
 

 

 

Maandag 06 juli tot en met 10 juli 

Maandag 20 juli tot en met 24 juli 

Maandag 27-juli tot en met 31 juli 

Maandag 10 augustus tot en met 14 augustus 

Maandag 24 augustus tot en met 28 augustus 

 

  



BeachBreak Surfkampen 2020 

5 dagen lang uw kind ergens onder brengen is natuurlijk heel wat.  

Een week lang uw kind ergens onder brengen is natuurlijk heel wat.  Daarom verzekeren wij u dat uw 

kind in goede handen is.   

Wij stellen hoge eisen aan de instructeurs en begeleiding.  De instructeurs hebben een opleiding 

gevolgd tot SLSA Lifeguard en zijn ISA surfcoach Certified of hebben ze een gelijkwaardige opleiding 

gevolgd. Hierdoor is de veiligheid gegarandeerd.   

 

Daarbij hebben ze allen een pedagogische achtergrond. Dit houdt in dat ze hun HALO of CIOS 

diploma hebben en momenteel actief zijn, of actief zijn geweest in het onderwijs.  Het pedagogisch 

klimaat tijdens het kamp is dan ook zo dat de kids veel leren en plezier hebben waarbij wij surfen, het 

strand en de duinen als middel gebruiken 

 

 

Hygiene 

Omdat we best wel in rare tijden leven nu hebben we wat regels opgesteld rondom hygiëne. 

De kids zullen zo min mogelijk fysiek contact hebben met elkaar tijdens de activiteiten.  

Voor alle activiteiten en na alle activiteiten worden de handen gewassen.  

Ook tijdens de lunch houden we de hygiëne regels in acht en zullen we voldoende ruimte hebben 

met verschillende afscheidingen tussen de tafels.  

 

Programma:  

Dit kamp is een dag kamp, dus je wordt elke dag tussen 09.00 en 09.30  verwacht op het strand. 

Tussen 17.00 en 17.30 kan je weer worden opgehaald.  Tijdens het kamp ben je op woensdag en 

vrijdag in het water te vinden. We gaan uiteraard surfen maar er worden ook meerdere andere 

stoere en leerzame activiteiten gedaan die alles te maken hebben met sporten en het strand.   

Zo zullen we onder andere de volgende activiteiten gaan doen.  

• Surfen / Suppen 
• Powerkiten  
• Longboarden (skateboardclinic)  
• BootCamp  
• Creatief aan de slag 

• Spellen in het duin 

• Raften 

• Bubbelbal & Lasergamen 

• Boogschieten 
 

 

  



Eten en drinken  

Vanwege de intensieve activiteiten nemen we genoeg tijd om uit te rusten en goed te eten.  Zo zit de 

lunch, en de pauzehappen bij het kamp inbegrepen.  Brood komt vers van de bakker, en het fruit 

wordt dagelijks aangevuld zodat ook de kids aan de vitamientjes komen. Het is natuurlijk altijd fijn als 

je zelf wat lekkers extra meeneemt.  

 

Locatie  

Het Surfkamp vindt plaats in Noordwijk, bij watersportcentrum BeachBreak!   

Zeereep 106, afrit 21 ( 200 m naar rechts)   

De activiteiten zullen voornamelijk op en rond het strand plaatsvinden. Ook zijn er spellen en 

activiteiten die op de boulevard of in de duinen of zelfs helemaal op een andere locatie gedaan 

worden. Omdat wij ons eigen watersportcentrum hebben, met horeca en een paviljoen, hebben we 

altijd een uitvalbasis waar de kids terecht kunnen om op te warmen, droog en schoon te eten en 

even kunnen bijkomen. Uniek voor een surfschool! 

 

Extra maatregelen 

Omdat we te maken hebben met een bijzondere tijd, zijn er ook wat bijzondere regels. 

Deze regels zijn onder andere extra vaak handen wassen. Elkaar niet onnodig aanraken en gespreid 

sporten zodat er geen grote groepen worden gevormd. De instructeurs zijn goed op de hoogte van 

deze regels en zullen ook hier streng op controleren om het zo veilig mogelijk te houden voor 

iedereen. 

Deze week zullen alle kids hun eigen pak krijgen van ons en deze ook alleen zelf gebruiken.  

De pakken worden elke dag gereinigd en bewaard in zakken zodat er zo min mogelijk contact is 

tussen alle andere pakken. 

 

Kosten 

De kosten van deze dagen zijn €299,- per kind. 

Dit is inclusief ALLE activiteiten, lunch, pauze happen en materialen. 

We hebben deze dagen wat extra instructeurs is dienst om de groep zo goed mogelijk te begeleiden. 

Betalingen worden het liefst digitaal gedaan of per pin transactie voldaan.  

Mocht er met contanten worden betaald is dit ook mogelijk. Graag even aangeven bij het inschrijven. 

 

Inschrijven? 

Stuur een mailtje met de namen van de deelnemende kids naar : Info@beachbreak.nl 

Voor vragen kunt u bellen naar 0612098110 

 

Impressie van het surfkamp?  

Kijk eens naar ons filmpje van vorig jaar! :  

https://www.youtube.com/watch?v=ISJ6neBjPAk 
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