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CATAMARAN
Sinds jaar en dag verzorgt ons zeilclub KYC tijdens de zomermaanden zeilkampen voor kinderen vanaf
8 jaar. Ervaren monitoren begeleiden de kinderen samen op het water, om hen de knepen van het vak
aan te leren. Onze vloot bestaat uit 17 recente catamarans aangepast voor ieders leeftijd en niveau, van
beginner tot expert. Na een week op het water met de aanvullende theoretische opleiding, kunnen de
kinderen op het einde van de week een proef afleggen, die het behalen van een internationaal erkend
brevet mogelijk maakt.
De stages gaan door tijdens juli en augustus, van maandag tot vrijdag tussen 9u30 en 16u30.
Wist je dat: je bij sommige mutualiteiten een deel van het cursusgeld kan terugkrijgen?
Neem hiervoor contact op met uw mutualiteit.
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1) Catsy > kinderen van 8 tot 13 jaar
In een ontdekkingsfase van max 12 deelnemers/groep krijgen de kinderen de mogelijkheid om op een
specifiek voor hen ontworpen catamaran ‘Catsy’ op een veilige, leuke en uitdagende manier te leren
zeilen op zee. Alternatieve activiteiten worden voorzien bij slechte weersomstandigheden. Zo zijn er nog
andere boordevolle, leuke alternatieve activiteiten zoals: powerkiten (instap voor kitesurfen), standup
paddle, strandspelen, bodyboard,…
2) Basis > vanaf 13 jaar, voorkennis is niet nodig
Er is geen voorkennis nodig van het zeilen om te kunnen starten met de basisgroep. De ervaren monitoren zullen kleine groepjes van 10 personen begeleiden en ook differentiëren waar nodig. De cursus
bestaat uit een praktische en theoretische opleiding. Men leert hierbij snel de sensatie van het planeren
en het autonoom varen. Aan het einde van de week krijgt men een internationaal erkend brevet.
3) Evolutie 1 > basisdiploma vereist + 2 weken ervaring.
Vervolmakingscursus voor zeilers met minimaal 2 weken ervaring. In deze zeilcursus leert men werken
met een spinnaker en trapeze. Op onze nieuwe Nacra 500 zal je de sensatie van snelheid en planeren
kunnen ervaren. Een ideale test voordat je onze prachtige catamarans huurt of voordat je uw eerste
catamaran koopt.
PRIJZEN KAMPEN:
Leden/Inw Koksijde
Niet-Leden
Lunch (warm)
1) Catsy
230€
290€
+60€
2) Basis
230€
290€
+60€
3) Evo 1
230€
290€
+60€
PRIVELES CATAMARAN
Ongeacht zeilervaring kan je van 1 april tot 15 oktober alleen of per twee privéles volgen waarbij de
instructeurs je zullen begeleiden naar je al behaalde niveau (min 2 per boot).
2u
Leden/Inw Koksijde
Niet-Leden
CATSY
70€/pp
100€/pp
4

Catamaran
Catsy
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Catamaran
Basis en evolutie 1

NL
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DATA
SPORT
KAMPEN

Zomervakantie
S1: 04-08/7/2022
S2: 11-15/7/2022
S3: 18-22/7/2022
S4: 25-29/7/2022
S5: 01-05/8/2022
S6: 08-12/8/2022
S7: 15-19/8/2022
S8: 22-26/8/2022

UREN
5 volle dagen van maandag tot vrijdag.
Het kamp start om 9u30 en het einde is
voorzien om 16u30u (warme maaltijd mogelijk)

BEGELEIDING EN MONITORS
Alle lessen worden gegeven door
gediplomeerde en ervaren monitoren.
Alle materiaal wordt voorzien door club:
neopreen wetsuit, zwemvest, trapeze.

INSCHRIJVEN
Online via de website www.kyc.be
INFO: beachmaster@kyc.be
Bij geen tegenspraak kan je de foto’s en ﬁlmpjes bezichtigen op onze Facebook
en Instagram van KYC.
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KITESURFEN
Onze brede kustlijn is de perfecte locatie om veilig te leren kitesurfen. Een sport met een hoge verslavingsfactor en een uitstekend avontuur potentieel. Onze gekwalificeerde instructeurs helpen je in kleine
groepen of in privé lessen om snel een leersucces te behalen, van beginners tot golf kiten.
Groepslessen zijn vanaf 12 jaar. Al het materiaal wordt voorzien door de club: wetsuit, crash pack, helm,
trapeze, NORTH kite en board. Deze lessen kunnen doorgaan van maandag tot zondag.
De eerste inleidende les bestaat uit een pack van 3 uur.
De daarna volgende lessen zullen per pack van 2 uur opgenomen worden.
Lessen worden dagelijks gegeven wel afhankelijk van de weersomstandigheden en
het niveau van de deelnemers. (Dit vraagt enige flexibiliteit)
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Pakket 3 u (Inleidende les)
Pakket 2u

Leden/Inw Koksijde
145€
100€

Niet-leden
175€
120€

PRIVÉLES KITESURFEN
Heeft u liever gepersonaliseerde lessen of is uw tijd moeilijk in te plannen? Neem dan privéles aangepast
aan uw niveau en wensen. Lessen gaan door vanaf 1 april tot 15 oktober.

Privélessen

Leden/Inw Koksijde
75€/uur

Niet-leden
90€/uur
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WINDSURFEN
Ontstaan door een golfsurfer die een betere manier zocht om voorbij de golven te komen dan met
armkracht! Op de Noordzeegolven leer je de eerste stappen om te zeilen op een surfplank of je kan
perfectioneren in je skills. Lessen voor beginners en gevorderde gedurende sessies van 2u.

2u
Solo 1p/monitor
Duo 2p/monitor

Leden/Inw Koksijde Niet-Leden
75€/uur
90€/uur
60€/uur
65€/uur
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STAND UP PADDLE (SUP)
Wat mooier dan op een zalige zomerdag en met een prachtige zonsondergang de zee op te gaan met
een Stand Up Paddle. Deze nieuwe opkomende rage zal men meer en meer zien en is zeer makkelijke
en toegankelijk voor jong en oud. Met behulp van een groot surfboard en een paddle zal je op spelenderwijze de golven trotseren of kan ook gewoon lekker op een rustige, windloze dag de zee opgaan.
Ook een ideaal idee om met een groep vrienden of als verjaardagsfeest te organiseren. Kom gerust
deze sensatie eens uitproberen. Er is ook een mega sup aanwezig.

Pakket 2u

Leden/Inw Koksijde Niet-Leden
40€/pp
55€/pp
(1u les + 1u vrij)
(1u les + 1u vrij)

NL
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CADEAUBON
Wil je graag iemand een massa’s cool, avontuurlijk cadeau geven kan je bij KYC een cadeaubon
verkrijgen. U kan kiezen uit hierboven vermelde sporten die we aanbieden.
Voor meer info: beachmaster@kyc.be.
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HUUR WATERSPORTMATERIAAL
• Van 1 april tot 15 oktober
• Halve dag = maximum 3 uren
• Indien geen lid = verplichte dag verzekering van 5 euro

LEDEN

NIET-LEDEN

per uur
wetsuit (+ zwemvest) / trapeze

NL

per 1/2d.

per uur

per 1/2d.

4€

10 €

5€

12 €

beachkite / sup / kiteboard

10 €

25 €

15 €

35 €

giant-sup (6p) / catsy /
catamaran 12 en 13 ft.

26 €

62 €

35 €

84 €

catamaran 15 en 16 ft./
kite set / windsurfset

30 €

72 €

40 €

96 €
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INCENTIVES EN GROEPSACTIVITEITEN
Een teambuilding met je bedrijf, een babyborrel of verjaardag?
Sporten, samenwerken, ontspannen en genieten op maat met maten, familie of collega’s het kan
allemaal hier bij ons op de KYC!

ACTIVITEITEN
Je kan samen met de beachmaster een op maat gemaakte incentive bespreken. Dit houdt activiteiten
op het water, strand en duinen in en dit volgens uw voorkeur en de weersomstandigheden. Wij zijn
ervan overtuigd om u en uw collega’s een fantastische, onvergetelijke dag zullen beleven. Keuze uit
volgende pakketten of een combinatie ervan, waarvoor geen voorkennis is vereist.

Wat we aanbieden, dit kan ook gecombineerd worden:
•
-

Seafun
Stand Up Paddle (SUP) met individuele en giant-sups voor 6 personen
Catsyzeilen: solo op een mini catamaran
Catamaran: per twee deelnemers en een monitor op een 16 of 15-voet catamaran

•
-

Beachspecials
Beachkite
Beachtennis
Teambuilding opdrachten
Petanque
Oriëntatie opdrachten

• MTB en fietstochten: in en rond de mooie duinen van Koksijde
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INBEGREPEN
•
•
•
•
•

Begeleiding door enthousiaste monitoren
Gebruik van sportmaterialen
Uitrusting (wetsuit, zwemvest, trapeze)
Gebruik van kleedkamers & douches
Prijzen bij de teambuilding opdrachten

OPTIES
• Ontbijt, lunch, diner of beach BBQ in combinatie met de sportactiviteiten
(verschillende formules op aanvraag).
• Vergaderruimte in onze villa op het strand met een uniek exclusief zeezicht!
Op deze manier kan u een perfecte combinatie maken tussen vergaderen, brainstormen op een leuke
locatie en een ontspannende teambuilding. Win-winsituatie toch?

NL

See you on the water!

7
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LIDGELDEN
ALGEMENE INFO
De inschrijvingen voor lidmaatschap gebeuren enkel online! www.kyc.be/nl/leden
Zowel nieuwe als bestaande leden dienen het formulier online in te vullen

LIDGELD
Lid (watersporter)
Bijkomend lid (watersporter) op hetzelfde adres
Bijkomend lid (watersporter) op hetzelfde adres tot 25j
Individueel lid (watersporter) tot 25j
Sympathiserend lid
Bijkomend sympathiserend lid op hetzelfde adres
Toeslag kiter/surfer (verzekering)
Dagkaart KITE/WINDSURF/ZEILEN

Basis
150,00
70,00
45,00
80,00
110,00
60,00
5,00
20,00

BTW
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAAL
150,00
70,00
45,00
80,00
110,00
60,00
5,00
20,00

LIDGELD
Rescue boot

Basis
227,27

BTW
47,73

TOTAAL
275,00

Catamaran
Zwaardboot
HUUR SUP-ligplaats

170,00
170,00
119,83

35,70
35,70
25,17

205,00
205,00
145,00

LIDGELD
HUUR dubbele BOX
HUUR standaard BOX
HUUR halve BOX
HUUR kastje vestiaire

Basis
202,48
119,83
70,25
12,40

BTW
42,52
25,17
14,75
2,60

TOTAAL
245,00
145,00
85,00
15,00
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CLUBKALENDER

NL

Zaterdag 9/04:

Début de saison KYC

Zaterdag 9/07:

Kite day

Donderdag 21/07:

La Fêtes des Belges

Zaterdag 23/07:

Catsy cup (reserve 24/7)

Zaterdag 6/08:

Challenge van de Burgemeester

Zaterdag 13/08:

4 uur van Sint Idesbald (reserve 14/8)

Za 21- zo 22 /08:

Raf Verhaegen challenge (KYCODO)

Zaterdag 27/08:

Catsy cup (reserve 28/8)

Zondag 28 /08:

SUP Downwinder

Za 3-zo 4/09:

Flinn cup Oostende Kycodos

Za 10-zo 11/09:

Stempelweekend

Zaterdag 29/ 10:

Fin de saison
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BEDANKT AAN ONZE SPONSORS

Uw decoratiespeciaalzaak

VAN VERS TOT DIEPVRIES - VAN KEUKEN TOT TAFEL
Koksijdestraat 1 / Veurne

•

www.seru-restoservice.com

•

Tel 058 31 38 13
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