
Wie meer informatie 
wil, kan een e-mail 
sturen naar info@
sailexperience.nl 
of bellen met 
06-22801601.

Een bijzondere en spannende zeilbeleving, maar ook 
rust en een gevoel van vrijheid zonder ver te hoeven 
vliegen? Het kan bij Sailexperience, het zeilbedrijf van 
Eindhovenaar Pieter Huijbregts. 
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vaart met zijn schip de Doussard 
Jeanneau 45 (14 meter) vanaf be-
gin augustus tot begin november 
van Goes naar de Spaanse kust. 
Wie mee wil, kan opstappen op 

een van tevoren afgesproken plaats op de route.
Reken op een boeiende en afwisselende reis. De 
route voert langs Engeland en de Kanaaleilanden, de 
Franse, Noord-Spaanse en de Portugese kust voordat 
eindbestemming Valencia of Barcelona wordt bereikt. 
Huijbregts heeft plaats voor maximaal twee personen. 
„In overleg bepalen we de afstand en wanneer we va-
ren. Dat kan telkens een dagdeel zijn, maar ook dag en 
nacht. Hoelang je mee wilt, staat je vrij. Alles wordt 
in overleg gedaan”, zegt hij enthousiast.

AAN BOORD VAN DE DOUSSARD ERVAAR JE 
HET ZEILEN IN AL ZIJN FACETTEN. „Je zult volledig 
als crew meedraaien. Dat wil zeggen wachtlopen en 
navigeren. Maar er is heus ook alle tijd voor rust en 
genieten.” Eten doe je gezellig aan boord, of ‘gewoon’ 
op de kant, net wat je wilt. En de privacy is dik voor 
elkaar. Deelnemers hebben samen een tweepersoons-
hut met eigen douche en toilet.
Als tientallen jaren gepassioneerd zeiler, zette 
Huijbregts in 2008 zijn zeilbedrijf Sailexperience op. 
Sindsdien verzorgt hij zeilarrangementen. Tot en met 
juni vaart hij nog dagtochten op de Oosterschelde. 
Komende zomer gaat hij dus een stuk verder. Het is 
voor de fanatieke zeilondernemer slechts het begin. In 
de zomer van 2019 gaat hij ook zeiltochten aanbieden 
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in het Middellandse Zeegebied.
Huijbregts is goed bekend met de rou-
te. Hij voer die meerdere malen voor 
zogenaamde deliveries. Daarbij bracht 
hij het schip van particulieren naar de 
Middellandse Zee of hij voer het juist 
terug naar Nederland. „Verder heb ik 
onder andere de oceaan overgestoken 
van Las Palmas naar Suriname. Het 
schip kan ik alleen varen, maar als 
echte Brabander vind ik het gezellig als 
mensen meegaan. En heb je geen zei-
lervaring, dan is dat geen probleem.” 
Hij benadrukt dat veiligheid voorop 
staat. „Bij slecht weer blijven we in de 
haven of passen we het schema aan.”

BIJZONDER IS DE REIS HOE DAN 
OOK, GARANDEERT HUIJBREGTS. 
„Je verplaatst jezelf zoveel mogelijk 
door middel van wind en stroming, en 
de rust, de vrijheid en de natuur zijn 
zo mooi.” Eén van de hoogtepunten 
wordt het stuk van de Golf van Biskaje 
tot aan Gibraltar, verwacht de zeiler: 
„Daar word je bijna altijd door dolfij-
nen begroet.”

Je draait volledig  
mee als crew
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