
 

  

 

Activiteiten  

bij  

BeachBreak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Waarom kiezen voor BeachBreak? 

 

Daarom kiest u voor Beach Break! 

 

 Professionele begeleiding met gediplomeerde instructeurs. 

 Uitgebreid en flexibel in het programma. 

 Combineren van verschillende activiteiten, op het strand of ergens 

anders. 

 Ieder uitje is uniek, dus op maat gemaakt. 

 Goede materialen.  

 Veiligheid van de deelnemers staat altijd voorop. 

 We hebben eigen kleedkamers voor man en vrouw.  

 We hebben een warme douche voor na de activiteiten. 

 In de surf-lodge kan je altijd terecht voor een hapje en een drankje. 



 

  

Golfsurfen  

Denk je aan surfen, dan denk je waarschijnlijk al snel aan metershoge golven, 

coole surfdudes en landen als Hawaï en Indonesie.  

Maar ook in Nederland kun je heel leuk surfen, en golven hoeven niet 

metershoog te zijn om te leren surfen!  

Iedereen kan leren golfsurfen, onder begeleiding van een professionele 

instructeur gaan jullie de zee op en leren jullie de kneepjes van het golfsurfen  

Losse les:     €25,00 voor 2 uur incl materiaal 

3 daagse cursus    €75,-  

Privé Les     €50,-  

3 Daagse privéles    €125,-  

 

Kinderfeestje Surf:   €15,00 per persoon minimaal 6 kids.  

 

Kids surf op zondag van 10.00 tot 12.00 uur: 

Losse les     €15,-  

10 strippenkaart:    €75,-  

Groepen 10 – 20 =   €20,- per persoon (losse les)  

Groepen van 20+ =   €17,50,- per persoon (losse les)  

In combinatie met andere activiteiten €15,- euro. 

  



 

Suppen  

STAND UP PADDLE BOARDEN S.U.P. 

Deze nieuwste vorm van surfen verovert in hoog tempo de wateren van 

Nederland. Wereldwijd is het de snelst groeiende watersport! Dat is ook niet zo 

gek, want het is een superleuke mix van balanceren, (staand) paddelen en 

surfen. Het is laagdrempelig maar toch avontuurlijk. Iedereen kan er mee 

starten. Het is een heerlijke vrijetijdsbesteding op het water en één van de 

beste work-outs die je kunt doen. Je gebruikt werkelijk al je spieren. Ga na een 

lange werkdag even een uurtje “Suppen” en je bent weer als nieuw.  

Losse les    €25,00 voor 2 uur incl materiaal 

3 daagse cursus    €75,-  

Privé Les     €50- 

3 Daagse privéles    €120,-  

 

Kinderfeestje SUP:   €15,00 per persoon minimaal 6 kids.  

 

Groepen 10 – 20 =   €20,- per persoon (losse les)  

Groepen van 20+ =   €17,50,- per persoon (losse les)  

In combinatie met andere activiteiten €15,- euro. 

   



 

Branding kajakken  

DE ULTIEME KAJAK-KICK!!!"  

Brandingkajakken is puur speelplezier. Eerst vaar je de branding door en daarna 

draai je de kano met de voorpunt weer naar het strand. Je begint te peddelen 

als er een golf aankomt om vervolgens in een surf of al stuntend van de 

brekende golf af terug naar het strand te surfen. Na een gedegen instructie en 

veel oefenen lukt het om de techniek onder de knie te krijgen en ga je het 

brandingkajakken nog veel leuker vinden! 

Losse les     €25,00 voor 2 uur incl materiaal  

3 daagse cursus     €75,-  

Privé Les      €50,-  

3 Daagse privéles     €120,-  

 

Kinderfeestje Surf:    €15,00 per persoon minimaal 6 kids.  

 

Kids surf op zondag.  

Losse les      €15,-  

10 strippenkaart:     €75,-  

Groepen 10 – 20 =    €20,- per persoon (losse les)  

Groepen van 20+ =    €17,50,- per persoon (losse les)  

In combinatie met andere activiteiten €15,- euro. 

 

Minimaal 4 personen 

Duur 1 uur 

 

  



 

Branding Raften  

Een fantastisch spektakel met hoge golven maar ook met kleine golven!  

Met 6 man in de raft en zo hard mogelijk peddelen om de golven te trotseren. 

Achter de branding aangekomen, keren we met het team om en proberen we 

surfend met een golf mee terug te komen naar het strand! Deze activiteit staat 

borg voor fun en plezier.  

Groepen 6 – 20 =    €30,- per persoon (losse activiteit)  

Groepen van 20+ =   €25,- per persoon (losse activiteit) 

In combinatie met andere activiteiten €20,- euro per persoon 

 

Prijs verhuur:     €125,- per boot incl toebehoren   

Bezorg + opbouw + afbouw:  €35,- euro  

 

Minimaal 6 personen 

Duur 1 uur 

   



 

Powerkiten  

Powerkiten is de ultieme uitdaging voor iedereen die houdt van strand en 

wind. Er wordt gebruik gemaakt van Nasawings en matrassen in alle soorten en 

maten. We leren je de speciale vliegers op een veilige manier te besturen en 

natuurlijk leren we je een heleboel leuke trucjes! De vliegers hebben we in alle 

soorten en maten. Kleine vliegers voor mensen die heerlijk willen ontspannen. 

En grotere voor mensen die gaan voor het extreme en de kracht van de wind 

zelf willen ervaren. Iedereen kan zelf bepalen met wat voor vlieger hij of zij wilt 

vliegeren.  

 

Prijs:     €20,- per persoon (losse activiteit)  

€10,- per persoon in combinatie met andere 

activiteit 

Voor groepen groter dan 15 personen €15,- per 

persoon 

 

Minimaal 10 personen 

Duur 1 uur 

  



 

Arrow Tag  

Altijd al een keer op elkaar willen jagen? Dan is dit uw kans om op elkaar te 

jagen met pijl en boog. Raak alle tegenstanders of schiet het doelwit neer om 

te winnen! Spectaculair, nieuw en vol actie.  

Prijs:     €25,- per persoon (Losse activiteit)  

€20,- per persoon in combinatie met andere 

activiteit 

 

Minimaal 10 personen 

Duur 1 uur 

  



 

Beach volleybal  

Wie wil er nou niet met blote voeten in het zand staan en gezellig een potje 

volleyballen met vrienden of collega’s? Met uw collega’s een geheel verzorgde 

beach volleybal toernooi? Dat is mogelijk. Beach volleybal is een spel waarbij 

het de bedoeling is om de bal bij de tegenpartij binnen de lijnen op de grond te 

krijgen. Beach volleybal is toegankelijk voor iedereen en beslist een activiteit 

waar veel mensen plezier aan beleven.  

Prijs:      €15,- per persoon losse activiteit  

€10,- per persoon in combinatie met andere 

activiteit 

Prijs verhuur:    €65,- halve dag  

€100,- hele dag  

Bezorg + opbouw + afbouw:  €25,- euro  

 

Duur 1 uur 

Minimaal 10 personen 

   



 

Expeditie Robinson  

Expeditie Robinson is een spel waar 2 teams van maximaal 8 tegen elkaar 

strijden. De teams moeten samenwerken, puzzels op lossen, fysieke 

uitdagingen aan gaan om zo als eerste van het strand te ontsnappen. 

Onderdelen bestaan uit een puzzel oplossen, ‘’schatgraven’’, vuur maken, 

vlotbouwen, Obstakel run. Dit is afhankelijk van het weer welke onderdelen 

worden uitgezet. Dus voor ieder lid in het team is er een passende opdracht. 

De denker en niet actief persoon de puzzel, de werker doet de obstakel run, de 

stoere man of vrouw kan vuur maken en teambuilding samen door middel van 

samen een vlotbouwen of een katapult bouwen. Een veelzijdige activiteit met 

voor ieder wat wils.  

Prijs:     €25,- per persoon losse activiteit  

€20,- per persoon in combinatie met andere 

activiteit 

 

Minimaal 4, maximaal 20 personen 

Duur +- 1 uur 

   



 

Teambuildings Estafette  

Teambuildings Estafette (Beach games) is een mix van verschillende spellen en 

opdrachten waarbij in teams wordt gewerkt. Hierin staan samenwerking, 

communicatie en plezier centraal. Het is een gevarieerd programma met 

actieve en minder actieve spellen. Hierdoor is er voor elk wat wils tijdens uw 

bedrijfsuitje, vrijgezellenfeest, sportdag of familiedag.  

Prijs:     €20,- per persoon als losse activiteit  

€15,- per persoon in combinatie met andere 

activiteit 

 

Minimaal 10 personen 

Duur +- 1uur 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Zandsculpturen  

Bij een workshop zandsculpturen maken, leert u een andere kant van uzelf en 

van elkaar kennen. In combinatie met de omgeving is dit een unieke belevenis. 

U zult versteld staan hoe creatief u bent en hoeveel gelijkenis u zult zien met 

uw ontwerp.  

Prijs:     €15,- per persoon als losse activiteit  

€10,- per persoon in combinatie met andere 

activiteit 

 

 

Minimaal 10 personen 

Duur +- 1uur 

 

 

  



 

Beach Golf 

 

Beachgolf op het strand van Noordwijk. De ideale ontspannende vergaderbreak 
op het strand voor groepen die even lekker willen uitwaaien. Een combinatie 
van golf en midgetgolf, maar dan toch net iets anders! We zetten verschillende 
holes uit zodat je ook echt een parcours kunt lopen. Je leert eerst hoe je moet 
slaan, chippen en putten. Zodra je de basis door hebt ga je de strijd aan met je 
collega's. Beachgolf is altijd een leuk onderdeel van een programma. Het kan 
bij elk weer gespeeld worden. Je kunt Beachgolf als los programma kiezen maar 
ook in een combinatie programma met meerdere activiteiten.  

Prijs:     €25,- per persoon als losse activiteit  

€20,- per persoon in combinatie met andere 

activiteit 

Minimaal 4 personen, maximaal 30 personen 

Duur 1 uur tot 1,5 uur. 

 

 

 

  



 

Ultimate Beach Frisbee  

Ultimate Frisbee is het strandspel voor jong en oud! Twee teams strijden om de 

overwinning door te scoren met een frisbee. Een team van minimaal 5 spelers 

speelt op een veld van circa 40 meter bij 20 meter. Aan beide zijden van het 

veld bevindt zich een ‘end-zone’ (scoringsvak) zoals bij American football. Er 

wordt gescoord door de frisbee via goed samenspel naar de end-zone van de 

andere partij te brengen en hem daarin te vangen.  

Prijs:     €15,- per persoon als losse activiteit  

€10,- per persoon in combinatie met andere 

activiteit 

 

Minimaal 10 personen 

Duur +- 1uur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Beach FlagFootball  

Beach FlagFootball is een spel voor iedereen. Twee teams strijden om de 

overwinning door te scoren in de end-zone van de tegenpartij. Scoren doe je 

door de bal te vangen in de end-zone. Het mooie van FlagFootball is dat het 

een non-contact sport is maar je mag elkaar toch tackelen. Je trekt namelijk de 

flag van de tegenstander af in plaats van fysiek tackelen.  

Prijs:     €15,- per persoon als losse activiteit 

€10,- per persoon in combinatie met andere 

activiteit 

 

Minimaal 10 personen 

Duur +- 1 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bubble Voetbal  

Bubbleball is een nieuwe variant van voetbal. Zoals de titel al doet vermoeden, 

kunnen de deelnemers elkaar tijdens een potje voetbal omver bumpen met de 

luchtballen die men aan heeft. Bumperball voetbal heeft een extreem hoge 

funfactor en is daarmee een leuke activiteit tijdens een bedrijfsuitje, sportdag, 

kinderfeestje, vrijgezellenfeest, familiedag en als teambuilding activiteit.  

Prijs:     €25,- per persoon  

€20,- per persoon in combinatie met andere 

activiteit 

 

Minimaal 10 personen 

Duur 1 uur 

 

 

 

 

 

 

  

   



 

Active BeachGames 

Bij de active BeachGames worden diverse leuke en unieke activiteiten 

samengesmeed tot een tropisch actief programma. Hierbij gaan de deelnemers 

de strijd aan in 4 BeachGames. Dit programma biedt ontzettend veel plezier en 

is geschikt voor iedereen. Een combinatie van verschillende activiteiten/spellen 

in competitievorm om elkaar beter te leren kennen. Onderstaande spellen 

maken deel uit van het programma.  

 Ultimate Frisbee 

 Flag Football  

 BeachVolleybal  

 

Prijs:     €25,- per persoon  

€20,- per persoon in combinatie met andere 

activiteit 

 

Minimaal 10 personen 

Duur 1 ½ uur 

   



 

Easy BeachGames 

Bij de Easy BeachGames, worden 4 verschillende activiteiten samengesmeed 

tot een heerlijk rustig programma waar men toch vol plezier mee aan de gang 

is. Hier gaat het niet om de meeste conditie maar wie denkt, creatief is! De 

volgende activiteiten zitten in dit programma.  

 Zandsculpturen maken  

 Bamboestieken  

 Reuze Jenga 

 Da Vinci brug 

 Samenwerkings estafette  

 

Prijs:     €25,- per persoon 

€20,- per persoon in combinatie met een andere 

activiteit 

Minimaal 8 personen 

Duur 2 uur 

  



 

HotTubben vanaf €5,- 

Lekker na je activiteit in de HotTub!   

Ontspannen in een warm bad, met hout gestookte kachel. Biertje en 

bitterballen erbij, en de dag is compleet.  

We steunen hiermee het Raamwerk. Raamwerk biedt ondersteuning en 

begeleiding op het terrein van wonen, dagbesteding en (para)medische zorg. 

Onze doelgroepen zijn kinderen met meervoudige beperkingen en 

volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke en/of gedragsmatige 

beperking in de Duin- en Bollenstreek. Dus het geld wat we hiervoor vragen, 

gaat naar het Raamwerk, waar wij het hout afhalen. 



 

 

 

Wat nog meer mogelijk is bij BeachBreak….  

 Bamboestieken 

 Boogschieten  

 Circusworkshop  

 Discgolf  

 Ik hou van Holland quiz 

 Percussie  

 Schermen  

 Solex Rijden + routebeschrijving 

 Beach golf  

 Ice Carven  

 BootCamp  

 Yoga  

 SUP-Yoga  

 Banaan varen  

 RIB Experience 

 Dropping  

 LaserGamen Outdoor 

  



 

  


