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Surfschool SurfKaravaan
In Katwijk :
Samen genieten van een
lekkere dag aan het strand

Surfschool SurfKaravaan | 06 24911360| contact@surfkaravaan.nl | www.surfkaravaan.nl | Kvk: 60368233

Een ontspannen & inspirerende dag samen
Aller eerst zijn wij een golfsurfschool, surfen laat ons hart sneller kloppen. Wij
verzorgen daarom voor groepsuitjes graag een surfles. Omdat wij echter zo’n
schitterende locatie tot onze beschikking hebben, bieden we aan groepen ook graag
andere golfsurf gerelateerde strandactiviteiten aan. Zodat jullie samen van een lekker
lange dag op het strand en in de zee kunnen genieten.

Een greep uit de mogelijkhedeh
De sportieve en recreatieve mogelijkheden zijn oneindig. Van grensverleggende
sporten zoals golfsurfen, Stand Up Paddle Boarden en longboardskaten, team sporten
waarbij samenwerking centraal staat zoals strand juttersgolf, ultimate-frisbee,
beachvolley en beachtennis tot recreatieve activiteiten zoals een segway tour,
sleepnetvissen, zeegolfen en beachyoga. Deze brochure geeft een overzicht van de
mogelijkheden. Ben je naar op zoek naar het ultieme groepsgevoel? Boek dan naast de
surfles een personaliseerde Haka. Succes gegarandeerd. Naast de surfschool, net
achter de duinen, ligt het gezellige Strandpaviloen Willy Zuid. Voor een compleet
verzorgde dag, verzorgen zij de culinaire wensen. Voor een lunch of diner, een
vergaderlocatie of strand BBQ is dit de perfecte locatie. Andere wensen? Laat het ons
weten.

een geslaagde stranddag voor de groep
Ondanks onze relaxte levensstijl nemen we de verantwoordelijkheid voor een goede
groepssfeer, het lesresultaat en de veiligheid van de deelnemers bijzonder serieus.
Daarnaast is het belangrijk dat de doelstelling van de dag, de mogelijkheden van de
deelnemers en het beschikbare budget aansluiten. We nemen daarom graag de tijd
voor een persoonlijk gesprek. Interesse? Neem gerust contact met ons op via de
telefoon 06 24911360 of per mail: contact@surfkaravaan.
Met vriendelijke groet,

Robert & Tatiana
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Golfsurfen
Golfsurfen geeft je een prachtig gevoel van vrijheid
en zelfvertrouwen. We brengen de groep allereerst
in een kort theoretisch gedeelte alles bij wat ze
moeten weten over de zee, de golven en het
materiaal. Hierna leren ze stapsgewijs op het strand
en vervolgens in het water hoe ze zich op hun board
kunnen laten oppikken door de golf en leren we ze
de juiste techniek om op het board te gaan staan.
Tijdens deze les wordt dus al echt gesurft!
Plezier en veiligheid spelen een belangrijke rol. Alle
deelnemers krijgen beschikking over een veilig
(=zacht) lesboard en een wetsuit. Voor de
deelnemers is een zwemdiploma vereist.
Deze activiteit te boeken onder begeleiding van een
instructeur.

Stand Up Paddle (SUP) boarding
Stand Up Paddle boarding is vooral geschikt voor
deelnemers die iets minder fit zijn, maar wel
graag van de mogelijkheden van de zee willen
genieten. Na een korte introductie en oefeningen
op het strand gaan we na 15 minuten al staand op
speciale boards de branding in. Met een voor
ieder op maat verstelbare peddel, proberen we
overeind te blijven en ook nog vooruit te komen.
Wanneer de basis onder die knie is kan
geprobeerd worden op de golven te boarden .
Voor de deelnemers is een zwemdiploma vereist.
Deze activiteit is te boeken onder begeleiding van
een instructeur

Bodyboarden
Bodyboarden is een relatief eenvoudige en leuke manier
om de golven op te zoeken en de energie hiervan te
ervaren. De activiteit vind plaats in knie- tot heupdiep
water. Vanuit een staande positie wacht de deelnemer op
een golf die vervolgens liggend op het board naar het
strand wordt uitgereden. Door naar links of rechts te
leunen kan het board worden gestuurd
Voor de deelnemers is een zwemdiploma vereist. Deze
activiteit is te boeken met of zonder begeleiding van een
instructeur.

Skimboarden
Skimboarden is een sensationele actiesport die zich
afspeelt op de vloedlijn. De deelnemer geeft zijn
skimboard een zetje op het dunne laagje water van de
zich terugtrekkende golf en springt vervolgens zelf op
het board om zo over het water te glijden. Dit vraagt
inzet, coördinatie en balans! Tijdens de les wordt dit
stapje voor stapje opgebouwd. Deze activiteit is te
boeken met of zonder begeleiding van een instructeur.

Beach Yoga
Voor degenen die op het strand even helemaal willen
ontspannen en zelf willen bepalen hoe intens ze zich
willen inspannen is yoga ideaal. Bij beach yoga doet de
groep dit samen met de yogadocente met de tenen in
het zand, een briesje rondom het haar, het zonnetje in
het gezicht en de ruisende golven op de achtergrond.
Overigens is beach yoga ook een fijne activiteit voor
degenen die intens bezig zijn geweest om de spieren na
de activiteit weer lekker soepel te krijgen.

Ultimate beach Frisbee
Ultimate beach Frisbee heeft veel
overeenkomsten met andere teamsporten.
Spelers moeten elkaar kunnen vinden met een
zuivere pass zoals bijvoorbeeld bij volleybal en
rugby. De aanvallers zullen moeten vrijlopen
zoals ook bij American football of hockey. En
het pivoteren en maken van schijnbewegingen
van de werper komt overeen met bijvoorbeeld
basketbal. Beach frisbee is actief, leuk en
eenvoudig te leren en wordt gespeeld in teams
van 9 personen. Deze activiteit is te boeken
met of zonder begeleiding van een instructeur.

Strandjuttersgolf
Strandjuttersgolf is een leuke en veilige variant van golf die
op het strand gespeeld wordt. Het is een teamsport waarbij
teams in groepjes van 3 tot 4 deelnemers tegen elkaar
strijden. Ieder team krijgt een speciale Juttersclub en
probeert een parcours van meerdere holes in zo min
mogelijk slagen af te leggen. De teamleden slaan om de
beurt, het team dat het parcours in het minste aantal slagen
afrond is de winnaar. Doordat Juttersgolf met speciale clubs
(in klompvorm) en met grote, zachte ballen wordt gespeeld
is deze vorm van golf erg toegankelijk. Deze activiteit is te
boeken met of zonder begeleiding van een instructeur.

Beachvolleyball
Beach volleyball Wie kent het niet? We spelen
beachvolleybal in teams van 6 personen. Hierbij
staan er 4 deelnemers in het veld en 2 deelnemers
draaien steeds in als wissel. De wedstrijden worden
niet gespeeld volgens de reguliere puntentelling.
Iedere wedstrijd duurt een periode. Het team dat na
in de periode het meeste punten heeft gescoord
heeft gewonnen. Deze activiteit is te boeken met of
zonder begeleiding van een instructeur.

Slackline
Slackline is een trendy balanssport waarbij het de kunst is te
bewegen over een gespannen band. Slackline vraagt
concentratie, oriëntatie vermogen en zelfvertrouwen en
geeft plezier voor jong en oud.

Haka
Haka is de naam van een oeroude ceremonie van de
Maori’s bestaande uit bewegingen en tekst gecombineerd
met kreten. Tijdens deze activiteit wordt een
gepersonaliseerde haka ontwikkeld en geoefend. Net als
het golfsurfen is het een energieke en zeer originele
activiteit.

Segway
De boulevard en duinen van Katwijk zijn uitermate geschikt voor een
segway tour. Een segway is een elektrisch aangedreven zelf
balancerende snorfiets op twee wielen naast elkaar, die staand met
het lichaam wordt bestuurt. Door naar voren te leunen gaat de
Segway vooruit en door naar achteren te leunen rijdt de Segway
naar achteren. Hij stopt wanneer je rechtop staat. Het prefecte
vervoermiddel voor degenen die zich iets minder willen inspannen.

Zeegolfen
Een driving range op het strand, dat maak je niet vaak mee,
de bal van visvoer dat je in het hole in zee moet slaan ook
niet! Degene die de meeste golfvisballen in één keer in het
hole op zee heeft geslagen, is de winnaar.

Prijzen
Activiteiten
De prijs voor het groepsuitje is afhankelijk van het aantal personen, de soorten activiteiten
en de hoeveelheid activiteiten die we voor de groep verzorgen. Het beste kan je daarom
een op maat gemaakte offerte aanvragen. Hieronder een paar voorbeeld prijzen vanaf 8
personen:
Totale duur 5 uur | € 39,50 p.p. | 8 – 25 personen
Twee activiteiten onder begeleiding van een instructeur zoals bijvoorbeeld golfsurfen,
stand up paddle boarden, longboardskaten of beach yoga (4 uur inclusief rustig
omkleden)
Plus beachvolley & beach tennis of beach frisbee en slackline: zonder begeleiding van een
instructeur (1 uur)
Total duur 3,5 uur | € 29,50,- p.p | 8-25 personen
Eén activiteit onder begeleiding van een instructeur zoals bijvoorbeeld golfsurfen, stand
up paddle boarden, longboardskaten of beach yoga (2,5 uur inclusief rustig omkleden)
Plus beachvolley & beach tennis, beach frisbee en slackline: zonder begeleiding van een
instructeur (1 uur)
Alleen een golfsurfles | duur 1,5 uur € 25,- p.p.
Extra: Haka | duur 1 uur | € 30 p.p.| minimaal 15 deelnemers
Extra: segway tour | duur 30 minuten | € 25 p.p. |
Extra: Zeegolfen | € 175,- inclusief 50 visballen| iedere extra visbal € 2,50
Offerte
Laat ons weten welke activiteiten en met hoeveel personen je graag zou willen boeken en
we sturen een offerte. Je kan ons ook de samenstelling van de groep laten weten, dan
passen we de activiteiten in de offerte daar op aan.
Lekker & gezellig eten bij strandpaviljoen Willy Zuid
Voor de culinaire kant van de dag kan je bij het naast
ons gelegen gezellige strandpaviljoen Willy Zuid
perfect terecht. Er kan naast de menukaart worden
gekozen voor een BBQ, Pizza & Pasta buffet of Tappas
buffet. De prijs is 23,50 per persoon. Het eetarrangement kan je direct bij Willy Zuid boeken, of
geef aan ons aan welk buffet je kiest en dan regelen
wij het voor je.

Aantekeningen:

Voor reserveren
of meer informatie,kan
je contact opnemen met
Robert & Tatiana 06
24911360,
contact@surfkaravaan.nl

