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Inhoud
Zeilen met… een spierziekte     
Lisette Koopmans is geboren met de progressieve spierziekte SMA. Toen ze klein 
was kon ze nog lopen, fietsen en skeeleren. Inmiddels is ze gebonden aan haar 
elektrische rolstoel, maar dat belemmert haar niet om alleen in een zeilboot het 
water op te gaan.

Renovatie Robinson Crusoe
Eindelijk gaat het gebeuren! Deze winter wordt de accommodatie op Robinson 
Crusoe gerenoveerd. Op het moment van schrijven wordt er al flink geklust 
in en rond het gebouw. We laten je graag zien hoe dat gebeurt en wat je in de 
vernieuwde accommodatie kan verwachten.

Van boot naar baan
Wil je graag (weer) aan het werk of zoek je ander werk, maar weet je niet hoe? Dan 
nodigen Randstad Participatie en SailWise je graag uit voor het loopbaantraject 
‘van boot naar baan’!

Inclusieve zeilwedstrijden
Het hoeft niet uit te maken of je een beperking hebt om te kunnen watersporten. 
Daarom doen we steeds vaker met een inclusief zeilteam mee met reguliere 
zeilwedstrijden als het Beurtveer, de Enkhuizer Klipperrace en de 24uurs zeilrace.
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Colofon
Het SailWise magazine is een uitgave van SailWise en verschijnt één 
keer per jaar. De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij SailWise. 
Bijdragen die geschreven zijn door niet-SailWise-medewerkers  
vertegenwoordigen niet noodzakelijk de opinie van SailWise. Overname 
(van gedeeltes) uit het SailWise magazine en/of vermenigvuldiging 
daarvan is toegestaan, mits met bronvermelding en na overleg met de 
redactie.
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Lisette Koopmans (30) is geboren met de progressieve spierziekte SMA (Spinale 
Musculaire Atrofie). Toen ze klein was kon ze nog lopen, fietsen en skeeleren. Dat 
werd in de loop van de jaren minder en inmiddels is ze gebonden aan haar elektrische 
rolstoel. Haar spierziekte belemmert haar echter vrijwel niet in het dagelijks leven.  
Door haar ervaringen bij SailWise voelt Lisette zich helemaal vrij en zeker op het water!

Zeilen met... 
een spierziekte

Wil je ook met familie of vrienden zeilen? 
sailwise.nl/it-sailhus
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SailWise ligt na twee coronajaren weer helemaal op koers. Het afgelopen jaar kwam 
onze jubilerende tweemastklipper de Lutgerdina weer in de vaart en genoten honderden 
deelnemers en vrijwilligers van uitdagende watersportactiviteiten op onze drie locaties. 
Ik ben heel erg trots dat we met de inzet van relatief veel nieuwe medewerkers en 

vrijwilligers meer dan 100 actieve watersportvakanties hebben kunnen 
organiseren. Daar gaan we in 2023 mee door! Dan staan er weer veel 

uitdagende watersportactiviteiten op de planning.

In dit magazine lees je verschillende interviews met deelnemers die niet alleen 
genoten van een fantastische vakantie, maar ook hun grenzen hebben verlegd. 

De rode draad hierin is de magie van SailWise. Lily Kenter - één van onze 
deelnemers - verwoordde deze zo treffend als de ‘kan niet, bestaat niet’-

mentaliteit. Denken vanuit mogelijkheden zorgt ervoor dat mensen 
hun beperking achterlaten op de steiger en zich zo vrij voelen als een 

vogel.

Ik ben telkens weer verrast door het enthousiasme en de 
betrokkenheid van onze vrijwilligers, die zich elke week weer 

enorm inzetten voor SailWise en daar ook veel voor terugkrijgen. 
Zo is Anne Jaspers voor het tweede jaar vrijwilliger en heeft 

niet alleen veel geleerd op het gebied van zeilen, maar ook op 
verpleegkundig terrein.

Een andere groeiende groep die SailWise een warm hart toedraagt, is de 
watersporters. Waterland Yacht Charter organiseerde voor de 12e keer de 

SailWiseCup en haalde daarmee een recordbedrag op. Ook serviceclubs zijn 
actief voor SailWise, zoals Rotary Elst Over-Betuwe, die een mooi bedrag 
inzamelde, zodat Werkenrode School een midweek naar Robinson Crusoe 
kon. In 2023 gaan we door om SailWise bekender te maken. Niet alleen 
onder watersporters, maar ook onder bedrijven. Want de partnerships met 
deze laatste groep zijn vanwege de hoge inflatie van toenemend belang om 
onze vakanties ook financieel toegankelijk te houden.

We hebben weer veel mooie plannen voor het nieuwe seizoen. De geheel 
gerenoveerde accommodatie op Robinson Crusoe wordt in gebruik 
genomen, we organiseren een uniek loopbaantraject in samenwerking 
met Randstad Participatie en gaan met inclusieve zeilteams meedoen 
aan verschillende zeilwedstrijden. En natuurlijk blijven we meer 
dan 100 fantastische watersportvakanties organiseren, zodat onze 
deelnemers zich zo vrij als een vogel kunnen blijven voelen.

Renske Rietbergen
Directeur SailWise

Zo vrij als een vogel

“ Het is fijn om op het eiland te zijn en 
nieuwe mensen te leren kennen.”

“De vakanties bij SailWise voelen als thuiskomen. Het 
is enorm fijn om weer op het eiland te zijn en daar oude 
bekenden tegen te komen, maar ook om nieuwe mensen te 
leren kennen. Ik heb er al verschillende vriendschappen aan 
overgehouden. Het is heerlijk om lekker actief bezig te zijn, 
het water op te gaan en ondertussen gezellig te kletsen. 
Ik houd van de afwisseling die daar is. Zo kunnen we ’s 
ochtends zeilen, ’s middags kanoën en de volgende dag 
suppen.”

“De eerste keer dat ik alleen in een zeilboot de Loosdrechtse 
Plassen op ging, was echt een overwinning. De bemanning 
gaf mij het vertrouwen dat ik het kon en het ging ook heel 
goed. Sindsdien is zeilen mijn nieuwe hobby geworden. En 
hoewel ik zelfstandig kan zeilen, vind ik het toch het leukst 
om gezellig met anderen het water op te gaan.”

“Mijn meest unieke ervaring bij SailWise was tijdens de 
coronapandemie. De accommodatie op het eiland was 
anders ingericht, zodat gezinnen er konden verblijven. Het 
gaf mij de kans om samen met mijn ouders naar Robinson 
Crusoe te gaan. Samen zijn we met de Eduard gaan 
zeilen, waarbij ik de enige met zeilervaring was. Na twee 
oefenrondjes had mijn vader het grootzeil onder de knie en 
mijn moeder de fok. Het was geweldig dat ik zo mijn passie 
met mijn ouders kon delen én dat de bemanning mij het 
vertrouwen gaf dat ik dat ook kon. Dat gaf zo’n enorme 
kick! Ik had het nooit voor mogelijk gehouden, maar het kan 
gewoon bij SailWise.”

“Ik was de enige met zeilervaring.”

“ Zeilen is mijn nieuwe 
hobby geworden.”
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Even voorstellen

Hoe ben je bij SailWise verzeild geraakt?
Anja: “Ik gaf zeilles bij een zeilschool op de Loosdrechtse 
Plassen en voer veel langs het eiland. Toen iemand mij 
vertelde wat daar gebeurde, vond ik het zó leuk klinken. Mijn 
eerste jaar ben ik een paar dagen als vrijwilliger op het eiland 
geweest. Niet lang daarna werd ik gebeld door de beheerder, 
dat ik het volgende jaar van harte welkom zou zijn als collega. 
Inmiddels heb ik er zes seizoenen opzitten.”
Onno: “De voormalige schipper van de Lutgerdina - Mark - 
belde mij een paar jaar geleden om te vragen of ik het zag 
zitten om schipper bij SailWise te worden. Hij had toen 
net besloten om te stoppen. Het leek me heel leuk, maar ik 
zat toen nog op zee. Twee jaar later kwam er opnieuw een 
vacature vrij en heb ik gesolliciteerd.”

“ Het leuke aan deze baan is dat ik na 
zes jaar nog steeds nieuwe situaties 
tegenkom en blijf leren.”

Wat voor werk doe je bij SailWise?
Onno: “Ik ben schipper op de Lutgerdina. Dat houdt in dat 
ik samen met de maten en vrijwilligers een team vorm om 
deelnemers een mooie reis te bezorgen.”
Anja: “Ik heb twee jaar als assistent beheerder gewerkt en 
daarna ben ik beheerder geworden. Als beheerder zorg je 
ervoor dat het totaalplaatje klopt; van het vaarprogramma 
voor deelnemers en de zorg, tot aan het eten en het 
onderhoud. Het leuke aan deze baan is dat ik nu na zes jaar 
nog steeds nieuwe situaties tegenkom en blijf leren.”
Onno: “Schipperen op de Lutgerdina is heel anders dan op 
een doorsnee charterschip. Daar vaar je de mensen rond, 
op de Lut vaar ik met de mensen mee. Je staat als schipper 
letterlijk en figuurlijk tussen de groep.”

Wat vind je het leukst aan je werk?
Anja: “Het verschil wat je in mensen ziet tussen hoe ze 
aankomen en hoe ze vertrekken. Dus wat je bereikt bij de 
mensen en wat je hen meegeeft.”
Onno: “Ik vind mijn collega’s heel leuk en ik ben natuurlijk 
gek op zeilen. Maar het leukste vind ik om met mensen het 
water op te gaan en ze echt mee te nemen op een tocht. Het 
liefst betrek ik iedereen overal bij en neem ik ze ook mee in 
wat er gebeurt en welke keuzes ik maak. Bovendien vind ik 
het verrassingseffect van een reis geweldig. We vertrekken 
aan het begin van week en zien wel waar we aankomen 
en welk verhaal we aan het einde van de week met elkaar 
geschreven hebben.”

“ Het leuke van SailWise is: ter plekke 
bedenken of iets kan. En eigenlijk 
kan alles wel.”

Welke tip heb je voor (nieuwe) deelnemers van 
SailWise?
Onno: “Doe vooral waar je zin in hebt en laat je door niets 
belemmeren. Als je bijvoorbeeld het kluivernet in wil, dan 
gaan we dat regelen. Ik denk dat dat het leuke van SailWise 
is: ter plekke bedenken we of iets kan. En eigenlijk kan alles 
wel.”
Anja: “Blijf staan voor wie je bent. Blijf dicht bij jezelf en laat 
anderen je accepteren zoals je bent.” 

Anja van Balen (38) 

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

Een dag watersporten   
met school
De Kleine Prins Hilversum geeft gespecialiseerd onderwijs en komt al zo’n acht jaar naar 
Robinson Crusoe. Ze komen ieder jaar met een andere groep; van kleuterklassen tot het 
voortgezet onderwijs. In 2022 was deze laatste groep aan de beurt, met leerlingen die vaak 
langdurig thuis hebben gezeten. Docent Matthijs Jongepier gaat iedere keer mee en vertelt 
over zijn ervaringen.

Onno van Lieshout (49) 
“ Het eiland biedt de ruimte om 
grenzen te verleggen.”

“Ik voel mij altijd erg verbonden met het eiland. Ik ben 
er begonnen als vrijwilliger en heb er ook als beheerder 
gewerkt. Als ik drie dagen op het eiland ben geweest, dan 
kan ik daar bijna een jaar op teren. Op het eiland kan zoveel 
en er is alle tijd en ruimte. Er heerst een bepaalde vibe. Dat 
maakt dat je grenzen kunt verleggen of kunt onderzoeken 
waar die liggen. Daar kunnen wij als docenten dan direct 
op inspelen.”

“Het is niet alleen het bezoek aan het eiland waar onze 
leerlingen veel van opsteken. Het begint al ver in de 
voorbereidingen en dat is vaak een mooie aanleiding 
om iets bespreekbaar te maken. Eetproblematiek 
bijvoorbeeld. Onze leerlingen organiseren zelf de twee 
maaltijden voor zo’n dag en moeten daarbij rekening 
houden met andere leerlingen. Op tijd verschijnen op 
de locatie is de volgende stap, want ze moeten zelf hun 
vervoer regelen. Dan zitten sommige leerlingen samen in 
een auto, die elkaar anders nooit opzoeken.”

“Afgelopen jaar was er een meisje mee die tien jaar lang 
therapie heeft gehad om een waterongeval te verwerken. 
Ze heeft zich ertoe gezet om mee te gaan en is zelfs een 
dagdeel gaan varen. Toen ik vroeg wat ze die middag wilde 
doen, zei ze ‘rummikuppen’. ‘Oké’, zeiden we, ‘maar dat 
kan ook op een grote supplank’. Ik heb haar overtuigd 
en gezegd dat er niets kon gebeuren, hooguit dat ze een 
beetje nat wordt. Toen heeft ze met haar vriendinnen al 

‘rummisuppend’ 
een rondje om het 
eiland gemaakt. 
Dat was bijna 
magisch om te 
zien. Dat iemand 
stappen zet 
waar je normaal 
gesproken 
misschien wel 
jaren over zou 
doen. Een puurder 
eiland kan ik niet 
bedenken.”

“ Op het eiland worden in 1 dag 
stappen gezet waar je normaal 
jaren over zou doen.”

Met jouw groep watersporten?
sailwise.nl/groepen

‘Rummisuppen’ bij  
Robinson Crusoe
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Eindelijk gaat het gebeuren! Deze winter wordt de accommodatie 
op ons unieke eiland Robinson Crusoe gerenoveerd. Vrijwel alles in 
het gebouw krijgt een grote opknapbeurt. Bovendien maken we een 
verduurzamingsslag naar een energiezuinige accommodatie. Hiermee 
realiseren we een prachtige accommodatie waar je de komende jaren 
weer onbeperkt kan genieten van actieve watersport en waar iedereen 
comfortabel en ongedwongen kan verblijven.

Renovatie Robinson Crusoe

Help bij de renovatie en doneer! 
sailwise.nl/bouw-mee

Een plek waar iedereen zichzelf kan zijn

Help bij de eindsprint!
De renovatie is in gang gezet, maar hoe we zullen finishen 
hangt mede van jou af! Voor de afwerking en de inrichting 
van de accommodatie moeten we nog veel kosten maken. 
Muurverf, pannen voor de nieuwe inductiekookplaat, nieuwe 
banken in de woonkamer, raamdecoratie, verlichting en bad- 
en slaapkamerinventaris zijn slechts een paar voorbeelden. We 
hebben jouw steun hard nodig om in 2023 Robinson Crusoe te 
kunnen heropenen en gasten te ontvangen!

Op onze website vind je een overzicht van het materiaal dat 
we nog nodig hebben. Doneer nu en kom met jouw naam op de 
donateursvlag die we bij de heropening zullen hijsen!

Tilliften in de 
slaapkamers

Schuifpui met 
grotere ramen

Zonnepanelen op 
het dak

De aannemers met 
betrokkenen vanuit SailWise

De accommodatie wordt  
eerst van binnen gesloopt

Wat gaan we doen?
Op het moment van schrijven wordt er al 
hard gewerkt in en rond het gebouw. We 
laten je graag zien wat je in de vernieuwde 
accommodatie kan verwachten.

• Zonnepanelen op het dak
•  Nieuwe, beter toegankelijke keuken
• Nieuwe inrichting woonkamer
• Nieuwe sanitaire voorzieningen
• Renovatie slaapkamers
• Plafondliften in de slaapkamers
• Nieuwe vloer
• Vloerverwarming in de douches
• Riante veranda op het terras
•  Nieuwe schuifpui met beter uitzicht

Nieuwe keuken, die  
beter toegankelijk is



Bedrijvenregatta
Op 20 mei 2022 vormden de Loosdrechtse Plassen het 
decor van de allereerste SailWise Bedrijvenregatta. Tien 
bedrijventeams met collega’s en vrienden deden mee aan 
deze zeilwedstrijd met polyvalken. Na de spannende strijd 
op het water troffen de deelnemers elkaar op Robinson 
Crusoe voor een gezellige borrel en maaltijd. Jachthaven 
de Uitkijk uit Loosdrecht stelde de boten beschikbaar 
en GWV de Vrijbuiter begeleidde de regatta, waardoor 
een groot deel van het inschrijfgeld ten goede kwam aan 
SailWise. De deelnemers van de bedrijvenregatta waren erg 
enthousiast en doen in 2023 zeker weer mee. De SailWise 
bedrijvenregatta vindt dan plaats op woensdag 19 april. 
We breiden het aantal schepen uit, zodat er ruimte is voor 
nieuwe bedrijventeams. Wil je meedoen? Laat het ons 
weten!

Pampus Easyweek
Afgelopen zomer vond in Loosdrecht nog een evenement 
plaats: de Pampus Easyweek. Een zeilevenement met 
de gelijknamige Pampus zeilboten, dat sinds 2007 
georganiseerd wordt bij de KWVL in Loosdrecht. De 
veiling die tijdens deze week gehouden werd, leverde 
ruim € 4.450,- op voor SailWise! Lukas Arends van de 
Pampusclub: “Als pampuszeilers varen we vaak langs en 
rond Robinson Crusoe. We komen de boten van SailWise 
regelmatig tegen op het water. Daardoor zien we wat 
SailWise doet en we willen daar als goede buur graag een 
bijdrage aan leveren. We hebben veel waardering voor 
de inzet van de medewerkers en de vrijwilligers. Zoals de 
SailWise-uitspraak is: ‘de wind maakt geen onderscheid’! 
De Easyweek draagt graag financieel bij zodat iedereen kan 
genieten van onze prachtige zeilsport.”

Ook vrijwilliger worden? 
sailwise.nl/vrijwilligers

Vrijwilliger zijn bij SailWise

“Ik ben ook wel mee geweest op de 
Lutgerdina en als maat op de Beatrix, maar 
mijn hart ligt bij Robinson Crusoe. Ik ben 
zelf een watersporter en kan op het eiland 
het best mijn ei kwijt. Ik mag elk jaar veel 
leuke dingen doen – op vakantie, skiën 
en ik zeil veel – maar het leukste dat ik op 
jaarbasis doe, is het vrijwilligerswerk op 
Robinson Crusoe. Je gaat op vakantie met 
deelnemers en eigenlijk valt hun beperking 
al snel weg. Je bent gewoon samen weg en 
er ontstaat een hechte groep.”

“ Het gonst nog dagen lang 
door in mijn hoofd.”

“Het vrijwilligerswerk bij SailWise houdt me met beide 
voeten op de grond. Fysiek en verstandelijk heb ik geen 
klagen en ik heb alles wat mijn hartje begeert. Als ik op het 
eiland ben, dan zie ik hoe betrekkelijk het leven kan zijn. 
Hoeveel mensen zeggen niet dat het leven voor hen niet 
meer hoeft als ze in een rolstoel belanden? Dan ontmoet je 
op het eiland mensen in een rolstoel, die volop genieten van 

“Het leukste dat ik ieder jaar doe”
Na een vakantie op de Lutgerdina met zijn familie en zijn moeder met ALS, moedigde 
Aad Bontekoe (72) zijn zoon aan om vrijwilliger bij SailWise te worden. Toen hij zelf wat 
meer ruimte in zijn eigen agenda kreeg, besloot hij ook te helpen. Inmiddels is dat alweer 
25 jaar geleden en is Aad een vaak geziene vrijwilliger op het watersporteiland Robinson 
Crusoe.

11

Watersporters zeilen  
voor SailWise
Steeds meer watersportorganisaties verbinden hun evenement aan SailWise. Zo werd 
in 2022 voor de 12e keer de SailWiseCup georganiseerd door Waterland Yacht Charter. 
GWV de Vrijbuiter bestond 100 jaar en verbond hun jubileumactiviteiten aan SailWise. 
En de zeilers van de Bikkeltocht lieten zich ook weer sponsoren voor SailWise. Bovendien 
hebben we zelf ook geld opgehaald tijdens onze eigen evenementen. Gezamenlijk hebben 
we maar liefst € 43.659,- ingezameld! Een mooi bedrag. Watersporters zorgen er zo voor 
dat watersport toegankelijk én betaalbaar blijft voor mensen met een beperking.

alles wat er mogelijk is en alle 
uitdagingen aangaan. Dat vind 
ik het mooiste om te zien. Nog 
dagen na zo’n vakantie geniet ik 
na. Het gonst lang door in mijn 
hoofd.”

“ Iets verzinnen en 
we gaan het gewoon 
doen.”

“Het zeilen en watersporten is 
natuurlijk het leukste wat er 
is, maar ook de andere dingen 

maken het eiland bijzonder. Iedere vakantie is anders. We 
kijken altijd met de groep wat er te realiseren is en wat zij 
zelf leuk vinden. Zo hebben we weleens een vlottentocht 
gemaakt. Er was nul wind om te zeilen, maar dat betekent 
niet dat we het water niet op kunnen. Dus gingen we met 
een vlot en vaarbomen naar de overkant. Stoelen erop en 
bomen maar. Het was nog nooit gedaan, maar dat is ook des 
SailWise. Iets verzinnen en dan gaan we het gewoon doen.”

Aad Bontekoe

Verbind jouw (zeil)evenement ook aan SailWise!  
sailwise.nl/kom-in-actie
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De Lutgerdina onder de loep     

Meer weten?
sailwise.nl/lutgerdina

Ze is 125 jaar oud, van boeg tot spiegel aangepast 
voor mensen met een beperking en op zo’n manier 
dat iedereen zelf actief kan zeilen. Of je nu in 
een rolstoel zit, blind bent of een verminderde 
armfunctie hebt… iedereen kan meedoen aan 
boord. Hoe? We laten het je graag zien.

Stuurwiel voor  
rolstoelgebruikers

Droogvallen op het Wad

Ook mensen met verminderde of 
geen armfunctie kunnen sturen

Droogvallen op het Wad
Een bijzondere en populaire ervaring 
op de Lutgerdina is het droogvallen op 
het Wad. Zodra het eb wordt, zoeken 
we een goed plekje en Moeder Natuur 
doet de rest. Dankzij de verlengde 
loopplank kan je dan ook met een 
rolstoel het Wad op. Dit prachtige 
stuk Werelderfgoed is een bijzondere 
plek om te genieten van de rust, 
ruimte en stilte. En regelmatig zien we 
er zeehonden...

Zeilen hijsen met  
je elektrische rolstoel

Aanpasbare loopplank, zodat we 
overal kunnen aanmeren

•   Ruimte voor 20 gasten

•   Hutten met tilliften en hoog-laagbedden

•   Aangepaste douches en toiletten

•   Brede gangboorden

•   Ruime leefruimte benedendeks

•   Lift om benedendeks te komen

•   Vastzetmogelijkheden voor rolstoelen

•   Reliëfkaarten van het vaargebied

•   Audiokompas

En verder:

Aangepaste kombuis
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“ Even energie  
opdoen”

Boukje en Adelbert kennen elkaar al meer dan 40 jaar en gingen samen vaak mee met 
SailWise. Inmiddels zijn ze ook al een aantal keer op vakantie geweest in It Sailhûs in 
Elahuizen en huurden daar één van onze vakantiewoningen.

Uitgerust thuiskomen
Adelbert is vanwege zijn dwarslaesie afhankelijk van zijn 
rolstoel. Boukje zorgde er jarenlang voor dat ze zonder 
aanpassingen op vakantie konden. “Maar wij worden ook 
wat ouder. We zijn allebei dik in de 60 en het wordt fysiek 
gewoon te zwaar”, vertelt Boukje. Hun verblijf in It Sailhûs 
brengt hen veel rust. “De tillift, het hoog-laagbed en de 
ruimte die de vakantiewoning biedt, zorgen ervoor dat 
Adelbert zich zelfstandig kan bewegen en ik nauwelijks 
hoef te tillen. We kunnen nu samen echt genieten van onze 
vakantie en komen allebei uitgerust thuis.”

Even weg uit de drukte
Boukje en Adelbert wonen in het mooie, maar drukke 
Amsterdam. Ze zijn erg enthousiast over It Sailhûs. Boukje: 
“Deze omgeving is ongeveer het tegenovergestelde van 
onze woonplaats Amsterdam. Hier heb je rust, geen verkeer 
en geen gezeur aan je hoofd. Het is een prachtige plek, je 
waant je er gewoon in Zuid-Europa, met dat fantastische 
uitzicht over de Fluessen. Bovendien is de vakantiewoning 
op alle vlakken aangepast.” Adelbert vult haar aan: “Ik kan 
overal makkelijk in en uit en ik hoef de mensen die daar 
werken nooit wat uit te leggen. Dat is ook erg prettig.”

Boukje en Adelbert komen graag in It Sailhûs

Genoeg te doen
De omgeving van It Sailhûs biedt veel mogelijkheden om 
van de natuur te genieten, ook als je geen watersporter 
bent. In It Sailhûs is ook een elektrische rolstoelfiets te 
huur. “Het is prachtig om in de omgeving te wandelen of 
te fietsen. Zo zijn we naar de andere kant van de Fluessen 
gegaan, richting Hemelum, waar een fietspad langs een 
meer loopt. Erg mooi.” De grootouders van Boukje zijn van 
Friese origine: “Het is dan ook leuk om het plaatsje op te 
zoeken waar ze gewoond hebben.” Ook Adelbert is graag in 
Friesland: “Met minder goed weer kun je een cultureel uitje 
doen. Zo zijn we naar het Museum Belvédère in Heerenveen 
en het Fries Museum in Leeuwarden geweest. Ook heel leuk 
om te doen.”

“ Je hoeft niet naar het buitenland voor 
zo’n mooie zonsondergang.”

Ook op vakantie naar It Sailhûs? 
sailwise.nl/it-sailhus

Column

Toen ik meer dan 20 jaar geleden door een lawine een 
dwarslaesie opliep, was het snel duidelijk dat ik niet meer 
de bergen kon beleven zoals ik gewend was. De uitdaging 
was ineens niet de moeilijkste toppen beklimmen, maar 
simpelweg een buitenactiviteit vinden die ik zelfstandig 
kon beoefenen. De eerste stap die ik zette, was door te gaan 
vliegeren op het strand met mijn dochter. Samen genoten 
we van de wind en het water. Niet veel later ben ik de 
mogelijkheden van het zeilen gaan ontdekken.

Wat zeilen zo bijzonder maakt, is dat je niet direct 
wedstrijden hoeft te zeilen om het uitdagend en 
grensverleggend te maken. Ook kan je met familie en 
vrienden gaan zeilen, zonder dat zij het gevoel hebben je 
te moeten begeleiden. Je bent ineens onderdeel van een 
bemanning, waar iedereen zijn eigen competentie en kracht 
heeft. Je bent volledig geïntegreerd in een team. Hoe gaaf is 
dat, zeker wanneer je aan land best wel hulp nodig hebt.

Wat SailWise zo bijzonder maakt, is dat zij elke bezoeker 
het gevoel van totale zelfstandigheid teruggeeft. Van 
alleen zeilen in een Access Dinghy vanaf Robinson Crusoe 
tot onderdeel zijn van een bemanning aan boord van de 
Lutgerdina… SailWise heeft het allemaal om je het gevoel van 
zelfstandigheid te geven. 

Uiteindelijk gaat het ook om je eigen succes. Daarmee 
bedoel ik het deelnemen aan activiteiten waar je je grenzen 
hebt verlegd. Het geeft je het gevoel dat je er beter in bent 
geworden. Dat gevoel geeft je een succesgevoel. En wat 
is er dan mooier dan dit soort momenten te delen met je 
dierbaren, je maatjes. Zeilen – en SailWise in het bijzonder – 
maakt dat allemaal mogelijk! 

Thierry Schmitter

Thierry Schmitter
Als gepassioneerd watersporter weet ik hoe 
belangrijk het is om ‘buiten te spelen’ in 
de natuur. Ik ben ervan overtuigd dat deze 
behoefte in elk mens schuilgaat. Als je niet 
helemaal zelfstandig bent, kan de drempel 
hiervoor wel groter zijn. Daarom zijn familie 
en vrienden van cruciaal belang om je een 
duwtje in de goede richting te geven.

Thierry Schmitter (53) begon al op jonge leeftijd met 
zeilen, bergbeklimmen, ijsklimmen en extreem skiën. 
In 1998 werd hij bij het ijsklimmen meegesleurd door 
een lawine, viel 60 meter diep en liep een dwarslaesie 
op. Dat weerhield hem niet om te blijven sporten. 
Thierry heeft meerdere malen een medaille gewonnen 
in zijn zeilboot op de Paralympische zomerspelen 
en doet als één van de weinige mensen met een 
beperking aan kitesurfen.

Thierry Schmitter

“We kunnen nu samen echt genieten.”



“Met eigen ogen zien wat we doen 
maakt de meeste impact”.
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”Ik woon 
momenteel in 
Brabant. Daar is 
relatief weinig 
water en is 

SailWise een ver-van-mijn-bed-show. Toch wilde ik SailWise 
graag helpen via mijn eigen netwerk in Breda. Maar voordat 
mensen iets overmaken naar SailWise, moeten ze wel weten 
waar we het over hebben. Het met eigen ogen ervaren 
maakt de meeste impact. Dat effect zag ik ook tijdens de 
burendag op het eiland.” 
 

“ Het is natuurlijk heel indrukwekkend 
als je iemand in een rolstoel ziet 
zeilen.” 

 
“Zo ontstond het idee om met een groep uit Breda naar het 
eiland af te reizen. Met z’n allen in een bus dus. Tijdens de 
busreis begint het netwerken en kun je mensen al één en 
ander vertellen over SailWise. Samen met de beheerders 
van het eiland en Renske – de directeur van SailWise – 

hadden we ervoor gezorgd dat er die middag allerlei bootjes 
op het water waren. En we werden zelf ook overgevaren 
in een zeilboot, met een deelnemer aan het roer. Het is 
natuurlijk heel indrukwekkend als je iemand in een rolstoel 
dan ziet zeilen en hoort wat de SailWise-vakanties voor hem 
of haar betekenen.” 
 
“Deze netwerkdag leverde SailWise veel nieuwe leden voor 
haar Club van 100 op en daarmee € 10.000,- aan jaarlijkse 
donaties. Gezien de noodzaak tot structurele financiële 
ondersteuning was iedereen het erover eens om het niet bij 
een eenmalige actie te houden. We gaan binnen ons eigen 
netwerk opnieuw mensen werven die in 2023 met een bus 
naar het eiland zullen gaan.” 

 
Wil je zelf een bijdrage leveren aan SailWise door binnen 
jouw netwerk leden voor onze Club van 100 te werven? 
Dan zijn we daar natuurlijk heel blij mee! Met de kennis 
en ervaring (en de extra hulp van Boudie) kunnen we 
samen een programma maken voor jouw netwerkdag bij 
SailWise. 

Ook lid worden van onze Club van 100?  
sailwise.nl/club-van-100 

Netwerken voor SailWise 

Hoe krijg je mensen enthousiast om SailWise te steunen? 
Zeker als ze onze organisatie nog niet (goed) kennen en 
niet met eigen ogen hebben gezien wat we mogelijk maken. 
Boudie Hoogedeure wilde zijn netwerk inzetten voor 
SailWise. Vandaar dat hij besloot om met een gezelschap 
van 25 dames en heren uit Breda per bus naar ons 
watersporteiland Robinson Crusoe te komen. En daarmee 
werden geen windeieren gelegd. Boudie vertelt er zelf over. 

Boudie Hoogedeure brengt zijn netwerk mee naar SailWise 
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Uniek loopbaantraject    
‘van boot naar baan’
Wil je graag (weer) aan het werk of zoek je ander werk, maar weet je niet hoe? Dan nodigen 
we je graag uit voor het loopbaantraject ‘van boot naar baan’! Met dit unieke traject helpen 
Randstad Participatie en SailWise je om met trots en passie aan het werk te gaan.

Randstad Participatie is 
gespecialiseerd in het begeleiden 
en plaatsen van mensen met een 
beperking naar een passende 
baan. Bij SailWise geven we 
mensen het vertrouwen in 
hun eigen mogelijkheden en 
zelfstandigheid. Een gouden 
combinatie vonden we 
allemaal. Daarom zijn we het 
loopbaantraject ‘van boot 
naar baan’ gestart. In dit 
traject wissel je watersporten 
en grenzen verleggen af 
met een breed scala aan 
loopbaanactiviteiten vanuit 
Randstad Participatie.

Datum en plaats
Maandag 17 april t/m vrijdag 21 april 2023
Watersportcentrum It Sailhûs in Elahuizen (Friesland)

Het loopbaantraject ‘van boot naar baan’ 
helpt je bij:
•  het vergroten van je zelfvertrouwen en denken vanuit 

mogelijkheden;
•  het ontdekken en versterken van je talenten en 

competenties;
• het opdoen van sollicitatievaardigheden;
•  het zicht krijgen op passende vacatures tijdens een 

afsluitende banenmarkt. 

Voor wie?
Het loopbaantraject is geschikt 
voor mensen vanaf 16 jaar. De 
watersportactiviteiten en het 
loopbaantraject zijn aangepast 
voor mensen met een lichamelijke, 
zintuiglijke, chronische of verstandelijke 
beperking of niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH). Daarnaast:
•  wil je minimaal 16 uur per week 

werken;
• heb je een positieve instelling.

En daarna…
Randstad Participatie heeft een 
groot landelijk netwerk van sociale 
werkgevers binnen allerlei branches. 

Dankzij hun lokale connecties hebben zij veel passende 
vacatures op het gebied van administratie, klantenservice, 
catering, productie, logistiek, maar ook in de IT branche 
of in de bank- en verzekeringswereld zijn er volop 
mogelijkheden! Samen met jou gaan ze op zoek naar jouw 
talent. Want net als bij SailWise, kijkt Randstad Participatie 
naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen. 

Wil je meer informatie over dit unieke loopbaantraject?  
Els en Stefan staan voor je klaar!

SailWise en Randstad Participatie nodigen je uit!

Stefan Boersma
06-13921878
stefan.boersma@randstadrisesmart.nl

Els Vermeij
06-22209922
els.vermeij@randstadrisesmart.nl
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Marie-Louise Brantjes (35) weet sinds haar 27e dat ze MS heeft; een ziekte van het 
centrale zenuwstelsel. Hierdoor is ze vaak vermoeid, minder mobiel en heeft ze 
problemen met visuele informatieverwerking. Door SailWise kan ze blijven doen wat 
ze leuk vindt: zeilen.

Zeilen met... MS

“Het leuke van SailWise vind ik het veelzijdige aanbod 
in schepen en locaties. En ook hoe het personeel en de 
vrijwilligers overal mee omgaan. Het maakt niet uit of 
je een beperking hebt, je kan gewoon meedoen. En alles 
kan. Zeilen bij SailWise is voor mij een fijne, ontspannen 
vakantie, waarin ik zelf kan bepalen wanneer ik rust en 
hoelang ik iets doe. In de toekomst wil ik graag nog een 
keer met de Lutgerdina mee de Waddenzee op, om te 
kijken of ik het zeilen ook langer dan een weekendje vol kan 
houden.”

“ Zeilen bij SailWise is voor mij een 
fijne, ontspannen vakantie, waarin 
ik zelf kan bepalen wanneer ik rust 
en hoelang ik iets doe.”

“ Ik kreeg het gevoel dat ik best veel 
dingen kan.”

 “Ik ben via het Nationaal MS Fonds bij SailWise 
terechtgekomen. Inmiddels ben ik al een paar keer op 
verschillende locaties geweest. Dit jaar was dat de 
Lutgerdina, tijdens de Enkhuizer Klipperrace. Dat was leuk 
en avontuurlijk. Ik heb het gevoel gekregen dat ik best 
veel dingen kan en dat ik mij absoluut niet beperkt hoef 
te voelen. Die ruimte is er aan boord. De Lutgerdina is 
een groot en zwaar schip. Als je dan omhoogkijkt naar de 
zeilen en je je realiseert dat je hebt meegedraaid aan de lier 
om die zeilen omhoog te krijgen, dan is dat een geweldig 
gevoel.”

“Op Robinson Crusoe is het fijn om in bootjes te varen, waar 
ik alleen mee op pad kan. Daardoor kreeg ik weer het gevoel 
dat ik zelf de touwtjes in handen kan hebben. Ik heb wat 
ervaring met het zeilen en kan mijn kennis over zeilen goed 
kwijt op het eiland. Daar wordt naar geluisterd en ik word 
serieus genomen. Dat vind ik heel fijn.”

Ook op vakantie met SailWise? 
sailwise.nl/reisaanbod

Nieuws uit It Sailhûs!

Meer weten over It Sailhûs?
sailwise.nl/it-sailhus

Steeds meer mensen vinden hun weg naar It Sailhûs voor een vakantie aan het water. 
Waar de één alleen een accommodatie boekt en zijn dagen zelf invult, vraagt de ander 
een goed gevuld programma. En het mooie is: we kunnen het allemaal bieden in It 
Sailhûs. Dankzij de vier vakantiewoningen, de groepsaccommodatie én het gevarieerde 
aanbod aan vaarmateriaal, kunnen we groepen van 4 tot wel 36 personen een 
fantastisch verblijf bieden. In 2023 wordt dat alleen maar leuker.

Nieuwe, rolstoeltoegankelijke catamaran

Inclusion-catamaran
Gloednieuw bij It Sailhûs is een bijzondere Inclusion-
catamaran. Speciaal ontworpen en gebouwd voor 
mensen met een beperking. Ze is stabiel, ruim en volledig 
rolstoeltoegankelijk. Je kunt er met 10 mensen op zeilen 
en er kunnen 3 rolstoelen mee aan boord. De catamaran 
is op 20 oktober gedoopt door Ward Keep van Sionshulp, 
de stichting die de aankoop van het schip mogelijk heeft 
gemaakt, en kreeg de naam ‘Trude’.

Upgrade groepsaccommodatie
Waar we afgelopen jaar al een enorme vernieuwingsslag 
hebben gemaakt in de groepsaccommodatie ‘het 
Commandeurshuis’, gaan we hier in 2023 mee verder. Deze 
winter zal het gebouw o.a. verduurzaamd worden met 
zonnepanelen, investeren we in geluidsisolatie 
en besteden we aandacht aan de inrichting en 
aankleding van de accommodatie.

Gastheer/gastvrouw
Voor het in- en uitchecken van gasten in 
It Sailhûs hebben we altijd hulp mogen 
ontvangen van onze buren van WSC De 
Fluessen, waar we enorm blij mee zijn. In 
2023 nemen we dit grotendeels weer in eigen 
beheer en zullen Jeroen Visser en Marita 

Groenestijn It Sailhûs gaan beheren. Jeroen en Marita 
verwelkomen je graag in onze accommodatie en helpen je 
op weg met ons watersportmateriaal.

Logeerweekenden Philadelphia zorg
Voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige 
beperking organiseert Philadelphia logeermogelijkheden op 
verschillende locaties in Nederland. Binnenkort doen zij dat 
ook in It Sailhûs! We zijn heel blij met deze samenwerking. 
Samen met Philadelphia bieden we kinderen een kort 
verblijf in een prachtige omgeving en geven we hun 
ouders de gelegenheid om even op adem te komen. Voor 
de zorg die Philadelphia biedt tijdens deze weekenden is 
een beschikking vanuit de WLZ of de Jeugdwet nodig. De 
begeleiders en de kinderen van Philadelphia werken in It 

Sailhûs volgens een individueel 
zorg-/logeerplan. We wensen 
iedereen veel mooie weekenden 
toe in It Sailhûs!

MS weekenden
SailWise werkt al jaren samen met het Nationaal 
MS Fonds. Met de financiële steun van dit fonds 
organiseren we watersportweekenden voor mensen 
met MS. Op een laagdrempelige manier kunnen zij 
kennismaken met onze watersportmogelijkheden. 
En met succes! Mensen ontdekken bij SailWise dat 
ze veel meer kunnen dan ze dachten en komen ook 
graag terug voor een vakantie.

Inclusion-catamaran Trude



Lily Kenter ging mee met de 
jongerenweek
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Inclusieve   
zeilwedstrijden
Steeds vaker doen we met een inclusief zeilteam mee aan reguliere zeilwedstrijden. Want ook 
met een beperking kun je actief zeilen. Door deel te nemen aan grote zeilwedstrijden, laten we 
dat zien. Bovendien levert het mooie publiciteit op en ontdekken steeds meer mensen zo wat 
er mogelijk is bij SailWise. 

24uurs zeilrace
De Kustzeilers 24uurs zeilrace is het grootste 
zeilevenement van Nederland. In 24 uur maken zo’n 400 
zeilschepen zoveel mogelijk mijlen over het Markermeer, 
IJsselmeer, Waddenzee en Noordzee. De Beatrix deed in 
2022 mee aan deze race en werd gevaren door een team 
van twee schippers, drie mensen met een beperking en drie 
mensen zonder een beperking. Na 87,50 zeemijlen kwamen 
we als eerste binnen in Medemblik, waar we een mooie 
prominente plek in de haven kregen.

Enkhuizer Klipperrace
De naam zegt het al: de Enkhuizer Klipperrace wordt 
gevaren met klippers en aanverwante schepen en heeft 
Enkhuizen als start- en finishhaven. De race bestaat uit 
twee delen en wordt in twee dagen gezeild. We deden 
uiteraard mee met de Lutgerdina. Deze wedstrijd kreeg een 
extra dimensie, doordat de bemanning nog niet eerder met 
zo’n race had meegedaan. Maar we zouden SailWise niet 
zijn, als we ook deze uitdaging niet aangaan.

Beurtveer
We zijn de tel een beetje kwijtgeraakt. Waarschijnlijk heeft 
de Lutgerdina al zo’n 24 keer meegedaan aan de Beurtveer. 
Deze zeilwedstrijd wordt in drie etmalen gevaren tussen 
Workum en Amsterdam, waarbij gebruik van de motor niet 
is toegestaan. Vooral bij Lemmer kwam het team voor een 
uitdaging te staan, omdat de haven vol in de wind lag en het 
anker van de Lutgerdina vast kwam te zitten. Desondanks 
zijn we op een mooie 11e plaats geëindigd. 

Hoogst haalbare
De Beatrix en Lutgerdina behoren niet tot de snelste 
schepen, maar zeker wel tot de specialere. Natuurlijk 
gaan we voor het hoogst haalbare, maar nog 
belangrijker vinden we dat iedereen actief mee kan 
doen. Of je nu een beperking hebt of niet, iedereen 
wordt voor 100% ingezet.

“Iedereen doet voor 100% mee, rolstoel of niet”

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

Watersportvakanties  
voor jongeren

Veel geleerd
Lily: “Ik ben vaker 
mee geweest met 
een watersportweek, 
maar deze keer 
werd voor het eerst 
gewerkt met een 
vorderingenstaat. 
Daarin kon je 
bijhouden wat je al 
kan op het gebied 
van zeilen. Zoals 
overstag gaan, de 
zeilen bedienen en 
gijpen. Het is erg leuk 
om met een specifiek 

doel het water op te gaan, dingen af te kunnen vinken en te 
zien dat je er beter in wordt.”
Anne: “Ik mocht Lily daarin begeleiden, maar ik leer zelf 
ook altijd heel veel. Vooral omdat er veel verschillende boten 
zijn op Robinson Crusoe. Maar ook op andere vlakken. 
Ik heb stagegelopen bij SailWise voor mijn opleiding 
verpleegkundige. Door alle handelingen die je moet doen en 
het werken met andere verpleegkundige vrijwilligers, had 
ik echt een supermooie stage. Ik heb zoveel geleerd, dat ik 
na afloop op mijn school een presentatie over spierziekten 
mocht geven aan mijn docenten en medestudenten.”

Jongeren leren en ontwikkelen zich bij SailWise
Ieder jaar organiseren we verschillende jongerenweken bij SailWise. Afgelopen jaar stond 
de jongerenweek op Robinson Crusoe in het teken van het leren zeilen. Anne Jaspers 
is nu twee jaar vrijwilliger en Lily Kenter is al vijf jaar deelnemer bij SailWise. Samen 
vertellen zij welke stappen zij hebben gemaakt in het zeilen.
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Sailability
Lily: “Mensen van Sailability kwamen uitleg geven 
over de mogelijkheden om te zeilen bij een reguliere 
watersportvereniging in de buurt. Het lijkt me heel gaaf om 
dat volgend jaar te gaan doen. Zeilen is voor mij echt een 
uitlaatklep. Even helemaal weg zijn van alles.”

Nieuwe vriendschappen
Anne: “Ik kies er bewust voor om mee te gaan met een 
jongerenweek. Je deelt veel interesses en maakt nieuwe 
vrienden. Zo heb ik vorig jaar Cherise ontmoet. Na de 
vakantie zijn we samen nog op reis gegaan naar Berlijn. Dat 
was echt superleuk.”
Lily: “Ik vind de gezelligheid en de magie van het eiland echt 
fantastisch. Iedereen denkt in mogelijkheden. Kan niet, dat 
bestaat niet. Mijn doel is elke vakantie mijn grenzen verder 
op te rekken. Afgelopen jaar was dat om met de speedboot 
mee te varen. Een ontzettend gave ervaring.”

SailWise en Sailability werkten in 2022 samen in 
een zeilontwikkelingstraject voor jongeren. Tijdens 
de jongerenweek op Robinson Crusoe ontdekten 
deelnemers waar ze bij hen in de buurt kunnen 
blijven watersporten. En in 2023 zetten we deze 
samenwerking voort! Het Gehandicapte Kind 
ondersteunde dit initiatief met een financiële bijdrage 
én nomineerde het ontwikkelingstraject als één van de 
vijf beste projecten in 2022! 
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Volle kracht   vooruit
Ontwikkelen, vernieuwen en   verduurzamen

2023 belooft een fantastisch jaar te worden. We heropenen Robinson Crusoe, 
doen met onze inclusieve zeilteams mee aan uitdagende zeilwedstrijden, 
organiseren zelf mooie evenementen, starten met het loopbaantraject ‘van boot 
naar baan’, bieden meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van vrijwilligers en 
bezorgen natuurlijk weer heel veel mensen een onvergetelijke zeilvakantie op 
onze locaties.

Help bij de renovatie van 
Robinson Crusoe  

sailwise.nl/bouw-mee

Nieuwe boten
Onze vloot is behoorlijk uitgebreid. Bij watersportcentrum 
It Sailhûs kan in 2023 gezeild worden met de gloednieuwe 
Inclusion-catamaran Trude; een rolstoeltoegankelijke 
catamaran. Bij watersporteiland Robinson Crusoe zal een 
nieuwe Randmeer in gebruik genomen worden, krijgt de 
Sailhorse een nieuwe romp en de roll-on-roll-off-zeilboot 
‘Bertus’ een nieuwe motor én roer. Tenslotte wordt de 
tweemastklipper Lutgerdina voorzien van een nieuwe MOB 
reddingsboot.

Renovatie Robinson Crusoe
In de winter van 2022-2023 wordt ons watersporteiland 
Robinson Crusoe helemaal gerenoveerd (zie pagina 8-9). 
Op het moment van schrijven wordt er hard gewerkt om 
de accommodatie in 2023 te kunnen heropenen. Met de 
vernieuwings- en verduurzamingsslag die we maken, zal de 
accommodatie weer jarenlang onderdak bieden aan onze 
gasten op het eiland.

Club van 100
Dankzij de SailWise Club van 100 worden we nu al met zo’n 
€ 40.000,- gesteund door 50 personen en bedrijven. Deze 
club gaan we in 2023 verder uitbreiden, zodat we met hun 
structurele steun watersport kunnen blijven aanbieden 
voor mensen met een beperking. 

Wil je meer weten over de SailWise Club van 100? Kijk dan 
op sailwise.nl/club-van-100.

50 jaar SailWise
In 2023 treffen we al voorbereidingen voor ons 50-jarig 
bestaan. Wat in 1974 begon met een paar zeiltochtjes 
met mensen met een beperking, is uitgegroeid tot een 
organisatie waar ruim 1.500 mensen met een beperking 
deelnemen aan één van de meer dan 100 zeilvakanties. 
Dat is alleen mogelijk dankzij de inzet van zo’n 20 
deskundige en bevlogen medewerkers, maar liefst 300 
enthousiaste vrijwilligers en heel veel steun van fondsen, 
sponsoren en donateurs. Ons jubileum gaan we natuurlijk 
goed vieren met iedereen die ons geholpen heeft te 
komen waar we nu staan.

Inclusieve zeilteams
Ook in het nieuwe seizoen laten we zien dat iedereen 
kan watersporten, of je nu een beperking hebt of 
niet. De Lutgerdina doet met een inclusief zeilteam 
mee aan het Beurtveer én de Enkhuizer Klipperrace. 
De Beatrix vaart de 24 uurs zeilrace. Vanaf de 
catamaran zal bovendien het startschot gelost 
worden voor de Bikkelrace. En we organiseren onze 
eigen zeilwedstrijd: de SailWise bedrijvenregatta op 
de Loosdrechtse Plassen. 

Ontwikkeling vrijwilligers
In 2022 heeft een groepje vrijwilligers zich verder 
kunnen ontwikkelen en is opgeleid om als vrijwillige 
maat aan de slag te gaan op Robinson Crusoe. En 
met succes. We zijn heel blij met de extra hulp die zij 
ons bieden op het eiland. In 2023 gaan we hiermee 
door en breiden we het vrijwilligersprogramma 
verder uit. Dat helpt ons, maar het heeft ook een 
toegevoegde waarde in de persoonlijke ontwikkeling 
van vrijwilligers en staat goed op hun CV.

Inclusief zeilteam doet  mee aan Bikkeltocht

Robinson Crusoe krijgt  
een nieuwe Randmeer

De catamaran Trude wordt  
in gebruik genomenWe breiden ons 

vrijwilligersprogramma uit

Het vernieuwde Robinson 
Crusoe wordt heropend

De Beatrix doet weer mee 
aan de 24uurs zeilrace
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Onze activiteiten worden mede mogelijk 
gemaakt door Fonds Gehandicaptensport.

Actieve watersportvakanties 
voor mensen met een beperking


