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12.30 - 13.30 WINDSURF Level 0
Ervaar de basics van het windsurfen tijdens dit kennismakingsuurtje. 
Met een zeil op het land ervaar je wat de wind doet, en met het 
board gaan we het water op!
Kosten: €10,- 

14.00 - 15.30 SUP Clinic
Iedereen kan wel na wat oefenen op het board staan en 

peddelen, maar achter het daadwerkelijk SUP-en schuilt ook 
techniek. Leer een efficiente peddelslag, hoe je snel bochtjes kunt maken en

 hoe je van je SUP-tocht een echte work-out maakt! 
Incl. materiaal en wetsuit. Kosten: €25,- 

 
11.00 - 16.00 VERHUUR 
Wil je liever zelf het water op? Dat kan zeker! We hebben 
SUPs en Kayaks in de aanbieding waarmee je zelf een tochtje  
over het Zwarte Schaar kunt maken.  Kom langs bij de 
SUP-truck en we helpen je graag op weg. 

SUP-TruckSUP-Truck
Kom langs bij de SUP-truck van Windy Waters! Je vindt ons aan het strandje en kunt allerlei 

toffe dingen bij ons doen. Zo kun je deelnemen aan ons activiteitenprogramma 
of een SUP/Kayak huren. 

Heb je vragen? Kom even langs, check www.windywaters.nl of contact ons via 06 53616370.

Programma Programma 

www.windywaters.nl
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WINDSURFEN

Ga met onze ervaren instructeurs het water op en leer 
windsurfen! Je kunt zelfs een basislicentie-cursus doen 

waarbij je in drie lessen zelfstandig leert varen. Weet je nog 
niet helemaal zeker of het windsurfen iets voor jou is? Doe 

mee met onze kennismakingsles! 
Vanaf zwemdiploma A - Neem contact op voor meer info of 

kom langs bij de SUP-truck

SUP-TruckSUP-Truck

Op afspraakOp afspraak
DUIK-INTRO!

Op afspraak verzorgen wij kennismakingslessen duiken in het 
zwembad. Na een korte uitleg duik je letterlijk het water in en beleef 
je zelf hoe dat duiken nu eigenlijk gaat. Voor volwassen en kids vanaf 
8 jaar. Meer info op het watersportcentrum.

Duur: 90 min
Kosten:  €50,-   1 persoon 
   €90,-   2 personen

www.windywaters.nl


