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13 t/m 19 jaar en jeugd van 9 t/m 12 jaar
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A L L EMANS END
THUIS  OP HET  WATER

Actief bezig zijn 

in weer en wind. 

Gezellig met een 

groep leeftijdge

noten genieten 

van wind en water. 

Kortom, een actieve 

watersportvakantie!

 

Actief bezig zijn in weer en wind 
Dat is  wat  Allemansend je  te  b ieden heeft .  Je 
v indt  ons in  Elahuizen aan de Fluessen,  een van 
de grootste Fr iese meren.  Ons doel  is  om je ,  in 
een gezel l ige  week,  goed te  leren zei len.  Onze 
enthousiaste  instructeurs  zorgen ervoor  dat  je , 
in  wat  voor  s ituat ies  je  ook terechtkomt ,  je  alt i jd 
weer  vei l ig  de thuishaven binnenvaart .

Je week start op zondagmiddag. Zodra je spullen op je kamer staan, 
ga je meteen lekker even het water op.
Je logeert in een sfeervolle accommodatie die van alle gemakken is  
voorzien. Meerpersoons slaapkamers, douches en toiletten op elke ver
dieping en een gezamenlijke ruimte met een gezellige bar. 

Iedere ochtend om half negen staat er een lekker ontbijt op je te wach
ten. Je kunt dan meteen een lunchpakket maken. 
Daarna ga je, samen met je medecursisten en je instructeur, aan boord 
om de boot zeilklaar te maken. Vervolgens het water op om een dag
tocht te varen. Onderweg leer je manoeuvres zoals bijvoorbeeld ’over
stag gaan’ en ’gijpen’.



zei lcursussen voor 13 t/m 19 jar igen

’s Middags eet je in een van de dorpjes in de buurt. 
Je hebt dan een uurtje de tijd om rond te kijken of  
lekker op een terrasje te zitten. Om een uur of vijf 
vaar je de thuishaven binnen. Nadat er schoon schip 
is gemaakt, is er tijd om te douchen, te zwemmen of 
in de zon te liggen. Maar wees op je hoede: een water
gevecht zit in een klein hoekje.
Na een intensieve dag op het water ben je wel toe  
aan een goed avondmaal. Onze keuken zorgt voor 
heerlijke, gevarieerde maaltijden met verse salades  
of andere rauwkost. Als je vegetarisch wilt eten, dan 
houden we daar uiteraard rekening mee. 

Geen avond is hetzelfde. Na het eten is er zeilpraat. 
Je bespreekt dan kort met je instructeur wat je die 
dag geleerd hebt en hoe het gegaan is.
Daarna is het tijd voor het avondprogramma. 
De instructeurs en walstaf zorgen elke avond voor 
een fantastisch spel, op het vasteland of op een van 
de eilanden in de Fluessen. 
Op vrijdagavond sluiten we de week af met een 
bonte avond en aansluitend een spetterend feest.
Op zaterdagmiddag is je zeilweek alweer voorbij.

Wat  i s  e r  m a c ht i g e r 
d a n  m e t  z ’ n  t we e ë n 
ove r  d e  F l u e s s e n  
te  s p u i te n

Wat  i s  e r  m a c ht i g e r 
d a n  m e t  z ’ n  t we e ë n 
ove r  d e  F l u e s s e n  
te  s p u i te n



jeugdzei len voor 9 t/m 12 jar igen

De Jabu is een spe

ciaal voor de jeugd 

ontworpen lesboot. 

Het is een veilige en 

uitdagende boot om 

in te leren zeilen. Uit je bol in een Jabu !
Samen met een instructeur  en met je  vr iendjes  en 
vr iendinnetjes  ben je  de hele  dag in  touw om het  
ze i len onder  de knie  te  kr i jgen.

’s Morgens staat er een uitgebreid en gezond ontbijt voor je klaar. 
Vers brood met allerlei soorten beleg. En als je na een dag zeilen terug 
aan de wal bent is de tafel gedekt en staat het eten op je te wachten. 
Iedere avond een warme maaltijd met een salade of verse groenten en 
natuurlijk een héérlijk toetje!

Je bent de hele dag op het water aan het zeilen. Je leert hoe je jouw 
zeilboot moet besturen en wat je er allemaal voor leuke dingen mee 
kan doen. 
Om dit te leren krijg je les van een zeilinstructeur, dat is een juf of 
meester voor het zeilen. 
Verder doe je veel spelletjes met en in je boot, bijvoorbeeld tikkertje 
op het water. Misschien kan jij aan het eind van de week zeilen als een 
echte kapitein! 



’s Avonds praat je nog even na over alles wat je die 
dag hebt meegemaakt. En daarna… dikke pret met 
een spannend spel op een eiland of bijvoorbeeld een 
vossenjacht. Elke avond heb je wel iets anders te 
doen. Teveel om op te noemen en het moet natuur
lijk ook een verrassing blijven. Als afsluiting van 
de zeilweek is er op vrijdagavond een gave bonte 
avond, waarop je je helemaal kunt uitleven.

Het is niet te geloven, maar er wordt ook nog gesla
pen. Met leeftijdgenoten samen op één kamer. 
Je gaat wel op tijd naar bed, maar dan begint het 
slaapfestijn. Gezellig kletsen en lol maken met je 
kamergenoten. Totdat de instructeurs en instructrices 
je komen vertellen dat het nu écht tijd is om je ogen 
dicht en je snavel toe te doen.
Op zaterdagmiddag is je zeilweek alweer voorbij. 
Natuurlijk neem je een hoop verhalen voor thuis 
mee. En een berg aan adressen van nieuwe vriendjes 
en vriendinnetjes.



verhuur, logies en groepsaccommodatie

Groepsaccommodatie
Accommodatie ’De Schieman’ is op basis van zelfverzorging of volledige 
verzorging te huur voor groepen tot maximaal 35 personen. Deze 
accommodatie is zeer geschikt voor bijvoorbeeld een familiereünie of 
personeelsfeest.
Accommodatie ’Allemansend’ is op basis van logies met ontbijt of vol 
pension geschikt voor groepen tot maximaal 45 personen. 
Met een goed uitgeruste vergaderruimte en comfortabele slaapkamers 
voorzien van eigen sanitair is ’Allemansend’ zeer geschikt voor 
vergaderarrangementen en/of andere bedrijfsactiviteiten.

Gezinnen 
Voor gezinnen die gezamenlijk willen zeilen: dat kan! 
De ouders verblijven in hun eigen accommodatie met de andere 
volwassenen, de kinderen eten en slapen bij hun leeftijdgenoten. U doet 
ieder mee met de eigen leeftijdsgroep, terwijl er genoeg tijd overblijft 
om elkaar tussendoor te zien. 
Ook voor volwassenen zijn er allerlei zeilcursussen mogelijk, zowel een 
hele week als ook een weekend (zie de volwassenenbrochure).

Boothuur  (met logies)
Zelf de plassen op? Wil je met een paar vrienden het avontuur opzoeken, 
dan kan je bij ons ook een polyvalk met motor en/of dektent huren om 
lekker door Friesland te trekken. Je moet dan wel op niveau 2 kunnen 
zeilen en minimaal 16 jaar zijn.

Wil je wel alleen met een boot op pad, maar toch wat comfortabeler 
slapen? Dan is de combinatie van boothuur met logies met ontbijt of vol 
pension, een perfecte oplossing. Met Allemansend als thuisbasis kun je 
iedere dag een andere tocht maken.  

Allemansend heeft  ook de volgende brochures 
beschikbaar : 
Zei lcursussen voor  volwassenen,  Groepsaccommodatie 
en Bedri j fs/Vergaderarrangementen.

Allemansend biedt 

naast de genoemde 

zeilweken tevens 

een aantal mogelijk

heden ’a la carte’



concrete gegevens

De Zeilcursussen
Wij geven vier verschillende cursussen: 
1  Jeugdboot: de Jabu. Deze speciaal voor jeugdige zeilers 

ontworpen éénpersoonszwaardboot is zeer geschikt  
om de zeilbeginselen onder de knie te krijgen.

2  Kielboot: de Polyvalk. Deze veilige multifunctionele 
boot is geschikt voor maximaal vier cursisten. 

3  Catamaran: de Nacra 570. Een snelle spectaculaire 
meerrompsboot met trapeze, waar je met maximaal  
twee cursisten op vaart. 

4  Zwaardboot: de RS Feva XL. Een snelle tweemansboot 
met een moderne gennaker waar je mee over de plassen 
scheurt. Ook deze boot is geschikt voor maximaal twee 
cursisten. Bij gunstige omstandigheden en al naar gelang  
je niveau kun je ook met de zeer sportieve Topper ISO  
(met trapeze) het water op.

Allemansend volgt de diplomalijn van de CWO (Commissie 
Watersport Opleidingen). Voor de kielbootdiscipline kun je 
bij ons de volgende diploma’s behalen: 

Niveau 1:  je bent een goed bemanningslid en hebt alle basis
vaardigheden geleerd. 

Niveau 2:   je kunt zelfstandig varen op alle binnenwateren 
bij windkracht 3 tot 4 Beaufort, onder redelijke 
omstandigheden. 

Niveau 3:  je kunt zelfstandig varen op alle binnenwateren tot 
windkracht 6 Beaufort.

Voor jeugdboot, catamaran en zwaardboot gelden dezelfde 
niveaus, alleen aangepast aan het type schip en opleiding. 
Voor de catamaran moet je al wel over enige zeilervaring 
beschikken. 

Wat neem je  mee?
•  Waterdichte kleding • Laarzen • (Gym)schoenen met lichte 

zolen • Extra set droge kleren • Een warme trui • Zwem-
kleding • Zonnebrandcrème, petje en een zonnebril • Toilet-
spullen en handdoeken • Slaapzak en sloop of twee lakens 

• Verzekeringsgegevens, zoals reis- en ziektekostenverzekering 
•  Catamaran- en zwaardbootcursisten: extra sportschoenen 

en een extra korte broek voor over je wetsuit. (Gebruik 
wetsuit is inbegrepen)

Spelletjes, cd’s en muziekinstrumenten zijn altijd welkom. 
Zwemvesten zijn aanwezig. Zeilpakken zijn te huur en het 
lesboek is te koop: zie prijslijst. 

De kamers 
De meerpersoonskamers beschikken allemaal over een was
tafel met warm en koud water. Op ieder bed ligt een kussen 
en een deken. De douches en toiletten vind je op de gang. 

De pri jzen
Onze prijzen voor een cursus zijn gebaseerd op volpension en 
verblijf in een meerpersoonskamer. Je krijgt les in het type 
boot waarvoor je gekozen hebt. 
Alle prijzen, kortingen e.d. vind je op de bijgevoegde prijslijst.
Prijzen zijn per persoon inclusief toeristenbelasting en B.T.W. 

Reserveren en betalen 
Na ontvangst van de inschrijving volgt altijd een bevestiging 
per post. Hierin wordt de wijze van betalen aangegeven.

De verhuur 
Na bevestiging sturen wij een huurcontract. Het onder
tekende origineel moet teruggestuurd worden. In het huur

contract wordt vermeld hoe de betalingswijze verloopt. 
Pas na ontvangst van het ondertekende huurcontract vindt 
reservering plaats.

De verkoop 
Aan het einde van elk seizoen is er een aantal van onze 
schepen te koop. Heb je interesse, informeer dan eens. 

Gevonden voorwerpen 
Voorwerpen die bij ons achterblijven, worden door ons 10 
dagen bewaard. Na deze tijd behouden we ons het recht 
voor om de voorwerpen over te dragen aan een goed doel. 

Annuleren en verzekeren 
Voor het annuleren gelden de volgende regels: 
•  Tot twee maanden voor de aanvangsdatum is 25% van de 

prijs verschuldigd. 
•  Tot één maand voor de aanvangsdatum is 50% van de prijs 

verschuldigd. 
•  Binnen een maand voor aanvangsdatum is de volledige 

prijs verschuldigd. Mocht jij zelf voor een vervangende 
gast zorgen, dan wordt het ontvangen bedrag terugbetaald 
onder aftrek van ℮ 20, administratiekosten. 

Je kunt bij ons een annuleringsverzekering afsluiten voor  
je zeilcursus. Hiervoor gelden de volgende regels: 

1  De annulering moet een gegronde reden hebben die in de 
sfeer van ziekte, ongeval of overlijden binnen de familie 
(2e graad) ligt. Overmacht door invloeden buiten je eigen 
macht kan als reden gelden. 

2  Er kan bewijs van derden worden verlangd. 
3  De verzekering betaalt de geheel verschuldigde som 

minus ℮ 20, administratiekosten. Het reeds betaalde 
wordt geretourneerd. 

4  De premie bedraagt 5 % van de verschuldigde som met 
een minimum van ℮ 7, en dient tegelijk met de eerste 
aanbetaling te worden voldaan. Pas als het premiebedrag 
in ons bezit is, gaat de verzekering lopen. Het betalings
bewijs dient als datum van ontvangst. 

5  De annulering moet voor aanvang van het geboekte arran
gement aan v.o.f. Allemansend zijn doorgegeven. 

De aansprakel i jkheid 
Allemansend is wel verzekerd voor lichamelijke en materi
ele schade voor onze gasten zover de schade werd veroor
zaakt door duidelijk aanwijsbare schuld of nalatigheid van 
Allemansend of haar medewerkers. Wij aanvaarden geen 
andere aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of ver
lies, diefstal en/of beschadigingen aan jouw of andermans 
eigendommen. Door onze gast(en) veroorzaakte schade aan 
eigendommen van de v.o.f. Allemansend als gevolg van bal
dadigheid, moedwil of onverschilligheid kan door de v.o.f. 
Allemansend op deze gast(en) worden verhaald. 

Wij  gaan er  vanuit  dat  onze gasten kunnen  
zwemmen. 
Indien dit niet het geval is, dan is het dragen van een  
zwemvest aan boord altijd verplicht.

Doorgaan van arrangementen
Bij onvoldoende deelname heeft v.o.f. Allemansend het recht 
om een arrangement te annuleren en verplicht zij zich tot het 
aanbieden van een alternatief of terugbetaling van het reeds 
betaalde cursusbedrag.



Hoe kom je bij Allemansend ?
Met eigen vervoer: 
Vanuit Lemmer: richting 
Balk ca. 12 kilometer. 
Bij Balk na de 2e rotonde 
nog ca. 4 kilometer door
rijden. Daarna bij ANWB 
bord linksaf richting 
Elahuizen. 
Na ca. 3 kilometer vind je 
Allemansend. Onze witte 
polyvalken kun je vanaf 
de weg in de haven zien 
liggen. 

Vanuit Sneek: richting Woudsend/Lemmer. Na ca. 9 kilometer afslag 
rechts richting Woudsend. Door Woudsend heenrijden, op de rotonde 
richting Balk en na ca. 2 kilometer rechtsaf richting Elahuizen. 
Na ca. 3 kilometer vind je Allemansend. Onze witte polyvalken kun 
je vanaf de weg in de haven zien liggen. 

Met openbaar  vervoer 
Kijk voor de meest actuele bus en treinverbindingen  
op www.9292ov.nl of bel met 09009292.

Allemansend 
Mardyk 7-9 
8581 KG  Elahuizen 

Tel .  a lgemeen:   0514-604080 
Tel .  gasten:   0514-603480 
Fax :   0514-602526 

E-mail  adres:   info@allemansend.nl 
Websites :   www.al lemansend.nl 
 www.zei l instructeur.nl


