
 

 

SPORTIEVE TEAMBUILDING AAN ZEE : 

 

   
 

 

   
 

 

1. LOCATIE:  

Strand van Westende  

Kraaiennest te Nieuwpoort 

 

2. PROGRAMMA: 

 

10.00 – 12.30 u. : strandsporten + kiting + zeilwagenracen: 
 

Kiting: 

Terug naar de kindertijd en vliegeren maar? Toch niet helemaal. 

De benaming geeft al aan dat het hier een moderne variant betreft: de huidige kites zijn 

inderdaad in niets meer te vergelijken met de "vliegers" van weleer. 

Vlot bestuurbaar kan men er de mooiste figuren mee vormen. Leuk en minder moeilijk dan je 

zou denken. 

 

Zeilwagenracen:  

Een unieke sensatie, enkel op windkracht zoeven we in onze zeilwagen over het strand. 

Na het optuigen en een kleine kennismaking met de zeilwagen, passen we alles in de praktijk 

toe. Door de lage positie bij de grond geeft dit algauw een spectaculair effect.  

Wie eens in een zeilwagen gereden heeft, wil telkens weer. 

Opgelet : het zeilwagenracen is afhankelijk van de getijden en kan enkel doorgaan indien er 

een geschikte datum wordt gekozen. 

 

 

 



Strandsporten:  

Afhankelijk van de weersomstandigheden nodigen we u uit voor een partijtje strandhockey, 

reuzeaardbal, beachvolley, Braziliaans voetbal, zandkastelen bouwen...  

 

12.30 – 13.30 u. : broodjeslunch in de Calidris (Westende): 

 

 

14.00 – 17.00 u. : watersportactiviteiten op het strand te Westende:   
Zeekajak / zeeraften / golfsurfen : alle activiteiten worden begeleid door professionele 

monitoren 

Zeekajak: 

Gewapend met peddel, zwemvest en een speciale zeekajak trotseren we de branding en varen 

we tegen de golven in. Daarna wordt onze kajak door de golven en de stroming terug naar het 

strand gestuwd... 

  

Zeeraften: 

Zeerafting is een teamsport waarbij 6 tot 12 personen in een grote rubberboot proberen het 

wilde water te trotseren. Enkel door samen te werken en de bevelen van de stuurman goed op 

te volgen, vaart men de juiste koers! 

 

Golfsurfen: 

Het afrijden van een golf is de meest pure sensatie. In deze watersport is het de ultieme kick 

om een golf perfect af te surfen. Onder begeleiding van een monitor probeert u de knepen van 

het golfsurfen onder de knie te krijgen. 

 

17.00 – 18.00 u. : douchegelegenheid in de Calidries   

 

18.30 – 19.30 u. : initiatie cocktailshaken in het kraaiennest te Nieuwpoort: 
Was je ook zo onder de indruk van Tom Cruise in de film ‘Cocktail’? Grijp dan je kans en 

leer de kunst van het cocktail shaken! Na het shaken geniet je van de smaak van je perfect 

samengestelde cocktail. 

 

19.30 - 21.00 u. : barbeque: 
Worst, brochette, gemarineerde kotelet, kippebil, verzorgd assortiment salades, tartaar en 

cocktailsaus. 

 

3. PRIJS  : 
Op aanvraag. 

 

Inbegrepen :  

Alle activiteiten met professionele begeleiding : 

-Strandsporten 

-Kiting 

-Golfsurfen 

-Zeekajak 

-Zeeraft 

-Zeilwagenracen 



Sportmateriaal  

Gebruik surfpak 

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

Organisatie & coördinatie 

Huur Calidries 

Gebruik douches 

Broodjeslunch 

Barbeque  

 

Niet inbegrepen :  
BTW 

Transport naar Westende en terug 

Transport tussen Westende en Nieuwpoort 

Verzekering persoonlijke ongevallen 

Dranken tijdens de maaltijden  

   

 

      


