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Zeilen

k jij kan het!

Laat je handicap achter op de steiger
Zeilen is voor iedereen, ook als je een beperking hebt.
Sailability WSV Hoorn zorgt ervoor dat ook jij kunt (leren) zeilen!
Neem zelf het roer in handen en ervaar de vrijheid van onbeperkt
zeilplezier. Ook de jeugd is van harte welkom.

www.wsvhoorn.nl

Vrijheid
Alleen of samen in een boot
geeft een gevoel van vrijheid.
Je geniet van wind, lucht en
water. Je bepaalt zelf je koers.

Aangepast zeilen
Hulp nodig om in en uit de boot
te stappen?
Er zijn vrijwilligers die, eventueel
met hulpmiddelen (tillift) iedereen
helpen.

Nog nooit gezeild?
Geen probleem! Inde tweepersoonsboot zeil je samen met een ervaren
zeiler die jou alles uitlegt. Je maakt
kennis met zelfstandig zeilen.

Weinig zitbalans?
De boten zijn makkelijk van extra’s
(een speciaal zitje, kussens en
schuimrubber) te voorzien.

Veiligheid
Veiligheid staat natuurlijk voorop.
Er wordt gevaren in Hansa 303, 303s
of in een SKUD. Deze boten kunnen
niet omslaan en niet zinken. Als je
nog niet zelfstandig kunt zeilen gaat
er altijd een instructeur mee.

Weinig of geen kracht in je armen?
De boten kunnen uitgerust worden
met elektrische bediening. Hiermee
kan je zelfs met één vinger of kin
d.m.v. een joystick de boot besturen.
Visuele beperking?
We beschikken over een speciale
headset. Eerst ga je onder begeleiding zeilervaring opdoen. Daarna
krijg je een headset op. En vanaf
een volgboot door een ervaren zeiler
gecoacht.
Voor iedere beperking is er in
samenspraak met jou een oplossing.

Daarnaast word je begeleid door
vrijwilligers in een volgboot.
Iedereen draagt een reddingsvest.
De vrijwilligers zijn er om alle vragen
te beantwoorden en assistentie te
verlenen. Met andere woorden:
“Veiligheid staat voorop”.

Praktische informatie
Leeftijd
Zeilen is voor alle leeftijden. Ook
kinderen met een lichamelijke
beperking zijn welkom.
Kosten deelname
De eerste keer deelnemen is gratis.
Daarna is een bijdrage in de kosten
van €15,- voor de Hansa 303. Je mag
dan 1 ½ uur zeilen. In de SKUD wordt
er voor €25,- 2 uur gevaren.
Reddingsvesten en zeilkleding zijn
aanwezig.

Data
Er wordt van mei t/m september
gezeild. Op een zeildag hebben we
vier startmomenten, jij kiest jouw
beste moment.
Voor de actuele zeildagen kijk op:
www.wsvhoorn.nl
WSV Hoorn
De Watersportvereniging Hoorn
organiseert zeildagen op het
Markermeer. De haven ligt in de
prachtige oude binnenstad van
Hoorn met zicht op de karakteristieke Hoofdtoren.
Locatie
De zeildagen vinden plaats aan het
Julianapark 1 in Hoorn. De haven is
toegankelijk voor auto’s of taxibus.
Er is een aangepast toilet en een
traplift naar de kantine.

Heb je altijd al eens willen zeilen? Maar heb je het door omstandigheden,
welke dan ook, niet eerder aangedurfd? Of, ben je al een ervaren zeiler en
wil je dit vaker doen? Sailability WSV Hoorn zorgt ervoor dat ook jij kunt
(leren) zeilen! Enthousiast en nieuwsgierig geworden?

meld je aan!

www.wsvhoorn.nl

Word vrijwilliger
bij Aangepast
Zeilen Hoorn
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers.
Als vrijwilliger help je bij het op- en
aftuigen van de boten, het in- en
uitstappen van de zeilers en het
instrueren en/of begeleiden van de
zeilers op het water.
Vrijwillig in je eigen tijd
Als vrijwilliger ben jij een aantal van
de zeildagen actief. Jij bepaalt zelf je
agenda en jouw mogelijkheden.
Wie zoeken we?
Mensen die een rubberboot mogen
besturen (vaarbewijs II) en/of ervaren
zeilers zijn die instructie kunnen
geven zijn van harte welkom. Mocht
je deze capaciteiten niet of nog niet
voldoende hebben meld je dan toch
aan.

Ons doel
De zeilers beleven veel plezier aan
het zeilen. Een lach op het gezicht
van de zeilers. Hier onderdeel van uit
te mogen maken als vrijwilliger geeft
veel voldoening.
Functies
• Motorbootvaarders (Kl. Vaarbewijs 2)
• Zeilinstructeurs
• Assistent volgboot
• Hulp aan wal
• Zorgbegeleiders
• etc...
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Contact

sailability@wsvhoorn.nl
WSV Hoorn
Julianapark 1
1621 MR HOORN

www.wsvhoorn.nl
Meer informatie? Of vragen? Mail ons!
Facebook:
Instagram:

@sailabilityhoorn
#sailabilityhoorn

