis op de Lutgerdina. Bert Claes organiseerde deze reis al jaren voor zijn leerlingen en 
Goele Beylemans heeft met enkele collega’s het stokje van hem overgenomen.

BuSo Sint-Gerardus vaart al meer dan 30 jaar met de Lutgerdina

Rinke Bergsma“ Down to earth, weg met die 
iPads en gewoon genieten.”

Bert: “We varen al sinds eind jaren ’80 met 
SailWise. Onze school biedt buitengewoon 
secundair onderwijs (BuSO) voor jongeren 
met een rolstoelhandicap of motorische 
beperking. In de beginjaren gingen we mee 
met de Zonnetij (de voorganger van de 
Beatrix) vanaf Gaastmeer, maar sinds 1994 
varen we met de Lutgerdina. De cultuur op 
de Lutgerdina is fantastisch. Down to earth, 
weg met die iPads en gewoon genieten met 
elkaar. Leerlingen worden er geconfronteerd 
met hun beperkingen, maar nog veel meer met 
hun mogelijkheden. Voor mij persoonlijk zijn de reizen op 
de Lutgerdina een hele fase in mijn leven geweest. Ik ben 
eind jaren ’90 begonnen aan mijn SailWise-avontuur. Eerst 
met de school, maar al heel snel ook als vrijwilliger en in 
de winter was ik er tijdens de klusweekenden. Heerlijk! De 
Lutgerdina werkt heel aanstekelijk. Ik zat wel een keer of 
zes per jaar op de Lutgerdina. Het is een hele mooie periode 
waar ik met heel veel weemoed aan terugdenk.”

Goele: “We willen onze 
leerlingen iets aanbieden wat 
heel speciaal is en wat hen 
echt bijblijft als ze onze school 
verlaten. Na een reis op de 
Lutgerdina komen ze altijd 
thuis met het verhaal dat ze 
echt meegedaan hebben. Of 
het nu een zeil hijsen is, helpen 
bij het koken of aan het roer 
staan... iedereen kan iets doen 
en er wordt met iedereen 
rekening gehouden. De manier 
waarop jullie schipper en 
maten met onze leerlingen 

omgaan vind ik heel tof. Ze zijn heel enthousiast en kunnen 
onze leerlingen echt verder helpen. Ze komen allemaal thuis 
met het gevoel dat ze iets unieks hebben meegemaakt. 
En wij komen onszelf ook wel een beetje tegen. Want je 
moet goed samenwerken met de leerlingen, collega’s en 
bemanning. Voor ons is het een hele mooie teambuilding.  
Aan andere scholen die dit overwegen zou ik zeggen: ‘Doen!’ 
Maar niet in de periode dat wij al gaan natuurlijk.”

“ De manier waarop jullie omgaan met 
onze leerlingen vind ik heel tof.”

Met jouw groep watersporten?
sailwise.nl/groepen
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Feest op de   Lutgerdina  

Breng samen met ons de 
Lutgerdina weer in de vaart!

sailwise.nl/lutgerdina-in-de-vaart

Een schip dat van boeg tot spiegel is aangepast, zodat mensen met een 
beperking actief mee kunnen zeilen en er ook kunnen overnachten; daar 
zijn er maar weinig van. Als zo’n schip dan ook nog 125 jaar bestaat, is 
het tijd voor een feestje. En dat pakken we goed aan op de Lutgerdina.

Tweemastklipper bestaat 125 jaar

Bouw
Lutgerdina

Schip wordt
omgebouwd
tot 
motorschip

Officiële
overdracht
door
Prinses
Margriet

SailWise 
biedt nu 
ook reizen 
aan naar  
Denemarken

Door de 
corona-
pandemie
kan het schip 
2 jaar lang 
niet uitvaren

Nieuwe
naam:
L’Esperance

Nieuwe
eigenaar:
Stichting
Watersport
Gehan- 
dicapten

In een  
zware storm
breekt de 
mast als  
een lucifer-
houtje 

Het schip 
komt 72 
uur lang 
vast te 
liggen op 
het wad

Feest! De
Lutgerdina 
bestaat 125 
jaar én gaat 
weer varen

Jubileumjaar
De Lutgerdina is uniek in haar soort. Wereldwijd zijn er maar weinig schepen 
met zoveel aanpassingen voor mensen met een beperking. Brede gangboorden, 
een hydraulisch stuursysteem, een lift naar benedendeks, hoog-laagbedden, 
aangepast sanitair… het zijn slechts enkele voorbeelden. In 2022 bestaat de 
Lutgerdina maar liefst 125 jaar én gaat ze na twee jaar stilgelegen te hebben 
eindelijk weer uitvaren met gasten. Meer redenen hebben we niet nodig om er  
een feestelijk jaar van te maken op de Lutgerdina!

Festiviteiten
We zijn op het moment van schrijven volop bezig met het organiseren van de 
festiviteiten. Iedereen – deelnemers, vrijwilligers, (oud-)medewerkers en relaties 
van SailWise – krijgt een kans om dit jubileumjaar met ons te vieren. Zo zullen 
we een reünie, relatiedag en burendag organiseren op het schip én maken we het 
hele seizoen een feestje van elke zeilvakantie op de Lutgerdina.

Limited edition
Ter ere van ons jubileumjaar is in onze webshop 
(shop.sailwise.nl) in 2022 een limited edition 
Lutgerdina-trui te koop en brengen we de komende 
tijd nog meer unieke jubileum-items uit! Deze zijn 
natuurlijk ook verkrijgbaar op de Lutgerdina zelf.

Een stukje geschiedenis
De Lutgerdina kent een lange historie. Het schip werd in 1897 gebouwd in 
Leiderdorp. In 1920 kreeg ze de naam l’Esperance en voer veel op Scandinavië. 
In de jaren ’50 werden de masten verwijderd, stond ze te boek als motorschip 
en kreeg ze de naam Janja. Op 11 december 1979 werd onze stichting – onder 
de naam Stichting Watersport met Gehandicapten – eigenaar van het schip en 
kreeg ze haar oorspronkelijke naam terug: Lutgerdina.

Volledig verbouwd en aangepast
Voordat de Lutgerdina kon varen met mensen met een beperking, was er 
een enorme klus te klaren. Het toenmalige motorschip werd in zeer slechte 
staat aangekocht voor f 7.000,-. Een fractie van het bedrag dat nodig was om 
het motorschip weer in oude glorie te herstellen én volledig toegankelijk te 
maken voor mensen met een beperking. Uiteindelijk werd ruim 1 miljoen gulden 
gedoneerd door onder andere Nederlandse Lions Clubs en de opbrengst van de 
allereerste Telebingo op televisie. Pas twee jaar later, op 19 juni 1981 werd de 
Lutgerdina door prinses Margriet officieel overgedragen aan onze stichting en 
kon ze in haar nieuwe staat voor het eerst uitvaren met gasten.

Bij dit feestelijke bericht moeten we ook een 

dringende oproep plaatsen. Om de Lutgerdina in  

2022 in de vaart te brengen is er veel extra geld 

nodig. Het schip moet gekeurd en onderhouden 

worden, we hebben hernieuwde certificaten nodig 

én we moeten bemanning aannemen en opleiden. 

Om de Lutgerdina in 2022 in de vaart 

te brengen hebben we jouw hulp 

hard nodig! Doneer nu en laat de 

Lutgerdina weer varen! 

Breng de Lutgerdina weer in de vaart

De Lutgerdina vaart regelmatig 
mee met klassieke zeilraces

Grote 
renovatie 
van de 
klipper

Sinds 1981 organiseren we 
zeilvakanties op de Lutgerdina
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fonds gehandicaptensport

SailWise Cup
Waterland Yacht Charter heeft al elf keer belangeloos de 
SailWise Cup georganiseerd: een unieke zeilwedstrijd voor 
bedrijven én het goede doel. De volledige opbrengst van 
dit zeilevenement gaat naar SailWise. Nienke Zetzema, 
directeur van Waterland Monnickendam B.V.: “Wij houden 
van watersport en SailWise zorgt dat watersport breed 
beschikbaar is én blijft.” 

Havens steunen SailWise
SailWise kent een lange historie in Enkhuizen. Onze 
tweemastklipper heeft 24 jaar in de Compagnieshaven 
in Enkhuizen gelegen. Jeroen Mulder, directeur van 
de Compagnieshaven, hoefde dan ook niet lang na te 

denken over een partnership met SailWise. “Als gezond 
watersportbedrijf is het prachtig om mensen met een 
beperking te kunnen steunen in hun vrijetijdsbesteding.”

Inmiddels sluiten steeds meer havens zich aan bij 
ons. Zij steunen SailWise met een financiële bijdrage 
én geven bekendheid aan onze activiteiten. Naast de 
Compagnieshaven in Enkhuizen zijn ook Marina Volendam 
en Marina Makkum sponsor van SailWise geworden. In 2022 
gaan we meer havens werven die SailWise willen steunen. 

Ben je zelf actief bij een Nederlandse haven of heb je tips 
om andere havens te benaderen? Laat het ons weten via 
info@sailwise.nl.

Onze steun en toeverlaat

SailWise ook steunen?  
sailwise.nl/steun-ons

Ook mee met één van onze zeilvakanties? 
sailwise.nl/zeilvakanties

Sanne: “Er hangt een bepaalde sfeer bij SailWise wat maakt 
dat je elkaar snel leert kennen en alles gewoon is. Je bent 
echt met elkaar op vakantie.”

Festivals en weekendjes weg
Het tweetal vond het zo gezellig, dat ze besloten vaker af te 
spreken. “Ik moest Maaike sowieso nog een keer opzoeken, 
want ik had nog een waterfles van haar in mijn tas zitten”, 
vertelt Sanne. Sindsdien zoeken ze elkaar regelmatig op, 
gaan met elkaar zeilen, naar festivals of een weekendje 
weg. Maaike: “We proberen ook elk jaar een week samen 
bij SailWise op zeilvakantie te gaan. Ik ben verslaafd aan 
SailWise, dus dat houden we er nog altijd in.”

Nieuwe vriendschappen  
ontstaan bij SailWise

Jongerenreis
Sanne: “In de zomer van 2017 waren we beiden mee op een 
jongerenreis van SailWise. We hebben toen een te gekke 
vakantie gehad, waar we het nog steeds over hebben.” Bij 
SailWise gaan mensen met gelijkgestemden op vakantie. 
Tijdens de jongerenreizen zijn de deelnemers niet ouder dan 
26 jaar en ook gaan er zoveel mogelijk jonge vrijwilligers 
mee.  
 
Legendarische vakantie
Maaike: “Iedereen paste bij elkaar. We deden de gekste en 
moeilijkste dingen samen, alles was mogelijk. Lukte het 
rechtsom niet, dan vonden we wel een weg linksom. Zo heb 
ik in die week zelfs in de trapeze van een catamaran gestaan. 
Het was echt een legendarische vakantie.” Tijdens de 
zeilvakanties van SailWise doen deelnemers en vrijwilligers 
alles samen; van zeilen tot koken. 

Sanne en Maaike zijn vriendinnen voor het leven
Onze zeilvakanties zijn dé plek om mensen te ontmoeten en vrienden te maken. Toen 
Maaike Hagemans (28) op vakantie ging op Robinson Crusoe ontmoette ze vrijwilligster 
Sanne Beumer (23). Er was meteen een klik en de vakantie leidde tot een bijzondere 
nieuwe vriendschap.
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“ We proberen elk jaar een week 
samen op vakantie te gaan bij 
SailWise.”

Maaike en Sanne

 “ We hebben een te gekke vakantie 
gehad, waar we het nog steeds over 
hebben.”

Fonds Gehandicaptensport is onze grootste 
partner. Al sinds eind jaren ’70 komt de 
grootste financiële bijdrage voor onze 
activiteiten van Fonds Gehandicaptensport. 
En ook met andere zaken kunnen we op de 
hulp van dit fonds rekenen. We zijn trots en 
blij dat we samen met hen de watersport 
toegankelijk én betaalbaar kunnen houden.

Uniek Sporten
Bij Uniek Sporten kunnen mensen met een beperking 
een geschikte sport vinden in hun 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.

havens in actie voor sailwise
Landelijke steun voor onze activiteiten
SailWise krijgt veel waardering van andere watersportliefhebbers. Zij weten als geen 
ander wat watersporten voor een mens kan betekenen. Vrijheid, ontspanning en even los 
komen van de dagelijkse beslommeringen. Voor mensen met een beperking betekent een 
watersportvakantie bij SailWise nog meer: zij vergeten even hun beperking en verleggen hun 
grenzen. Inmiddels dragen steeds meer havens hun steentje bij en steunen zij SailWise om 
watersport toegankelijk te houden voor iedereen.
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Zodra je op de pont naar het watersporteiland Robinson Crusoe 
stapt, kom je in een wereld van mogelijkheden. Midden op de 
Loosdrechtse Plassen ontdekken mensen op het water wat ze wél 
kunnen. Zeilen, suppen, kanoën, waterskiën, surfen en roeien… 
het is allemaal mogelijk. Hoe? Dat laten we je graag zien.

En verder
• Aangepast sanitair
• Slaapkamers met hoog-laagbedden
• Rolstoeltoegankelijke veerpont
• Tillift voor transfer van rolstoel naar boot
• Reliëfkaarten van het vaargebied
• Audiokompassen

Robinson Crusoe    onder de loep

Meer weten? 
sailwise.nl/robinson-crusoe

Over Robinson Crusoe
Een vakantie-eiland midden op de Loosdrechtse Plassen… 
unieker wordt het niet! ‘Kan niet’, dat kennen we niet op het 
eiland. Voor iedereen is er een passende watersport. Op deze 
pagina laten we je een aantal voorbeelden zien. En is een 
hulpmiddel of aanpassing (nog) niet voorhanden, dan vinden we 
wel een manier om het toch mogelijk te maken.

Robinson Crusoe beschikt over een eigen haventje met zeilboten, 
kano’s, supplanken, roeiboten en surfsets. Midden op het eiland 
staat een ruime groepsaccommodatie met 14 slaapkamers, 
aangepast sanitair, een gezellige woon- en eetkamer met 
houtkachel en een professionele keuken. Buiten vind je een 
groot sport-/grasveld, ruim buitenterras, een gezellige 
kampvuurplaats én een echte pizzaoven.

In de winter van 2022-2023 gaan we de accommodatie op het 
eiland renoveren. Lees hier meer over op pagina 22.

Echt íedereen kan 
mee zeilen

Roltstoeltoegankelijke groepsaccommodatie 

Uitdagende watersport 
rond het eiland

Zeilen vanuit je rolstoel

Aangepaste besturing in 
diverse zeilboten

Aangepast waterskien

Peddelsteun in de kano’s
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Met de scouting  
op kamp bij SailWise
Bij de scouting worden kinderen uitgedaagd, ontdekken ze hun mogelijkheden en 
ontwikkelen zij zich. Een visie die goed aansluit bij de activiteiten van SailWise. De 
Peelspeurders uit Venray kiezen de catamaran Beatrix voor het kamp met hun Panda-
groep – een scoutinggroep voor jongeren met een beperking. Birgitta Lord vertelt 
waarom.

Iedereen kan meedoen
“Een jaar of zes geleden zijn we voor het eerst met 
SailWise mee geweest met onze groep. We hebben een 
BE-scoutinggroep (bijzondere eisen) van acht jongeren 
tussen de 18 en 34 jaar. Het is leuk dat iedereen mee kan 
doen op de Beatrix. De jongeren hebben een verstandelijke 
beperking en één van hen zit ook in een rolstoel. Door 
het hydraulische systeem op het schip kan hij gewoon 
plaatsnemen achter het roer. Tijdens zo’n weekend is 
iedereen volwaardig. Of je nu een beperking hebt of niet, 
dat maakt niet uit.”

Varen en uitstapjes
“Iedereen uit onze groep ziet erg uit naar de zeilvakantie 
op de Beatrix. Je kan er uren mee varen en het is een veilig 
schip. De schipper en maat begeleiden de groep ook op een 
hele leuke manier. Af en toe meren we ergens aan voor een 
uitstapje of om op een terras iets te drinken. Onze groep 
vindt het helemaal leuk bij SailWise.”

“De Peelspeurders uit Venray zeilen op de Beatrix”

Nieuwe vaardigheden
“Bij SailWise hebben we samen een heerlijk weekend. Die 
saamhorigheid vind ik heel leuk. Ook de stillere leden van 
de groep worden uitgedaagd door de schipper en maat. 
Ze leren nieuwe vaardigheden en uiteindelijk lukt het ze 
allemaal. Dat stukje zelfstandigheid en het actief meedoen 
is voor ons het belangrijkste doel. Na zo’n weekend hebben 
we het nog regelmatig over het kamp bij SailWise en kijken 
we uit naar het volgende.”

Met jouw groep watersporten? 
sailwise.nl/groepen

Column

Inmiddels zijn we aangekomen in de winter en laten we de 
Olympische Spelen van Tokio achter ons. Tijdens de Spelen 
moet alle puzzelstukjes en uren training samenkomen. 
Het blijft een kunst die niet voor velen is weggelegd: hoge 
doelen stellen voorafgaand aan de Spelen, om daarna terug 
te gaan naar datgene wat ervoor nodig is om zover te komen, 
race-voor-race, boot-voor-boot, golf-voor-golf. Met andere 
woorden: teruggaan naar het nú en de rest loslaten. Het 
komt aan op de mentale kracht van ieder teamlid en dat moet 
samensmelten tot een symbiose.

Na een teleurstellende start tijdens de Spelen wisten we 
ons te herpakken en eindigden op de laatste fleetrace-dag 
op de vierde en tweede plaats. Het beste resultaat van alle 
teams. De samenwerking die we deze dag hadden, gaf ons de 
bevestiging dat we met de juiste mindset inderdaad konden 
strijden voor een medaille. Helaas was het te laat en zaten 
we te ver in de race om deze aansluiting te maken. Gelukkig 
voeren we met dit resultaat wel de medalrace binnen en 
hebben we ons toernooi nog waardig afgesloten.

We hebben de afgelopen 2,5 jaar dalen en hoge pieken 
gekend, maar we zijn samen uit de strijd gekomen. We kijken 
terug op een fantastische periode, waarin we veel over onszelf 
hebben geleerd, heel veel hebben beleefd, hebben gehuild, 
gelachen en ook mooie resultaten hebben neergezet. De 2e 
plek op de WK was fantastisch en smaakte naar meer. 

Door al deze ervaringen realiseer ik mij weer hoe prachtig 
de watersport is. Hoeveel plezier ik hier constant weer 
aan beleef. Zeilen is grenzen verleggen, jezelf uitdagen en 
ontwikkelen. Je moet de regie over jezelf en je omgeving 
kunnen nemen. Dit vraagt om stressbestendigheid, 
zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Onafhankelijk van het 
niveau waarop je de watersport bedrijft, zijn dit ultieme 
kenmerken die ons ook in ons leven verder brengen. Als je op 
het water bent, laat je je zorgen aan wal en er is geen tijd om 
aan andere zaken te denken. Daarom geloof ik in SailWise. 
Even je beperking vergeten en één zijn met jezelf, je boot en 
de elementen.

Lobke Berkhout

Lobke Berkhout
Er is voor mij een nieuwe periode 
aangebroken. Na de Olympische campagne 
van 2,5 jaar heb ik weer iets meer ruimte in 
de agenda om mijn gezicht te laten zien bij 
projecten die ik een warm hart toedraag. Op 
het verzoek van SailWise-directeur Renske 
Rietbergen, om kennis te komen maken, 
ging ik dan ook gelijk in!

Lobke Berkhout is vijfvoudig wereldkampioene 
zeilen in de 470-klasse. In 2016 beëindigde ze haar 
carrière als zeilster, maar kwam in 2018 terug en 
kwalificeerde zich samen met haar medezeilster 
Afrodite Zegers voor de Olympische Spelen van 2020, 
die door corona in 2021 hebben plaatsgevonden.

Lobke Berkhout

“ Of je nu een beperking hebt of niet, 
iedereen is volwaardig.”
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Rolstoeltoegankelijke schepen en accommodaties, aangepast watersport-
materiaal, deskundige bemanning… onze activiteiten brengen veel 
meerkosten met zich mee. Voor het opnieuw in de vaart brengen van 
de Lutgerdina hebben we in 2022 bovendien extra geld nodig. Wil jij een 
bijdrage leveren aan toegankelijke watersport voor mensen met een 
beperking? Dan is jouw steun meer dan welkom! We bieden verschillende 
mogelijkheden om SailWise te steunen. Kies zelf wat het beste bij je past.

We hebben je   hulp nodig!
Steun SailWise op jouw manier

Bekijk meer mogelijkheden
sailwise.nl/steun-ons

Kom zelf in actie!
Loop je de marathon? Ga je met je 
vrienden een uitdagende zeiltocht 
maken? Of wil je iets speciaal voor 
SailWise organiseren? Verbind 
SailWise aan jouw activiteit of 
evenement en roep mensen op je te 
sponsoren! Makkelijk te regelen voor 
jou en je steunt meteen het goede 
doel! sailwise.nl/kom-in-actie

SailWise Club van 100
Wil je écht het verschil maken? Word dan lid 
van onze Club van 100 en steun SailWise met 
een financiële bijdrage vanaf 500 euro per 
jaar. SailWise heeft het CBF-keurmerk en is 
erkend als ANBI door de belastingdienst. Jouw 
gift is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. 
sailwise.nl/club-van-100

Vriend van SailWise
Als Vriend van SailWise kies je voor 
een jaarlijkse bijdrage van 25, 50, 
75 of 100 euro. Samen met onze 
Vrienden houden we watersport 
toegankelijk voor iedereen.  
sailwise.nl/vriend

Verjaardag of jubileum?
Vier je je verjaardag of jubileum? Maak er niet alleen voor jou 
en je gasten een feestelijk moment van, maar voor veel meer 
mensen! Vraag je gasten een donatie te doen aan SailWise. 
Dan kan heel makkelijk via onze donatiepagina, waar je ook 
een eigen actiepagina kan maken voor jouw verjaardag of 
jubileum. sailwise.nl/verjaardag
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Jacco Kroon (47) heeft een verstandelijke en visuele beperking. Hij woont zelfstandig 
en werkt bij een sociale werkplaats van een groot bedrijf. Ieder jaar gaat hij met 
SailWise op vakantie. Het liefst met de Lutgerdina en als het even kan wel twee keer 
per jaar.

Zeilen met... 
een verstandelijke beperking

“De vakanties op de Lutgerdina zijn gewoon top. Ik vind het 
leuk dat het een oud schip is en dat het aangepast is. Je kan 
je beperking er echt even wegzetten. Er gaan ook mensen 
mee die zwaarder beperkt zijn dan ik en ook zij kunnen hun 
beperking even vergeten. Door deze zeilvakanties heb ik 
meer respect voor mensen die minder mobiel zijn en weet ik 
beter hoe ik met hen om moet gaan.”

“ Het is gewoon een fijne sfeer  
aan boord.”

“Ik heb met meer organisaties contact gehad over hun 
vakanties met boten. Daar is alles voor je geregeld, maar 
dan heb je zelf maar weinig inbreng. Dat heb je bij SailWise 
wél. De vrijwilligers, deelnemers en bemanning werken 
samen met het zeilen en ook met koken enzo. Aan boord 
doen we echt alles met elkaar en er is zo’n fijne sfeer. 
Volgend jaar komt de Lutgerdina gelukkig weer in de vaart, 
dus dan wil ik met de Beurtveer en het Pinksterweekend 
mee.”

“  Volgend jaar wil ik weer met  
de Beurtveer mee.”

“Ik denk dat het nu een jaar of 15 geleden is dat ik voor het 
eerst meeging met SailWise. Afgelopen jaar ben ik voor het 
eerst op Robinson Crusoe geweest en dat was wel leuk, 
maar het liefst vaar ik met de Lutgerdina.”

“De Beurtveer vind ik het leukst om te doen. Het is een 
zware zeilwedstrijd, maar ik weet nu hoe het werkt. In het 
begin werden we meestal laatste of één-na-laatste, maar 
de laatste jaren hadden we een lekker enthousiaste groep 
en eindigden we vaak een stuk hoger. Dat vind ik wel mooi.”

 
“ Je kan je beperking er echt  
even wegzetten.”

Ook op vakantie met SailWise? 
sailwise.nl/zeilvakanties

Nieuw in It Sailhûs! 

Bekijk de mogelijkheden van It Sailhûs
sailwise.nl/it-sailhus

In It Sailhûs vind je accommodaties voor 4 tot 36 personen. Onze vakantiewoningen 
en de groeps-/vergaderruimte zijn rolstoeltoegankelijk en van alle gemakken voorzien. 
Vorig jaar werd bovendien de groepsaccommodatie ‘het Commandeurshuis’ opgeknapt 
en na vijf jaar weer in gebruik genomen. Inmiddels hebben al veel families en groepen 
een heerlijke tijd beleefd in één van de accommodaties van It Sailhûs. Dit jaar wordt 
vakantievieren in It Sailhûs nog leuker. 

Meer te beleven voor gezinnen, vrienden én groepen

Vaarmateriaal
Sinds 2021 is de catamaran Beatrix in het weekend te 
boeken voor dagtochten. Steeds meer mensen maken 
daar gebruik van en beleven de mooiste zeiltochten over 
de Friese meren met hun familie, vrienden of collega’s. En 
niet alleen de Beatrix wordt met regelmaat geboekt. Erg 
populair zijn onze pontonboten; rolstoeltoegankelijk en 
makkelijk in gebruik.

Heel blij en trots zijn we met een pareltje onder de 
motorboten, dat we afgelopen jaar kregen. Haar naam 
is ‘Wilgen’ en de boot is luxe, gedeeltelijk overdekt, 
rolstoeltoegankelijk en van alle gemakken voorzien. Wilgen 
is geschikt voor 6 personen (max. 2 rolstoelen) en te huur 
met of zonder schipper. En voor nog meer waterplezier 
hebben we nu ook een familie-supplank.

Commandeurshuis
De groepsaccommodatie in It Sailhûs – het 
Commandeurshuis – heeft vorige winter al een flinke 
opknapbeurt gekregen. Deze winter gaan we de 
accommodatie nog comfortabeler maken. Zo komt er 
een professionele spoelmachine in de keuken en de 

douches op de eerste verdieping worden aangepast. De 
benedenverdieping is al rolstoeltoegankelijk en dankzij 
een nieuwe traplift maken we de bovenverdieping ook 
toegankelijker voor mensen met een beperking.

Winterarrangementen
Ook in het najaar en de winter is It Sailhûs een fantastisch 
vakantie-adres. Geniet van de rust en het prachtige uitzicht 
over de winterse Fluessen. De bossen van Gaasterland 
liggen vlakbij en het museum van Jopie Huisman is een 
echte aanrader! Om een verblijf in de wintermaanden 
nog interessanter te maken, organiseren we deze winter 
verschillende 
arrangementen in 
It Sailhûs! Rond de 
feestdagen bieden we 
kerstarrangementen 
aan en in 2022 
organiseren we onder 
andere een culinair 
weekend. Kijk op onze 
website voor meer 
arrangementen!
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Vrijwilligerswerk 
brengt je meer
Ieder jaar gaan zo’n 300 vrijwilligers aan de slag bij SailWise… als maat, zeilinstructeur, 
begeleider, verpleegkundige of om te helpen bij het klussen. Dat is leuk om te doen én 
het brengt je veel. Vrijwilligers doen bij SailWise veel ervaring op, leren nieuwe mensen 
kennen en beleven een fantastische tijd op het water. Voor Pien van ’t Hul (24) deed 
vrijwilligerswerk bij SailWise nog meer: zij besloot het roer helemaal om te gooien.

“ Ik kan niet zeilen en heb geen 
zorgachtergrond.”

”Ik werk al zes jaar als barber, maar haal daar geen 
voldoening meer uit. Ik ben daarom op zoek gegaan naar 
wat ik wél leuk vind. Werken in de zorg sprak mij aan, maar 
ik wilde wel eerst ervaren hoe dat is. Ik ben op zoek gegaan 
naar vrijwilligerswerk en kwam bij SailWise uit. Ik kan niet 
zeilen en heb geen zorgachtergrond, maar het leek me 
helemaal leuk. Ik dacht: ‘Ik ga gewoon een berichtje sturen’ 
en niet lang daarna werd ik teruggebeld.”

“ Dit is de mooiste dag van mijn 
leven.”

“Het vrijwilligerswerk bij SailWise is heel leuk. Alles is goed 
geregeld, ook het aantal vrijwilligers voor de begeleiding 
van deelnemers. Als ik hulp nodig heb, dan kan ik dat 
gewoon vragen. Niets is gek en je kan eigenlijk niets fout 
doen. Ik ben een keer met een meisje met een meervoudige 
beperking gaan zwemmen, gewoon drijven eigenlijk. Ze 
vertelde mij dat ze zo graag met haar hoofd onder water 
wilde. Dus dat hebben we gedaan. Toen ze boven kwam zei 
ze: ‘Wat heerlijk, dit is de mooiste dag van mijn leven’. Dat 
vond ik zelf ook zo’n mooi moment. Mensen zijn zo dankbaar 
voor de mogelijkheden die SailWise hen biedt.”

“Alles kan, niks is onmogelijk bij SailWise. Dat vind ik 
zo leuk. Ik overwoog al om de overstap naar de zorg te 
maken, maar dankzij SailWise weet ik dat ik dat echt wil. 
Er zijn reizen voor mensen met een lichamelijke beperking, 
verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. 
Daardoor kon ik ontdekken wat ik echt het leukste vind. Ik 
zit nu in een sollicitatietraject om uiteindelijk te kunnen 
werken met mensen met een verstandelijke beperking.”

Pien maakt een carrièreswitch

Ook vrijwilliger worden?
sailwise.nl/vrijwilligers

Recept
Imam Bayildi
Onze culinaire weekenden zijn erg populair. Samen lekker koken, nieuwe recepten 
uitproberen, gezellig dineren en overdag ook nog fantastische zeiltochten maken… een 
gouden combinatie! Peter de Munck Mortier ging afgelopen jaar mee met het culinair 
weekend op Robinson Crusoe. Hij maakte met de groep dit recept. Een groot succes!

Ingrediënten  
(voor 2 personen)
•  2 middelgrote 

aubergines
• 4 tenen knoflook
• Zout
• Olijfolie
Voor de saus
• 2 uien 
•  1 blikje 

tomatenblokjes
• 1 kopje appelsap
• 1 bouillonblokje (10 g)
• 2 blaadjes laurier
• 1 eetlepel kaneel

 Optioneel: theelepel 
munt, theelepel oregano 
(evt. gedroogd), theelepel 
suiker, rozijnen en/of 
abrikozen

Bereidingswijze
Saus
Snipper de ui en bak deze in een pan. Voeg de overige ingrediënten voor de saus toe en 
bak alles ongeveer 5 minuten door. 

Aubergine
Schil de aubergines en snij deze in de lengte door. Snij beide helften in twee of drie 
stukken en maak in ieder stuk een sneetje (let op dat je het stuk niet helemaal doorsnijdt). 
Pel de knoflooktenen, snij elke teen in 5 reepjes en stop deze in de sneetjes. Bestrooi de 
stukken aubergine met een beetje zout en bak ze 
vervolgens in de olijfolie tot de buitenzijde van de 
aubergine een beetje bruin is. 

Doe de auberginestukken in een pan en giet de saus 
erover. Laat de aubergine op een laag vuurtje in zo’n 
20 minuten garen.

Serveer de Imam Bayildi met rijst, couscous of 
Turks brood. Presenteer eventueel geitenkaas of een 
knoflookomelet met tijm bij het gerecht.

Eet smakelijk!

Imam Bayildi, de flauwgevallen imamImam Bayildi, de flauwgevallen imam
Na een dagenlange meditatieve 
trektocht door de woestijn, keerde 
de uitgeputte imam terug bij zijn 
klooster. Toen voor hem de deuren 
werden geopend - het was tegen 
etenstijd - werd hij overweldigd 
door de aromatische geuren van dit 
gerecht en ging hij onderuit...

Peter maakte tijdens een culinair zeilweekend dit succesrecept.

” Door SailWise heb ik het besluit 
genomen om de overstap te 
maken.”



22 23

Volle kracht   vooruit
2022 wordt in veel opzichten een     feestelijk jaar
We kunnen niet wachten om aan het jaar 2022 te beginnen. Een feestelijk jaar, 
waarin we op alle locaties weer zeilvakanties aanbieden, waarin de 125-jarige 
Lutgerdina extra in de schijnwerpers komt te staan én het jaar waarin we starten 
met de renovatie van Robinson Crusoe!

Renovatie  Robinson Crusoe

Beurtveer  
16 t/m 20 oktober 2022

 

Nieuwe gezichten
In 2021 kregen we er al een paar nieuwe collega’s 
bij. Zoals de schippers Rinke en Richard, die varen op 
de Beatrix. Nu de Lutgerdina weer gaat varen wordt 
daar ook bemanning voor aangetrokken. Mogelijk 
tref je bij SailWise in 2022 dus nieuwe gezichten. 
Wie dat zijn, maken we op onze sociale media 
bekend.

Nieuwe tillift
Op Robinson Crusoe maken we veel gebruik van 
een tillift die op meerdere plekken op de steiger 
geplaatst kan worden. Mensen met een fysieke 
beperking kunnen zo de transfer (van rolstoel) naar 
de boot makkelijker maken. Zo’n transfer kost wel 
wat tijd. Zijn er meer mensen die de tillift nodig 
hebben, dan moeten zij dus wachten. We hebben een 
extra tillift op het eiland gekregen, waardoor we 
meer mensen tegelijk kunnen helpen en zij sneller 
uit kunnen varen voor een heerlijke zeiltocht over de 
Loosdrechtse Plassen!

Zeilwedstrijden
De Lutgerdina doet al jaren mee met de Beurtveer; 
een bloedspannende en zware zeilrace over het 
IJsselmeer en Markermeer. Ook voor de Beurtveer 
2022 hebben we het schip ingeschreven en de echte 
bikkels onder onze deelnemers kunnen zich hiervoor 
aanmelden. Nieuw in ons vaarprogramma is de 
deelname aan de 24 Uurs Zeilrace, die op 26 en 27 
augustus 2022 wordt gevaren met onze catamaran 
Beatrix! Een klein gezelschap deelnemers en 
vrijwilligers zal 24 uur lang non-stop over het 
IJsselmeer, Markermeer en de Waddenzee varen in 
de strijd om de meest gevaren mijlen.

SailWise Business Regatta
Een zeilwedstrijd voor bedrijven-teams… in 2022 
gaan we het zelf organiseren! Op de Loosdrechtse 
Plassen houden we de SailWise Business Regatta. 
Het wordt een wedstrijd met open zeilboten, 
waarvoor bedrijven zich met één of meerdere teams 
in kunnen schrijven. Wij regelen de zeilboten en na 
afloop is er natuurlijk een gezellige barbecue op 
ons eiland Robinson Crusoe. Houd onze website en 
sociale media in de gaten voor meer details!

24 Uurs Zeilrace26 en 27 augustus 2022

Renovatie Robinson Crusoe
Als klapper op het jaar gaan we in de winter 
van 2022-2023 de accommodatie op ons 
watersporteiland Robinson Crusoe renoveren! 
De groepsaccommodatie op het eiland is 
volledig aangepast en rolstoeltoegankelijk, maar 
inmiddels ook verouderd en voldoet niet meer 
aan de standaard die onze gasten van ons mogen 
verwachten. We gaan het gebouw zo renoveren 
dat het nog steeds volledig toegankelijk is, maar 
ook modern en sfeervol ingericht en tegelijkertijd 
duurzaamheid hoog in het vaandel heeft.

Help bij de renovatie!
Voor zo’n grote renovatie is veel geld nodig. 
We worden al bijgestaan door fondsen, het 
bedrijfsleven en particulieren, maar we zijn er nog 
niet. Help jij ons met de laatste loodjes? Draag 
jouw steentje bij en doneer! Dat kan op  
sailwise.nl/bouw-mee.

Help bij de renovatie van 
Robinson Crusoe  

sailwise.nl/bouw-mee

Nieuwe tillift op  
Robinson Crusoe



24
Mede mogelijk gemaakt door  
Fonds Gehandicaptensport

Actieve watersportvakanties 
voor mensen met een beperking


