SPORTKAMPEN 2018

In deze brochure

Kampen De Kwinte: Westende
•
•

Golfsurfkamp (vanaf 10 jaar)
King of the Beach (vanaf 8 jaar)

Kampen Koko Loco: Nieuwpoort
•
•

Wind- en waterratten (vanaf 8 jaar)
‘Die Hard’ windsurfkamp (vanaf 10 jaar)

Kampen Ostend Sailing: Oostende
•
•
•

Golfsurfkamp (10 tot 18 jaar)
Beachmix (8 tot 14 jaar)
Catamarankamp (vanaf 9 jaar)

Kampen Outsider Coast: Nieuwpoort
•
•

Outsider Expedition (8 tot 14 jaar)
Go 4 Kicks (8 tot 12 jaar)

Info en inschrijven
•
•
•
•

Internaat (zo 18u tot vr 17u30)
Externaat (ma-vr, 9u30 tot 16u30) en Opvang *
Kampoverzicht
Inschrijven

*Inschrijving vooraf vereist!

Onze kampen zijn DE MAX!
22 jaar ervaring!
Ons aanbod bij minder ideale
weersomstandigheden is enorm.
Gediplomeerde, enthousiaste en zelf opgeleide
monitoren begeleiden de kampen.
Alles is in eigen beheer,
wat ons onafhankelijk en flexibel maakt.
Party met BBQ op de laatste avond voor zowel
intern als extern.
Een aandenken krijg je ook!
400 jongeren per zomer beleven
een fantastisch avontuur bij ons!

Alle partners op een rij
Surfclub Westende | Nieuwpoort (SWN):

De Kwinte Westende:
Sint-Laureinsstrand, Koning Ridderdijk 100
8434 Westende

Koko Loco Nieuwpoort:
Spaarbekken, Nieuwendammeweg 19
8620 Nieuwpoort

Ostend Sailing:
Strand thv Halve Maandijk
8400 Oostende

The Outsider Coast:
‘t Eilandje, Brugsevaart 50
8620 Nieuwpoort

SWN: Beachclub De Kwinte Westende
De surfclub van Westende is klein begonnen maar
intussen uitgegroeid tot een gezellige en hippe beachclub
met meer dan 600 leden. Iedereen is er welkom: voor
een hapje en drankje, op één van de vele beachparties,
watersportinitiaties, huur materiaal in de zomer, of...
Het is de centrale spot voor alle water- en beachsporten
te Westende, aangezien deze club ook beschikt over
een echte bar/bistro met prachtig zicht over strand
en zee. Voor de watersporter biedt de club ook alle
nodige accommodatie aan: lockers, omkleedruimtes,
douches…
De zeesporten gebeuren in alle veiligheid dankzij de
eigen reddingsdienst alsook gemeentelijke redders- en
EHBO-post tijdens de zomer in de beachclub zelf.
Locatie:
De Kwinte Westende, Sint-Laureinsstrand
Koning Ridderdijk 100, 8434 Westende

SWN Westende: Golfsurfkamp
Ben je op zoek naar een echt onvergetelijk kamp waar
je de coolste sport leert?
In Westende geven gediplomeerde initiators
elke week van de zomervakantie een
golfsurfkamp! Leer surfen van echte
surfers en binnen de kortste tijd neem
je zelf je eerste golven.
Voorkennis heb je niet nodig, als je er
al hebt, zorgen we voor het finetunen van
je skills.
Locatie:
De KwinteWestende, Sint-Laureinsstrand
Koning Ridderdijk 100, 8434 Westende
Inschrijven:
www.surfclubwn.be/golfsurfkamp
Tarieven:
Leden

Niet-leden

Externaat

€ 175,00

€ 190,00

Internaat*

€ 325,00

€ 340,00

* Voor internaatskampen vragen we om een fiets + helm mee te brengen
om kleine verplaatsingen te maken. Een fiets kan je eventueel ook huren
voor € 25,00/week. Internaatskampen starten reeds op zondag 18u.

Externaat

Internaat

02/07 - 06/07

X

X

09/07 - 13/07

X

X

16/07 - 20/07

X

23/07 - 27/07

X

30/07 - 03/08

X

06/08 - 10/08

X

X

13/08 - 17/08

X

X

20/08 - 24/08

X

X

27/08 - 31/08

X

Voorwaarden:
10 tot 18 jaar in niveaugroepen & kunnen zwemmen

SWN Westende: King of the Beach
Bij King of the Beach doe je de gekste dingen. Een volle
week allerlei supertoffe activiteiten, gewoon zot wat er
allemaal op de planning staat!
Zeeraften,
Golfsurfen,
Bodyboarden,
Kiten,
Laserbattlen en nog veel veel meer!
Valt het weer af en toe eens tegen? Ook dan zorgen we
voor supertoffe vervangactiviteiten!
Sowieso een week fun en avontuur aan zee voor zotte
jongens en meisjes!
Locatie:
De Kwinte Westende, Sint-Laureinsstrand
Koning Ridderdijk 100, 8434 Westende
Inschrijven:
www.surfclubwn.be/kingofthebeach
Tarieven:
Leden

Niet-leden

Externaat

€ 165,00

€ 180,00

Internaat*

€ 315,00

€ 330,00

* Voor internaatskampen vragen we om een fiets + helm mee te brengen
om kleine verplaatsingen te maken. Een fiets kan je eventueel ook huren
voor € 25,00/week. Internaatskampen starten reeds op zondag 18u.

Pasen:
09/04 - 13/04

Externaat

Internaat

X

Zomer:
02/07 - 06/07

X

X

09/07 - 13/07

X

X

16/07 - 20/07

X

23/07 - 27/07

X

30/07 - 03/08

X

06/08 - 10/08

X

X

13/08 - 17/08

X

X

20/08 - 24/08

X

X

27/08 - 31/08

X

Voorwaarden:
8 tot 14 jaar & kunnen zwemmen

SWN: Koko Loco, Spaarbekken Nieuwpoort
De Koko Loco is de super gezellige windsurfclub aan
het spaarbekken van Nieuwpoort. Altijd is er een relaxte
en familiale sfeer.
Bovendien bevat de Koko Loco ook de nodige
accommodatie zodat de deelnemers zich altijd kunnen
opfrissen.
Dankzij de heel leuke bar en het uiterst joviaal terras is
het de perfecte uitvalsbasis voor de Windsurfkampen.
Uiteraard is de club toegankelijk voor iedereen, ook
voor bezoekers die er gewoon iets willen drinken. Net
daarom komen veel deelnemers later terug met de rest
van de familie om te genieten… of om nog wat te surfen
natuurlijk!
In de zomer, en daarbuiten, ben je elke vrijdagavond
welkom om je eigen vlees te bakken tijdens de super
“Bring Your Own Food BBQ Fridays”.
Locatie:
Koko Loco Nieuwpoort, Spaarbekken
Nieuwendammeweg 19, 8620 Nieuwpoort

SWN Nieuwpoort: Wind- en waterratten
Windsurfen en andere watersporten interesseren
je? Het ideale kamp voor jou! Er wordt een halve
dag gesurft en de andere halve dag bestaat uit
Vlottenbouw, Marinierspiste, Kajak, Giant SUP,
Island Games... Kortom je bent een echte waterrat en
wil graag van zoveel mogelijk sporten proeven.
Extra troeven:
•
Initiators windsurf en intern opgeleide instructors
•
Een grote variatie watersporten
•
Flexibel programma in functie van de wind
•
Drankje over de middag is inbegrepen
Locatie:
Koko Loco Nieuwpoort, Spaarbekken
Nieuwendammeweg 19, 8620 Nieuwpoort
Inschrijven:
www.surfclubwn.be/waterratten
Tarieven:
Leden

Niet-leden

Externaat

€ 175,00

€ 190,00

Internaat*

€ 325,00

€ 340,00

* Voor internaatskampen vragen we om een fiets + helm mee te brengen
om kleine verplaatsingen te maken. Een fiets kan je eventueel ook huren.

Externaat

Internaat

09/07 - 13/07

X

X

16/07 - 20/07

X

23/07 - 27/07

X

30/07 - 03/08

X

06/08 - 10/08

X

X

13/08 - 17/08

X

X

27/08 - 31/08

X

Voorwaarden:
Vanaf 8 jaar & kunnen zwemmen

SWN Nieuwpoort: ‘Die Hard’ windsurfkamp
Full option windsurfkamp (praktijk + theorie) met als
doel een graad te halen: Basis, Evolutie 1 en zelfs begin
Evolutie 2. Iedere beginner kan dit halen!
Elke dag wordt er maximaal gesurft en geprofiteerd
van de beste site van België om te windsurfen op
binnenwater.
Tijdens de herfstvakantie is er een echte Pro-stage,
speciaal voor zij die hun skills willen aanscherpen. Een
echte wedstrijdsurfer geeft je extra handige tips om nog
méér te kunnen! Een basisbrevet is hier wel vereist.
Locatie:
Koko Loco Nieuwpoort, Spaarbekken
Nieuwendammeweg 19, 8620 Nieuwpoort
Inschrijven:
www.surfclubwn.be/windsurfkamp
Tarieven:
Leden

Niet-leden

Externaat

€ 185,00

€ 200,00

Internaat*

€ 335,00

€ 350,00

* Voor internaatskampen vragen we om een fiets + helm mee te brengen
om kleine verplaatsingen te maken. Een fiets kan je eventueel ook huren
voor € 25,00/week. Internaatskampen starten reeds op zondag 18u.

Externaat

Internaat

X

X

09/07 - 13/07

X

X

16/07 - 20/07

X

23/07 - 27/07

X

30/07 - 03/08

X

06/08 - 10/08

X

X

13/08 - 17/08

X

X

20/08 - 24/08

X

X

27/08 - 31/08

X

Zomer:
02/07 - 06/07

Herfst (pro-stage):
29/10 - 02/11

X

X

Voorwaarden:
Vanaf 10 jaar & kunnen zwemmen
Pro-stage (herfst): vanaf 12 jaar & basisbrevet

Ostend Sailing
De oude club is afgebroken en is getransformeerd tot
een nieuwe pop-up beachbar op het strand ter hoogte
van de Halve Maandijk. Hier kan je genieten met je
voetjes in het zand van een aperitiefje en lekker eten,
dit alles weg van het drukkere centrum.
Dankzij z’n perfecte surfspot heeft de club ook
alle troeven in handen om verschillende water- en
beachkampen aan te bieden.
De industriële buurt rondom de club ondergaat al
geruime tijd een echte transformatie met de bedoeling er
een geheel nieuwe, trendy en aantrekkelijke locatie van
te maken. Daarin zal Ostend Sailing ook een centrale
rol spelen met z’n aanbod van watersport zoals zeilen,
surfen en uiteraard zomerkampen.
Locatie:
Ostend Sailing
Strand thv Halve Maandijk, 8400 Oostende

Oostende: Golfsurfkamp
Leren surfen als de beste, maar wel op één van de
allerbeste surfspots van België!
Fun gegarandeerd want het programma bevat meer
dan surfen alleen: ook het beste van onze andere
activiteiten staan tijdens dit kamp gepland. Denk maar
aan Zeeraften, Kajak, Tubing,… en nog vele andere!
Ben je op zoek naar plezier en wateravontuur.
Dan ben je met het golfsurfkamp in elk
geval aan het juiste adres!
Locatie:
Ostend Sailing
Strand thv Halve Maandijk, 8400 Oostende
Inschrijven:
www.ostendsailing.be/golfsurfkamp
Tarieven:
Leden

Niet-leden

Externaat

€ 175,00

€ 190,00

Internaat*

€ 325,00

€ 340,00

* Internaatskampen starten reeds op zondag 18u. Vervoer van en naar
de club wordt voorzien.

Externaat

Internaat

X

X

09/07 - 13/07

X

X

06/08 - 10/08

X

X

13/08 - 17/08

X

X

20/08 - 24/08

X

X

27/08 - 31/08

X

Zomer:
02/07 - 06/07

Voorwaarden:
10 tot 18 jaar in niveaugroepen & kunnen zwemmen

Oostende: Beachmix
Een MEGA fun-kamp bij Ostend Sailing!
Er staat heel wat op het programma, zowel op zee als
op strand.
Welke supertoffe activiteiten kun je verwachten:
Golfsurfen, Bodyboarding, Flingo, Kiting, Tubing,...
Echt massa’s verschillende sporten en initiaties staan
je op zee, op strand en in de duinen te wachten!
Bij een dag minder leuk weer wordt het programma ook
volledig aangepast aan de weersomstandigheden!
Locatie:
Ostend Sailing
Strand thv Halve Maandijk, 8400 Oostende
Inschrijven:
www.ostendsailing.be/beachmix
Tarieven:
Leden

Niet-leden

Externaat

€ 165,00

€ 180,00

Internaat*

€ 315,00

€ 330,00

* Internaatskampen starten reeds op zondag 18u. Vervoer van en naar
de club wordt voorzien.

Externaat

Internaat

X

X

09/07 - 13/07

X

X

06/08 - 10/08

X

X

13/08 - 17/08

X

X

20/08 - 24/08

X

X

27/08 - 31/08

X

Zomer:
02/07 - 06/07

Voorwaarden:
8 tot 14 jaar & kunnen zwemmen

Oostende: Catamarankamp
Geniet van de indrukwekkende sensaties van het
catamaranzeilen. Voor jonge zeilers is dit een ideale
kans om kennis te maken met speciale uitdagingen
van het zeilen op zee met stroming, golven, en
het zeilen met trapeze. Je kunt zowel het brevet
Basis of Evolutie Catamaran zeilen behalen.
Minimale zelervaring is wel vereist.
Een kamp voor echte watersporters,
gevuld met plezier en avontuur terwijl je
je zeil-skills bijschaaft!

20081
86180 68
02

Locatie:
Ostend Sailing
Strand thv Halve Maandijk, 8400 Oostende
Inschrijven:
www.ostendsailing.be/catamarankamp
Tarieven:
Leden

Niet-leden

Externaat

€ 265,00

€ 325,00

Internaat*

€ 415,00

€ 475,00

* Internaatskampen starten reeds op zondag 18u. Vervoer van en naar
de club wordt voorzien.

Externaat

Internaat

X

X

09/07 - 13/07

X

X

06/08 - 10/08

X

X

20/08 - 24/08

X

X

Zomer:
02/07 - 06/07

Voorwaarden:
Vanaf 9 jaar, kunnen zwemmen en minimale
zeilervaring vereist.

The Outsider Coast: Outsider Expedition
Hé jij daar! Ben je tussen 8 en 14 jaar? Wil jij ook nieuwe
dingen leren zoals: Vuur maken, water zuiveren tot
drinkbaar water, knopen leren, leren werken met
kaart en kompas om zo je weg terug te vinden naar
onze kampplaats? Dan is dit iets voor jou!
Nog niet overtuigd? We gaan ook op 2-daagse en
slaan onze tenten op voor één nacht. Ook volgende
uitdagingen gaan we aan: Vlottenbouw, Marinierspiste,
Laserbattle,… Sowieso een week vol fun en avontuur!
1 tentovernachting staat gepland voor zowel externaat
als internaat. De andere dagen slaap je bij het
internaatskamp op de Karel Cogge.
Locatie:
‘t Kraaienest, Brugsevaart 50, 8620 Nieuwpoort
Inschrijven:
www.theoutsidercoast.be/outsiderexpedition
Tarieven:
Leden

Niet-leden

Externaat

€ 180,00

€ 195,00

Internaat*

€ 315,00

€ 330,00

* Internaatskampen starten reeds op zondag 18u.

Kalender:

Zomer:
09/07 - 13/07
13/08 - 17/08

Externaat

Internaat

X

X

X

X

Voorwaarden:
Van 8 tot 14 jaar & kunnen zwemmen

Go 4 Kicks
Niet bang voor water, modder en klimmen en klauteren?
Go 4 Kicks is een kamp boordevol super mega coole
activiteiten op het eilandje te Nieuwpoort. Wat staat er
allemaal op de agenda?
Je kunt je volledig laten gaan tijdens de Marinierspiste,
Kickbike, Island Trophy, Reuze Kano, Kajak,
Vlottenbouw, Laserbattle en nog veel meer.
Heb je geen geluk en zit het weer wat tegen? Ook dan
zorgen wij voor supertoffe vervangactiviteiten! Sowieso
een week vol fun en avontuur!
Locatie:
‘t Kraaienest, Brugsevaart 50, 8620 Nieuwpoort
Inschrijven:
www.theoutsidercoast.be/nl/Go4Kicks
Tarieven:
Leden

Niet-leden

Externaat

€ 165,00

€ 180,00

Internaat*

€ 315,00

€ 330,00

* Internaatskampen starten reeds op zondag 18u.

Kalender:

Zomer:
02/07 - 06/07

Externaat

Internaat

X

X

30/07 - 03/08

X

06/08 - 10/08

X

X

13/08 - 17/08

X

X

27/08 - 31/08

X

Voorwaarden:
Van 8 tot 12 jaar & kunnen zwemmen

Internaatskampen
The Outsider Coast zorgt voor de MEGA toffe kampen met
de leukste, dynamische en eigen opgeleide monitoren.
Ook vindt ons internaat plaats in een ecologisch kader.
Niet zomaar een internaat, want je slaapt op onze
logeerboot: de Karel Cogge!
Onze troeven zijn:
• Gezellige ruimte
• Diverse en gezonde maaltijden
• Begeleiding en extra coole avondanimatie
• Feestje op donderdagavond met spetterende BLOBactiviteit
Ook alle externe deelnemers worden uitgenodigd voor
de Blob, de BBQ en de fuif!
Een fantastische afsluiter van je kamp!
Alle internaatskampen starten reeds op zondagavond
om 18u en eindigen op vrijdag 17u30. Deelnemers
maken de verplaatsing naar de specifieke kampen
met de fiets. Eigen fiets en helm meebrengen is zeker
mogelijk, of anders kan er eentje via ons gehuurd worden
(€25,00/week). Voor internaatskampen in Oostende
wordt vervoer voorzien vanuit Nieuwpoort.
Locatie:
The Outsider Coast, ‘t Eilandje
Brugsevaart 50, 8620 Nieuwpoort

Externaatkampen en opvang

NIEUW

Onze externaatkampen gaan door van maandag tot
vrijdag telkens van 9u30 tot 16u30.
We voorzien een nieuwe formule waarbij we rekening
houden met werkende ouders. Daarom is er nu ook
opvang van 8u30 tot en met 17u30, speciaal voor jou!
Inschrijven vooraf is vereist en kan tot 1 week voor het
kamp via e-mail. Deze voor- en naopvang kost slechts
20 euro. Op de 1ste dag van het kamp kan je doorgeven
aan de monitoren ter plaatse welke dagen je er wel of
geen gebruik van wilt maken

Steps to go
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Inschrijven ( zie laatste pagina)
Betalen
Bevestigingsmail krijgen
Enkele weken vooraf krijg je mail met aantal vragen:
a. Fietsen huur?
b. Medische info?
c. Opvang?
d. Allergieën?
Infobrief komt online
Superleuk kamp beleven
Evaluatie invullen
Tot volgend jaar!

Overzicht

Pasen:
09/04 - 13/04
Zomer:
02/07 - 06/07
09/07 - 13/07
16/07 - 20/07
23/07 - 27/07
30/07 - 03/08
06/08 - 10/08
13/08 - 17/08
20/08 - 24/08
27/08 - 31/08
Herfst:
29/10 - 02/11

‘Die Hard’
windsurfen

Nieuwpoort
Wind- en
waterratten

King Of The
Beach

Golfsurfen

Westende

Go 4 Kicks

Outsider
Expedition

The Outsider
Catamaran

Beachmix

Golfsurfen

Oostende

= Externaat
van maandag
tot vrijdag
van 9u30 tot 16u30
* Opvang van 8u30
tot 17u30 mits
inschrijving vooraf.

= Internaat
van zondag 18u
tot vrijdag 17u30

Hoe inschrijven
Belangrijk:
Op het einde van de inschrijving kan je veilig online
betalen met een kredietkaart. Neem die alvast bij de
hand.
Inschrijven op het kampenportaal:
1. Surf naar http://kampen.surfclubwn.be
of http://kampen.theoutsidercoast.be
2. Selecteer het kamp dat je wenst
3. Kies welke week en formule je wilt.
4. Vul de nodige contactgegevens in.
5. Klik op ‘Volgende stap’ om uw gegevens nog even
na te lezen. Is alles correct, klik dan onderaan op
‘Bevestigen en betalen’. Je inschrijving is nu
geregistreerd.
6. Je gaat nu over naar een beveiligde website van
Paypal waar je met de kredietkaart kunt betalen.
Wens je dit niet te doen, kun je deze pagina
afsluiten maar kijk zeker nog even je mail na voor
verdere instructies.

Inlichtingen en secretariaat
Heb je vragen of wens je meer
info, contacteer ons:
The Outsider Coast
Brugsevaart 50
8620 Nieuwpoort
T:
F:
M:

+32 (0)58/23.14.04
+32 (0)58/24.21.80
sportkampen@surfclubwn.be

www.surfclubwn.be
www.ostendsailing.be
www.theoutsidercoast.be
ontwerp en druk: www.fotogeniek.net

