Leuk dat je mee doet met het kitesurfkamp! Het belooft letterlijk en figuurlijk weer een spetterende
zomer te worden met te gekke activiteiten in en rondom het water. Afhankelijk van de
omstandigheden zullen we elke dag kiten aan de hand van het IKO leerboek, zodat je na een week
zelfstandig kunt kitesurfen of, als je al ervaring hebt met kitesurfen, progressie kunt boeken!
Daarnaast gaan we ook vele andere toffe activiteiten doen zoals longboarden, powerkiten en
golfsurfen. Alle ingrediënten voor een geweldige zomervakantie zijn aanwezig!
Dagkamp:
Het dagkamp vindt plaats van maandag t/m vrijdag van 10:00 – 16:00 in Camperduin bij Hookipa beach.
Op de eerste dag van het kitesurfkamp verzamelen we bij de strandopgang in Camperduin. Aan het
einde van elke dag hoor je waar we de dag daarop verzamelen.
Blijf je slapen?
Ook dan verzamelen we op maandag om 10:00 bij de strandopgang van Camperduin. Wij zorgen dat
vanaf deze locatie je bagage naar de slaapaccommodatie gebracht wordt, zodat jij gelijk kan beginnen
aan de activiteiten! Zorg wel voor een aparte strandtas/rugzak met daarin zwemkleding, handdoek,
zonnebrand, drinken en eventueel een warme trui.
De overnachtingen vinden plaats op onderstaande adres:
Adres Beachfarm:
Zuiderhazedwarsdijk 1
1755 LH Petten
Kijk hier voor een foto impressie
De accommodatie en het overnachtingskamp zijn kleinschalig opgezet, met maximaal 35
slaapplekken ontstaat er een gezellige en intieme sfeer. Na 16:00 houden de activiteiten niet op. ‘S
avonds (’s nachts) is er natuurlijk ook nog een programma.
Ophalen aan het einde van de week.
Vrijdag om 16:00 mag je weer opgehaald worden bij de
strandopgang in Camperduin.
De hoofd instructeur:
Joran, onze core-kitesurfer, de meeste jongens uit Schoorl kiezen
voor golfsurfen. Alleen Joran kiest volledig voor het kiten en vind een
windstille dag met mooie golfen maar niets. Storm, regen en
bewolking zijn de elementen waar Joran van houdt. Het kan niet
hard, hoog of extreem genoeg voor deze jongen. Vol gas op zijn plaat
gaat hij regelmatig, maar op impact is deze man wel gebouwd.

Heb je een overnachting geboekt op onze beachfarm?
Hartstikke leuk! Denk er dan ook aan om het volgende mee te nemen:
 Toiletartikelen
 Zwemkleding
 Zonnebrand
 Kleding (ondergoed, t-shirts, sokken, truien, (regen)jas, lange broek, korte broeken)
 Sportschoenen en slippers
 Handdoeken en badlaken
 Eventuele medicijnen
 Kussen en kussensloop
 Slaapzak
 Pyjama
 Verzekeringspas of gegevens zorgverzerkering
 Fiets (mits je aangegeven hebt een fiets te willen huren)
 Check altijd de fiets even na voor vertrek: banden, remmen, licht en dergelijke
 Eventuele elektronica zoals mobiele telefoon.
Wat neem ik mee naar het strand?
Wij zorgen voor al het materiaal en de wetsuits. Je hoeft dus alleen zwemkleding, een handdoek,
zonnebrand, eventueel een warme trui, drinken en tussendoortje(s) mee te nemen. De lunch is
inbegrepen. We zorgen dat er tijdens de lunch genoeg drinken aanwezig is.
Wij nemen de komende week meerdere foto’s van het kamp. Deze delen we graag op Facebook met
alle ouders. Mocht hier bezwaar tegen zijn, horen we dat graag.

Heb je nog vragen en staan ze hier niet tussen? Wil je misschien toch overnachten of ben je
nieuwsgierig geworden? Neem gerust even contact met ons op!
Bijlage: route naar de lagune toe
Adres verzamel locatie
Heereweg 407
1871GL
Camperduin

