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Het lijkt een paradox: 

ontspanning door 

inspanning. Er is echter 

niets zo ontspannend 

als het trotseren van 

de elementen in een 

zeilboot. De wind door 

je haren. De schittering 

van de late middagzon 

op het water. Genieten. 

Zonder dat je het beseft 

valt de dagelijkse stress 

van je af…

Actief bezig zijn in weer en wind 

Dat is  ze i len.  Al lemansend biedt  u  diverse mogel i jk
heden om van deze fantast ische sport  te  genieten. 
U v indt  ons in  Elahuizen.  Aan de Fluessen een van 
de grootste Fr iese meren  en niet  ver  van het 
I Jssel  meer.  Een watersportgebied dat  z i jn  weerga 
niet  kent! 

Als u bij Allemansend voor een zeilcursus kiest, dan kunt u er zeker 
van zijn dat u op een deskundige manier les krijgt. Al onze zeilin-
structeurs hebben door de CWO erkende diploma’s. Zij maken u op 
een prettige manier wegwijs op het water. Onze vloot is speciaal 
ontworpen voor instructiedoeleinden en uitstekend onderhouden.

’s Morgens begint de dag met een lekker ontbijt. Vervolgens maakt u 
- onder leiding van uw instructeur - uw schip vaarklaar en gaat u het 
water op. Omdat u met maximaal vier cursisten in een boot zit, heeft 
de instructeur alle tijd en aandacht voor u. Hij of zij vertelt u precies  
hoe u ’de touwtjes in eigen handen’ neemt.



algemene informatie

Het weidse Friese 
land met eindeloze 
wolken partijen, het 

bonte vee en de vele 
pittoreske dorpjes

U zult merken dat u de lunchpauze niet alleen 
gebruikt om iets te eten, maar ook om even lekker 
uit te rusten. Bijvoorbeeld op een terrasje in Heeg of 
Woudsend, dorpjes die u tegenkomt op de betreffende 
’route van de dag’. 

’s Middags krijgt de instructie een vervolg. U voert  
bijvoorbeeld manoeuvres uit als ’overstag gaan’ en 
’gijpen’ en leert en passant de bekende zeiltermen. 
Na terugkeer in de haven is er voor het diner nog even 
tijd voor een drankje, heerlijk op ons eigen terras aan 
het water. 

Met de catamarancursus vaart u een iets andere 
koers. De nadruk ligt bij deze veeleisende discipline 
op techniek. Voor de lunch keert u meestal terug naar 
Allemansend om even bij te komen van de fysieke 
inspanning. Daarna weer met frisse moed het water 
op om de middag door te brengen! 
Aan het einde van een intensieve dag op het water 
heeft u natuurlijk een gezonde trek gekregen! 

Het weidse Friese 
land met eindeloze 
wolken partijen, het 

bonte vee en de vele 
pittoreske dorpjes

Bovendien is lekker eten tijdens de vakantie erg 
belangrijk. Graag zorgen wij dan ook goed voor de 
inwendige mens. Onze professionele keuken staat borg 
voor heerlijke, voedzame en gevarieerde maaltijden. 
Iedere dag kunt u genieten van een afwisselend menu, 
altijd in combinatie met salades, rauwkost of vers 
fruit. Als u vegetarisch wilt eten, dan houden we daar 
uiteraard rekening mee. 
De avond begint met ’de zeilpraat’. Onder het genot 
van een kopje koffie of thee bespreekt u kort met uw 
instructeur wat u die dag geleerd heeft en hoe het 
gegaan is.
Daarna staan er, geheel vrijblijvend, verschillende 
activiteiten op het programma. Wat dacht u van een 
partijtje volleybal, avondzeilen of een kijkje nemen in 
een nabijgelegen jachthaven? Natuurlijk kunt u ook 
lekker luieren of gezellig een drankje drinken aan onze 
bar. Wilt u ’s avonds enigszins rozig en voldaan van uw 
rust genieten, dan kan dat op een van onze zeer com-
fortabele kamers, met eigen badkamer en apart toilet.



CATAMARANCURSUS
Op een Nacra 570 maakt u kennis met de sensatie van techniek en 
snelheid. Op de catamaran vaart u met maximaal twee cursisten 
en een ervaren instructeur. U dient wel over enige zeilervaring te 
beschikken.

cursusmogel i jkheden

KIELBOOTCURSUS
De kielbootcursus is het meest 
geschikt om de eerste zeilbe-
ginselen te leren. U vaart op 
een polyvalk met maximaal vier 
cursisten en een ervaren instruc-
teur. Ook voor gevorderde 
zeilers biedt de kielbootcursus 
genoeg uitdaging



verhuur, logies en groepsaccommodatie

Groepsaccommodatie
Accommodatie ’De Schieman’ is op basis van zelfver-
zorging 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 com-
fortabele slaapkamers, voorzien van eigen sanitair, 
is ’Allemansend’ zeer geschikt voor vergaderarrange-
menten 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. Voor de kinderen van negen 
tot twaalf jaar bestaat er de mogelijkheid om in de 
superstoere Jabu-boten te varen. Voor de jongeren van 
dertien tot en met zeventien jaar zijn er diverse zeil-
cursussen (zie jongerenbrochure).

Weekendcursus 
Naast de weekcursussen kunt u bij ons ook een week-
endcursus volgen. Een korte maar krachtige vakantie, 
waarvan u prettig ontspannen thuiskomt, terwijl u 
ook nog uw zeilkennis hebt verbeterd! In overleg zijn 
ook afwijkende cursusperioden mogelijk. 

Boothuur  (met logies) 
Bent u zover dat u geen instructie meer nodig heeft, 
dan kunt u bij ons een polyvalk of kajuitjacht huren. 
Dus net zo compleet en zeer goed onderhouden, 
alleen de instructeur ontbreekt. Voor de polyvalk 
kunt u aanvullend een buitenboordmotor en/of dek-
tent reserveren. 
Wilt u wel alleen met een boot op pad, maar toch wat 
comfortabeler slapen? Dan is de combinatie van boot-
huur met logies met ontbijt of vol pension, een per-
fecte oplossing. Met Allemansend als thuisbasis kunt u 
iedere dag een andere tocht maken. 

Allemansend heeft  ook de volgende  
brochures  beschikbaar : 
Zei lcursussen voor  jeugd en jongeren, 
Groepsaccommodatie  en Bedri j fs/
Vergader   arrange menten.

Allemansend biedt naast de 

genoemde zeilopleidingen tevens een 

aantal mogelijkheden ’a la carte’.



verzekeren en annuleren

Verzekeren en annuleren 
Annuleren van cursusweken, weekenden etc. Hiervoor gelden de vol-
gende regelingen: tot twee maanden voor aanvangsdatum is 25% van 
de prijs verschuldigd. Tot één maand voor aanvangsdatum is 50% van 
de prijs verschuldigd. Binnen een maand voor aanvangsdatum is de hele 
prijs verschuldigd. Mocht u zelf voor een vervangende gast zorgen dan 
wordt het ontvangen bedrag terugbetaald onder aftrek van ℮ 20,-  
administratiekosten. 

Annuler ingsverzeker ing (alleen voor zeilcursus en/of logies) 
U kunt bij ons een annuleringsverzekering afsluiten voor zeilinstruc-
tieweken, zeilinstructieweekenden en voor logies. Dit kan uitsluitend 
tegelijk met het boeken van een verblijf. De verzekering gaat in, zodra bij 
het bedrag van de eerste aanbetaling de premie aan ons is voldaan. Het 
betalingsbewijs dient als datum van ontvangst. Als u een annulerings-
verzekering bij ons afsluit gelden de volgende voorwaarden: 

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

2 Er kan een bewijs van derden worden verlangd. 

3  De verzekering betaalt de geheel verschuldigde som minus ℮ 20,- 
administratiekosten. Het reeds betaalde wordt geretourneerd en het 
nog openstaande bedrag wordt uitbetaald aan de v.o.f. Allemansend. 

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

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

Aansprakel i jkheid 
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, 
verlies, diefstal en/of beschadigingen aan uw of andermans eigendom-
men. Allemansend is wel verzekerd voor lichamelijke en materiële schade 
van onze gasten voor zover de schade werd veroorzaakt door duidelijk 
aanwijsbare schuld of nalatigheid van Allemansend. 
De door onze gast(en) veroorzaakte schade aan eigendommen van 
v.o.f. Allemansend als gevolg van baldadigheid, moedwil of onverschillig-
heid zal door v.o.f. Allemansend op deze gast(en) worden verhaald. 

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

Het 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.



al les  op een r i j t je

De zei lcursussen 
U kunt bij ons kennismaken met verschillende  
disciplines: 
Kielboot:   de Polyvalk een veilige multifunctionele 

open boot voor maximaal vier cursisten.
Catamaran:   de Nacra 570 een snelle meerromps-

boot voor maximaal twee cursisten.

Zeilopleiding 
Allemansend volgt de diplomalijn van de CWO 
(Commissie Watersport Opleidingen). Voor de  
kielbootdiscipline kunt u bij ons de volgende  
diploma’s behalen: 
Niveau 1:   u bent een goed lid van de bemanning, 

maar kunt nog niet zelfstandig varen. 
Niveau 2:   u kunt zelfstandig varen op meren en 

plassen bij windkracht  
3 - 4 Beaufort, onder redelijke  
omstandigheden. 

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

Voor de catamaran geldt hetzelfde niveau, alleen  
aangepast aan dit type schip en opleiding. 
Voor deze discipline is het nodig dat u over enige  
zeilervaring beschikt. 

Wat neemt u mee? 
•  Waterdichte kleding 
• Laarzen 
• Sportschoenen met lichte zolen 
• Extra set droge kleren 
• Warme kleding 
• Zwemkleding 
• Zonnebril, petje en zonnebrandmiddel 
• Toiletspullen en handdoeken 
• Verzekeringsgegevens 
•  Spelletjes, cd’s en muziekinstrumenten zijn altijd 

welkom. 

Catamarancursisten: 
•  een korte broek voor over de wetsuit  

(gebruik van wetsuit inbegrepen) 
• een extra paar sportschoenen.
Zwemvesten zijn aanwezig. Zeilpakken kunt u bij 
ons huren (zie prijslijst). Het lesboek kunt u bij ons 
kopen (zie prijslijst).

Kamertypen 
Type 1 =   vierpersoonskamer met eigen toilet en 

badkamer. Er ligt beddengoed voor u 
klaar. 

Type 2 =   tweepersoonskamer met eigen toi-
let en badkamer. Opgemaakt bed en 
handdoeken inbegrepen. 

Zie voor toeslagen de prijslijst.
Eenpersoonskamer, zie tweepersoonskamer. 

Bi jzonderheden 
Wij houden uiteraard rekening met personen die 
vegetarisch willen eten. We willen dit graag wel van 
tevoren weten. Wilt u ook doorgeven of wij rekening 
dienen te houden met ziekte, medicijngebruik of 
dieet? 

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

Pri jzen 
Onze prijzen voor een cursus zijn gebaseerd op vol-
pension en verblijf in een kamertype 1. U krijgt les in 
het type boot waarvoor u gekozen heeft. Prijzen zijn 
per persoon, inclusief toeristenbelasting en B.T.W.
Alle prijzen, kortingen, toeslagen e.d. vindt u op de 
bijgevoegde prijslijst.

Verhuur 
Na mondelinge, telefonische of schriftelijke reserve-
ring sturen wij u een huurcontract. Wij verzoeken u 
het origineel te ondertekenen en terug te sturen en 
volgens de in het contract genoemde wijze te betalen. 
Als wij het ondertekende contract en de eventuele 
aanbetaling ontvangen hebben, reserveren we een 
boot voor u. 

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.  

Verkoop van schepen 
Aan het einde van het seizoen is er een aantal van 
onze schepen te koop. Als u belangstelling heeft, 
informeer dan eens. Wij geven graag alle benodigde 
informatie.



Hoe komt u 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 vindt u 
Allemansend. Onze witte 
polyvalken kunt u vanaf 
de weg in onze 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, afslag Elahuizen. 
Na ca. 3 kilometer vindt u Allemansend. Onze witte polyvalken kunt  
u vanaf de weg in onze haven zien liggen.

Met openbaar  vervoer 
Kijk voor de meest actuele bus- en treinverbindingen  
op www.9292ov.nl of bel met 0900-9292.

Allemansend 
Mardyk 79 
8581 KG  Elahuizen 

Tel .  a lgemeen:   0514604080 
Tel .  gasten:   0514603480 
Fax :   0514602526 

Email  adres:   info@allemansend.nl 
Websites :   www.al lemansend.nl 
 www.zei l instructeur.nl


