E V E N T S
Bij North Sea Events kun je
terecht voor de leukste
bedrijfsuitjes, teambuilding en
gezellige groepsuitjes met familie en
vrienden op het strand van
Zandvoort. Ons enthousiaste en ervaren
team staat altijd voor je klaar om er een
onvergetelijke dag van te maken.
Ons aanbod bestaat uit water- en
strandactiviteiten, die voor elke groep en
leeftijd beschikbaar zijn.
Elke activiteit is te combineren voor grotere
groepen of bij interesse in meerdere
activiteiten, bijvoorbeeld strand en
wateractiviteiten.
Ook bieden wij de mogelijkheid om in
samenwerking met de aangesloten
strandtent de catering te verzorgen
zodat je voor, tijdens of na de
activiteiten kan genieten van een koud
drankje, snack of maaltijd.
Neem gerust contact met ons op om de
wmogelijkheden te bespreken.
+31 6 13769173
info@northseawatersports.nl
www.northseawatersports.nl
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Mega Twister
Wie is de mol?
6 kamp

1 EVENTS
GOLFSURFEN
Golfsurfen in Zandvoort aan Zee.

Altijd al eens willen leren surfen of wil je met je
vrienden/collega’s/ familie gaan surfen?
Dat kan bij ons.
Na een korte uitleg op het strand, gaan we het
water in voor het echte werk. Onze ervaren surf
instructeurs zorgen ervoor dat je het meeste
plezier uit je surfsessie haalt en dat natuurlijk alles
veilig verloopt.
Inclusief materiaal en instructeur

SUP

Stand Up Paddle boarden, oftewel SUP’en. Maak
tijdens mooie zomerdagen tochten langs het
strand over een vlakke kalme zee met prachtige
uitzichten of surf op de golven mee op dagen met
kleine golven! Met SUP’en sta je op een groot
surfboard met een lange peddel in je hand. Met de
peddel en je spierkracht regel je de koers die je
opgaat en met welke snelheid.
SUP’en draait om evenwicht en met onze ruime
keuze aan boards kan je het zo uitdagend maken
als je zelf wilt!
Inclusief materiaal en instructeur

1-2 uur activiteit per
deelnemende groep

1- 10 Personen € 27,- p.p
10 - 20 Personen € 25,- p.p
20 - 30 Personen € 22,- p.p
Meenemen: Zwemkleding.
Wetsuits zijn inbegrepen in de
prijs, maar heb je een eigen
wetsuit kan je die natuurlijk
meenemen.

1-2 uur activiteit per
deelnemende groep
1- 10 Personen € 27,- p.p
10 - 20 Personen € 25,- p.p
20 - 30 Personen € 22,- p.p
Meenemen: Zwemkleding.
Wetsuits zijn inbegrepen in de
prijs, maar heb je een eigen
wetsuit kan je die natuurlijk
meenemen.
ALLE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW

Terug naar boven

2 EVENTS
BODYBOARD/
BODYSURF
Bodyboarden is misschien wel de meest
laagdrempelige en daarom erg leuke watersport
om te leren. Het bodyboard is als het ware een
klein surfboard waar je alleen met je bovenlichaam
op ligt.
Op je bodyboard ga je binnen no-time op de beste
golven van de Noordzee mee en omdat je lager
bij het water ligt voelen de golven nog
spectaculairder!
Bij Bodysurfen gebruik je een klein board wat aan
je handen zit en waarmee je als het ware in de golf
mee gaat en bij hele mooie golven kun je hiermee
heel makkelijk ‘barrels’ surfen.
Een barrel [be:rrol] is eigenlijk een golf die eruit ziet
als een tunnel, de heilige graal binnen het surfen!

1-2 uur activiteit per
deelnemende groep
1- 10 Personen € 27,- p.p
10 - 20 Personen € 25- p.p
20 - 30 Personen € 22,- p.p
Meenemen: Zwemkleding.
Wetsuits zijn inbegrepen in de
prijs, maar heb je een eigen
wetsuit kan je die natuurlijk
meenemen.

Inclusief materiaal en instructeur

ALLE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW

Terug naar boven

3 EVENTS
MEGASUP /
RAFTEN
Mega SUP’en is ongeveer hetzelfde als raften.
Op een 10 persoons SUP board surf je met de
golven van de Noordzee mee.

1-2 uur activiteit per
deelnemende groep

Na enkele minuten oefenen kan je misschien zelfs
staand met z’n allen surfen. Vecht je met je team
op onze megaSUP of in onze raft door de branding
heen.

1- 10 Personen € 27,- p.p
10 - 20 Personen € 25,- p.p
20 - 30 Personen € 22,- p.p

Alleen met perfecte samenwerking en het opvolgen
van de commando’s van de instructeur kom je door
de branding heen.

Wetsuits zijn inbegrepen in de
prijs, maar heb je een eigen
wetsuit kan je die natuurlijk
meenemen.

Meenemen: Zwemkleding.

Inclusief materiaal en instructeur

ALLE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW

Terug naar boven

4
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5 EVENTS
BOOTCAMP
Bootcamp, wie kent het niet?!

Ontstaan om soldaten fit te houden, maar
inmiddels uitgegroeid tot een populaire
buitensport voor zowel jong als oud. Bootcamp is een full-body work-out, waarbij je op
het strand onder leiding van een gecertificeerd
trainer je richt op souplesse, kracht, conditie en
balans. Hierbij maak je vooral gebruik van je
eigen lichaamsgewicht en materialen zoals
boomstammen, zandzakken, elastieken en af en
toe een flink steile duin. Aanpakken dus, maar
ook ontzettend leuk en voel je je daarna weer
helemaal fit en voldaan!

1.5 uur activiteit.
5 - 10 Personen € 12.50,- p.p
10 - 20 Personen € 9.50,- p.p
20 - 30 Personen € 7.50,- p.p
Meenemen:
Sportkleding en handdoek

En natuurlijk na afloop afkoelen in de zee of met
een koud drankje op het terras! Of beiden;)
Inclusief materiaal en instructeur

YOGA

Yoga op het strand, luister naar de golven en ga
lekker relaxed je vergadering of diner tegemoet.
Rustgevende Yin yoga of Hatha flow onder
leiding van een gecertificeerde yoga-instructrice.
Inclusief instructeur

60 min sessie.
5 - 10 Personen € 12.50,- p.p
10 - 20 Personen € 9.50,- p.p
Meenemen:
Yogamat / handdoek,
comfortable zittende kleding.
ALLE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW

Terug naar boven

6 EVENTS
ULTIMATE
FRISBEE

Ultimate frisbee is een snelle en uitdagende
teamsport.
De spelers proberen door de frisbee naar elkaar
over te gooien te scoren in het eindvak van de
tegenstander.
Gooien, vangen, rennen en samenspelen zijn
hierbij de basiselementen van het spel.
Een erg leuk en uitdagend spel!
Inclusief materiaal en begeleider.

30 - 60 min per spel.
10 – 14 spelers per veld
€ 129,- per veld
Toernooi mogelijk
Meenemen:
Een gezonde dosis fanatisme
en sportkleding.

SPIKEBALL
Spikeball, sinds de laatste jaren een steeds
populairder wordend spel, waarbij je met je handen
een bal via een kleine trampoline naar de
tegenstander moet slaan en de bal niet in het zand
mag komen.
Maar jij natuurlijk wel, duik en vlieg er dus op los,
zo lang je die bal maar in de lucht houdt!

Toernooi mogelijk.

En ben je goed met volleyball, dan is dit jouw nieuwe favoriete spel.

Meenemen:
Sportkleding

30 min per spel.
4 spelers per veld
€ 129,- per veld

Inclusief materiaal en begeleider.
ALLE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW

Terug naar boven

7 EVENTS
ZWERKBAL
QUIDDITCH
Het enige echte Harry Potter spel, maar dan
zonder de vliegende bezems.
Ren door het veld om als eerste de Gouden Snaai
te vangen of probeer met een Slurk een punt te
scoren door de hoepels.
Maar pas op dat je niet van je bezem af word gegooid met een Beuker.
Niet alleen leuk voor Harry Potter fans!

30 - 60 min per spel.
8 – 10 spelers per spel;
€ 129,- per 2 uur.
Toernooi mogelijk
Meenemen:
Toverstaf, uil en je
gloednieuwe nimbus 3000

Inclusief materiaal en begeleider.

ALLE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW

Terug naar boven

8 EVENTS
EXPEDITIE
ROBINSON
Beeld het je in:
Teamwork, bandana’s, bamboe, kokosnoten,
zand, water en een onbewoond eiland.
Samen met je team moet je je een weg zien te
banen door de verschillende opdrachten en
obstakels, en dit natuurlijk sneller dan de
tegenstanders.
Inclusief materiaal en begeleider.

1- 3 uur activiteit.
Vanaf 8 personen € 24.50,-p.p
Vanaf 20 Personen € 19.50,- p.p
Vanaf 30 personen € 17.50,- p.p
Vanaf 40 personen € 14.50,- p.p
Meenemen:
Je survival skills en jungle-outfit

ALLE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW

Terug naar boven

9 EVENTS
WIE IS DE
MOL?
Het populaire televisiespel is de basis van deze
activiteit waarbij spanning, sensatie en
teamwork het allerbelangrijkst zijn.
Als team voeren jullie opdrachten uit en
moeten jullie samenwerken om te slagen.
Maar één deelnemer is de mol, en zal er
alles aan proberen te doen om de opdrachten
te saboteren zonder dat de anderen dit
doorhebben.
Wie kan je vertrouwen en wie niet, dat is de
vraag. Houd je oren en ogen dus goed open
tijdens dit spannende spel!

1- 3 uur activiteit.
Vanaf 8 personen € 24.50,-p.p
Vanaf 20 Personen € 19.50,- p.p
Vanaf 30 personen € 17.50,- p.p
Vanaf 40 personen € 14.50,- p.p
Meenemen:
Je zesde zintuig

Inclusief materiaal en begeleider.

ALLE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW

Terug naar boven

10 E V E N T S
BEACH
VOLLEYBAL
Niet in een zweterige gymzaal, maar lekker met
je blote voeten in het zand.
Ren, spring en duik om de bal over het net te
krijgen bij de tegenstander. Neem het op tegen
vrienden of collega’s en scoor een punt!
Beach volleybal is een erg goede aanvulling,
om in combinatie te doen met onze
andere gave water en strandsporten.

1- 2 uur activiteit.
Veld huur € 99,- p. stk.
Toernooi mogelijk
Meenemen:
Je retro-zweetband of hotpants

Inclusief materiaal en begeleider.

ALLE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW

Terug naar boven

11 E V E N T S
MEGA
TWISTER
Spel dit bekende hilarische spel met je
vrienden, familie of collega’s.

1.5 uur
5 x 5 m - max 30 personen

Een spel voor iedereen, ook als perfecte
toevoeging voor je verjaardag of familie diner
op het strand.

Spel huur € 99,- per veld

Inclusief materiaal en begeleider.

Meenemen:
je eigen gezelligheid en
een dosis flexibiliteit

JEU DE
BOULES
Wie heeft het niet gespeeld tijdens zijn/haar
vakantie in Frankrijk?

Jeu de boules of ‘Pétanque’ zoals de Fransen
het zelf noemen is de gezelligste activiteit voor
je diner of borrel met familie, vrienden of
collega’s.
Met of zonder de klassieke regels, speel het
zoals jij het wilt.
Inclusief materiaal en begeleider.

60 min gemiddeld spel tijd
2 – 6 spelers per veld
€ 9.99,- p.p
Meenemen:
Je beste Franse accent om tijdens het spelen je teamgenoot
aan te moedigen
ALLE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW

Terug naar boven

12 E V E N T S
POWERKITEN
Powerkiten is de basis van het kitesurfen en doe je
met een kleinere vlieger dan waarmee je misschien
wel eens iemand hebt zien
vliegen over het water.
Op het strand leer je onder begeleiding van een
ervaren kitesurf instructeur hoe je o.a. de kite
gecontroleerd bestuurt, hoe je je kan laten
meeslepen door het zand en hoe je misschien zelfs
een eerste truc doet.
Powerkiten is een van de meest gekozen
activiteiten, omdat iedereen het kan leren.

1- 2 uur activiteit.
€ 19.50,- p.p
Meenemen:
Windkracht 2 of hoger

Inclusief materiaal en instructeur

LONGBOARD
Longboarden is net als surfen maar dan op het
droge.
Op een extra groot skateboard (vandaar de naam
LONGboard) leer je de basis van het longboarden,
maak je prachtige tochten in de omgeving en doe je
misschien al wel een paar coole tricks.

1- 2 uur activiteit.

Longboarden is ideaal voor groepen die een kortere activiteit willen doen en voor kindergroepen een
echte aanrader!

Meenemen:
Sportieve kleding

Inclusief materiaal en begeleider.

5 - 10 personen
€ 19.50,- p.p

ALLE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW

Terug naar boven

13 E V E N T S
6 - KAMP
Zou je het liefst al onze activiteiten willen doen
en kan je niet kiezen?
Geen probleem, dan biedt het 6-kamp de
uitkomst!
Combineer 6 van je favoriete activiteiten en
maak er een dagvullend programma van voor
het ultieme uitje op het strand.
Leuk als bijvoorbeeld teambuilding of een groot
feest!
Inclusief materiaal en begeleider.

1- 3 uur activiteit.
Vanaf 8 personen € 29.50,- p.p
Vanaf 20 Personen € 24.50,- p.p
Vanaf 30 personen € 19.50,- p.p
Vanaf 40 personen € 17.50,- p.p
Meenemen:
Afhankelijk van welke activiteiten
er worden gekozen

Voor vragen, reserveringen of verdere informatie,
neem gerust contact op met ons.
Stuur een mail naar info@northseawatersports.nl
of bel ons op +31613769173
www.northseawatersports.nl
Sea you at the beach!
ALLE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW

Terug naar boven
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