
Sylhûs 
Watersport 
Fun, sport & water 

Op onze toplocatie direct aan 
het Heegermeer verhuren wij: 
• Roeiskiff s en roeisups
• Tjotters
• Supboards
• Splash en Optimist
• Surfboards
• Kano’s

Roeien, supp en, zeilen, kanoën of surfen. 
Start op de moo iste plek in Friesland!

Kom naar het 
Sylhûs voor 

je watersport 
workout!

Tarieven verhuur (inclusief BTW)
 1 uur 2 uur ½ dag
Roeisup 1 p. 20,- 30,- 50,-
Roeisup 2 p.  30,- 45,- 75,-
Rollrigger skiff  15,- 25,- 45,-
Coastal skiff  20,- 35,- 60,-
SUPboard 15,- 25,- 35,-
SUPjunior 10,- 15,- 25,-
Tjotter n.v.t. n.v.t. 45,-
   85,- (dag)
Splash 20,- 30,- 50,-
Optimist 15,- 25,- 45,-
Surfboard 15,- 25,- 45,-
Kano 10,- 15,- 25,-
   
Waterdichte tas 5,- 7,50 15,-
Kayak seat 7,50 10,- 15,-
Passenger seat 7,50 10,- 15,-
   
Bijboot + motor 50,- 75,- 100,-
MTB-fi ets 15,- 20,- 25,-
   
Clinic SUP/roei* 25,- 35,- 45,-
Begeleider tour* 25,- 35,- 45,-
Schipper tjotter* n.v.t. n.v.t. n.v.t.
   85,- (dag)

Groepen
Als je met meer dan vijf 
personen wilt komen, 
bel ons dan even dag 
van te voren. Wij zorgen 
er dan voor dat er 
voldoende materiaal 
beschikbaar is.

WSH-leden en varend 
donateurs van de SFT 
krijgen korting.

*Neem minimaal een 
dag van tevoren even 
contact met ons op voor 
overleg.

Sylhûs Watersport, Pharshoeke 101, 8621CW Heeg (Passantenhaven Heegerwâl) 
/   06-43114071  | www.sylhus.nl  | /  sylhuswatersport 



Suppen
Ga solo, met z’n tweeën, met het 
hele gezin of met vrienden het 
water op. Peddel over het meer of 
maak een mooie tocht over vaarten, 
sloten en poelen, en kijk de koeien 
en schapen recht in de ogen. Met 
een supboard kom je op plekken 
waar niemand anders kan komen. 
Je hoeft niet ervaren te zijn en sup-
pen is voor bijna alle leeftijden. Na 
een korte instructie kan iedereen 
suppen en genieten van water-
sportplezier.

Roeien
Onze opblaasbare roeisups zijn 
stabiel en uitermate geschikt voor 
onervaren roeiers. Met een roeisup 
kun je er zelfs voor kiezen om 
vooruit te roeien. Ontdek het! Heb 
je al ervaring, maak dan gebruik 
van onze roeiskiffs. Bepaal je eigen 
tempo en geniet van de omgeving 
en de snelheid waarmee je over 
het water zoeft. Ben je fanatiek, 
dan is roeien een ware watersport 
workout.

Zeilen in een tjotter
Deze unieke traditionele houten 
platbodems zijn uitermate geschikt 
voor een zeiltocht voor twee of vier 
personen. Hijs de zeilen bij Sylhûs 
Watersport en vaar meteen het 
Heegermeer op voor een mooie 
dagtour. Zeil naar een eiland voor 
een picknick, lunch in Woudsend of 
Gaastmeer, of verken de schilder-
achtige poelenroute met nieuwsgie-
rige Friese paarden langs de kant en 
grote roofvogels hoog in de lucht.

Speciaal voor de jeugd 
In de eenmansbootjes Splash en Opti-
mist, met alleen een grootzeil, speert 
de jeugd supersnel over het water. Een 
Splash en Optimist zijn sportief, snel 
en safe. Ouders kunnen een mooie 
tocht op een supboard maken, terwijl 
hun jeugd geniet van een spetterend 
zeilspektakel. Sylhûs Watersport biedt 
waterplezier voor het hele gezin.

Windsurfen
Bij fun, sport & water hoort ook 
windsurfen. Sylhûs Watersport heeft 
surfboards waarmee je alleen of met 
z’n tweeën over het Heegermeer racet. 
Wil je leren surfen, dan zijn onze boards 
daar heel geschikt voor. Kun je al sur-
fen, heb je zelf geen board, maar zijn 
de weersomstandigheden onweer-
staanbaar? Sylhûs Watersport kan je 
voorzien van materiaal, zodat je toch 
lekker het water op kunt.

After sail 
Aan de bar of op het terras van It Sylhûs 
met het schitterende uitzicht over het 
Heegermeer, praat je bij terugkeer met 
elkaar na onder het genot van een hapje 
en een drankje. Nagenieten van een 
actieve watersportdag doe je het beste 
op onze superstek. Je bent van harte 
welkom!

Openingstijden 2021
2 t/m 5 april Pasen Vrij/Za/Zo/Ma 10.00 – 18.00u
9 april t/m 11 juli Voorseizoen Vrij/Za/Zo 10.00 – 18.00u
27 april Koningsdag Di 10.00 – 18.00u
4 t/m 16 mei Meivakantie Di/Woe/Do/Vrij/Za/Zo 10.00 – 18.00u
21 t/m 24 mei Pinksteren Vrij/Za/Zo/Ma 10.00 – 18.00u
13 juli t/m 5 sept. Zomervakantie Di/Woe/Do/Vrij/Za/Zo 10.00 – 18.00u
8 sept. t/m 17 okt. Naseizoen Vrij/Za/Zo 10.00 – 18.00u
18 t/m 31 okt. Herfstvakantie Di/Woe/Do/Vrij/Za/Zo 10.00 – 18.00u
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