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CATAMARAN 
Catamaran zeilen is een meer spectaculaire vorm van zeilen. De veel hogere snelheden omwille van een 
geringere waterweerstand, de beweging op de deining, het uitvaren door de branding en het landen op 
het strand geven een echte adrenalinekick! 
Ook rustig varen, om je heen kijken en genieten van de natuurelementen zijn uiteraard ook mogelijk en 
zorgen voor unieke ervaringen.

Herken je dit of zou je dit eens willen meemaken ? KYC biedt diverse cursussen en les mogelijkheden 
aan, onder leiding van een ervaren instructeur. 
Enkel kunnen zwemmen behoort tot de vereisten bij de start van de lessen. Hoge fysieke inspanningen 
worden niet gevraagd. Hierdoor is catamaranzeilen niet leeftijdsgebonden.  

Wil je op de hoogte blijven van onze zeilactiviteiten? Zoek je een fokkemaat of iemand om op een 
Catamaran mee te varen?  Stuur een berichtje naar beachmaster@kyc.be ,we helpen je graag verder.

PRIVELES CATAMARAN

Privé les Lid Niet lid 
1 persoon 55 euro/uur 80 euro/uur
2de persoon korting van 20€ 35 euro/uur 60 euro/uur
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KITESURFEN
Een sport met een hoge verslavingsfactor en uitstekend voor wie van avontuur houdt. Onze brede 
kustlijn is de perfecte locatie om veilig te leren kitesurfen.
Daarenboven helpen onze gekwalifi ceerde instructeurs je in kleine groepen of tijdens privé lessen om 
snel een successen te behalen, zowel voor beginners als voor gevorderden.Groepslessen zijn mogelijk 
vanaf 2 inschrijvingen. Starten kan vrijwel vanaf 13 jaar, afhankelijk van je lichaamsgewicht . 

Tijdens de eerste inleidende les van 3 uur leer je een stukje theorie, basis kite controle en veiligheid, 
op- en aftuigen van de kite en het leren besturen van een powerkite op het strand. Vervolgen wordt er 
les gegeven per set van 2 uur. Vanaf dan starten de lessen op zee.
Alle kitesurf materialen zijn inbegrepen bij je lespakket : wetsuit, crash pack, helm, trapeze, NORTH KITE 
en BOARD. De lessen gaan door tijdens de maanden juli en augustus van maandag tot zondag. 
Lessen worden dagelijks gegeven, echter wij hebben de natuur niet in handen en zijn afhankelijk van de 
weersomstandigheden van het moment.

Heb je interesse? Stuur een e-mail naar de beachmaster@kyc.be  met je vrije dagen aan zee en we 
checken voor jou wat mogelijk is .

GROEPSLES VANAF 2 PERS.

Leden/Inw Koksijde Niet-leden
Pakket 3 u (Inleidende les) 145€ 175€
Pakket  2u 100€ 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. 

Leden/Inw Koksijde Niet-leden
Privélessen 75€/uur 90€/uur
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WINDSURFEN
Windsurfen spreekt nog altijd tot de verbeelding. Ooit ontstaan door een golfsurfer die een betere 
manier zocht om voorbij de golven te komen dan met armkracht !

Op de Noordzee kan je de eerste stappen leren om te zeilen op een surfplank of je kan je perfectioneren 
in je skills. Lessen zijn er voor beginners en voor gevorderden, steeds in sessies van 2u.

Per uur Leden/Inw Koksijde Niet-Leden
Solo 1p 40€/uur 50€/uur
Duo 2p 30€/uur 40€/uur
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GOLFSURFEN 
Golfsurfen is waarschijnlijk de meest bekende watersport in de wereld. Je peddelt liggend op de plank 
met de golf mee en vervolgens spring je op je plank om met de golf mee te surfen. Een ongeloofl ijk 
sensatie van vrijheid! 
Men kan het best leren surfen bij hoog water in de insteekzone voor onze club. Je kan lessen nemen 
op je eentje of samen met vrienden. Onze boards zijn 7,6 of 8 feet lang,  ideaal om op kleinere golven 
te starten. Ook voor ervaren surfers kan men op onze Soft Dogs surfplanken onwaarschijnlijk veel 
golven nemen. 

Plezier verzekerd!

Per uur Leden/Inw Koksijde Niet-Leden
Solo 1p 25€/uur 30€/uur
Duo 2p 20€/uur 25€/uur
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STAND UP PADDLE (SUP)
Wat is er 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 wint nog steeds aan populariteit en is zeer 
makkelijk en toegankelijk voor jong en oud.

Met behulp van een groot surfboard en een paddle kun je spelenderwijs de golven trotseren of je kan 
ook gewoon lekker op een rustige dag zonder wind de zee opgaan. Ook een ideaal idee om met een 
groep vrienden of als verjaardagsfeest te organiseren op onze mega Giant Sups! Kom onze SUP’s 
gerust eens uitproberen.

Leden/Inw Koksijde Niet-Leden
Pakket 2u 40€/pp

(1u les + 1u vrij onder toezicht)
60€/pp
(1u les + 1u vrij onder toezicht)
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ZOMERSTAGES CATAMARAN   
Hou je wel van avontuur? Ben je niet bang om nat te worden? Altijd al gedroomd om zelf een bootje te 
besturen? Dan hebben wij het ideale kamp voor jou ! Sinds jaar en dag verzorgt onze KYC zeilclub tij-
dens de zomermaanden zeilkampen voor kinderen vanaf 8 jaar. Onze gediplomeerde monitoren geven 
les naargelang het niveau en de talenten van de kinderen. 
Alternatieve activiteiten worden voorzien bij slechte weersomstandigheden. Zo zijn er nog andere 
boordevolle, leuke activiteiten zoals:powerkiten (instap voor kitesurfen), stand up paddle, strandspelen, 
bodyboard,…
Na een week op het water met de aanvullende theoretische opleiding, kunnen de kinderen op het einde 
van de week een proef afleggen, die hen een internationaal erkend brevet kan opleveren.
 
1) Catsy > kinderen van 8 tot 13 jaar
In een ontdekkingsfase 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. Onze gediplomeer-
de monitoren helpen hierbij om de kinderen op een speelse wijze alle kneepjes van het zeilen aan te 
leren.
 
2) Basis > vanaf 13 jaar, voorkennis is niet nodig
Er is geen voorkennis nodig in het zeilen om te kunnen starten met de basisgroep. De ervaren monito-
ren zullen kleine groepjes van 10 personen begeleiden en ook opsplitsen waar nodig.
De cursus bestaat uit een praktische en theoretische opleiding. Men leert hierbij snel de sensatie 
van het planeren en het autonoom varen. Onze vloot bestaat uit splinternieuwe catamarans die heel 
gemakkelijk te besturen zijn voor beginnende zeilers. Met de catamaran op zee is plezier en avontuur 
verzekerd!
 
3) Evolutie 1 > basisdiploma vereist + 2 weken ervaring
Vervolmakingscursus voor zeilers met minimaal 2 weken ervaring.
In deze zeilcursus leert men zeilen met een spinnaker en trapeze. Op onze nieuwe Nacra 500 zal je de 
sensatie van snelheid en planeren kunnen ervaren. Een ideale test voor je onze prachtige catamarans 
huurt of voor je zelf je eerste catamaran koopt.

PRIJZEN KAMPEN Leden/Inw Koksijde Niet-leden Lunch (warm)
Catsy 255€    305€ +70€
Basis 295€ 345€ +70€
Evo 1 295€ 345€ +70€
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DATA 
SPORT
KAMPEN

Zomervakantie
S1: 03-07/7/2023
S2: 10-14/7/2023 
S3: 17-21/7/2023
S4: 24-28/7/2023 
S5: 31-04/8/2023 
S6: 07-11/8/2023 
S7: 14-18/8/2023 
S8: 21-25/8/2023 

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, waterschoenen. 

INSCHRIJVEN  
Online via de website www.kyc.be 
INFO: beachmaster@kyc.be of 0468 54 32 45

Wist je dat: je bij sommige mutualiteiten een deel 
van het cursusgeld kan terugkrijgen? Neem hiervoor 
contact op met uw mutualiteit.

Bij geen tegenspraak kan je de foto’s en fi lmpjes 
bezichtigen op onze Facebook en Instagram van KYC.
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HUUR WATERSPORTMATERIAAL
• Van 1 april tot 15 oktober
•  Halve dag = maximum 3 uren
• Voor niet-leden zit de verzekering in de prijs inbegrepen

LEDEN NIET-LEDEN

per uur per 1/2d. per uur per 1/2d.

wetsuit (+ zwemvest) / trapeze ID ID 5€ 12€ 

beachkite / sup / kiteboard/ golfsurfen 10€ 25€ 16€ 42€ 

giant-sup (6p) 40€ 100€ 70€ 175€ 

kite set / windsurfset 30€ 72€ 10€ 100€

catamaran nacra 460/500 45€ 125€ 65€ 180€

Catsy/ 13,5/ S 30€ 80€ 50€ 135€

HUUR CLUBCATAMARAN - JAARABONNEMENT 
(Geldig voor het gezin, mits voorleggen internationaal zeilpaspoort)

Deze boten kunnen gehuurd worden vanaf 15 mei tot eind september, buiten de periodes van zeilkam-
pen en dien je op voorhand te reserveren. (Via mail naar beachmaster@kyc.be) 

• Evolutie nacra 460/500 catamaran met spi: €875 excl. BTW
• Basis catamaran 13,5/ S: €620 excl. BTW
• Stand up paddle/ surfplank (enkel leden): €200 excl. BTW
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INCENTIVES EN GROEPSACTIVITEITEN/
SCHOLEN
Een teambuilding met je bedrijf, verjaardag of een schooluitstap? Sporten, samenwerken, ontspannen 
en genieten op maat? Met vrienden, familie of collega’s? Het kan allemaal bij de KYC!

ACTIVITEITEN
De beachmaster helpt je graag bij de keuze en de invulling van de juiste activiteiten, opgemaakt naar 
jouw wensen.
Verschillende activiteiten op het water, strand en in de duinen zijn mogelijk volgens je wensen en de 
weersomstandigheden. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen een fantastische, onvergetelijke dag zal 
beleven.

Er is keuze uit onderstaande activiteiten, een combinatie ervan, of een pakket op maat. 
Voorkennis is niet vereist.

•  Seafun
- Stand Up Paddle (SUP) met individuele en giant-sups voor 6 personen
-  Catsyzeilen: solo op een mini catamaran

•  Beachspecials
-  Beachkite
-  Teambuildings opdrachten / Robinson game
-  Petanque, beachtennis, pingpong
-  Oriëntatie opdrachten
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•  MTB en fietstochten: in en rond de mooie duinen van Koksijde

Ons meest gekozen event is het 4 uren pakket: Robinson beachgames en giant sup teambuilding +  
individuele sups in het water. Vanaf 40 euro per persoon (afhankelijk van de grootte van de groep)
Bekijk zeker ons promo filmpje op de www.kyc.be

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

OPTIES 
- Ontbijt, lunch, diner of beach BBQ in combinatie met de sportactiviteiten
 (verschillende formules op aanvraag).
-  Vergaderruimte in onze villa Semiralis in de duinen met een uniek en exclusief zeezicht! 

 Op deze manier maakt U de perfecte mix tussen vergaderen en brainstormen op een leuke locatie, 
en ontspannende activiteiten voor uw teambuilding. 

CADEAUBON
Wil je graag iemand een mega cool, avontuurlijk cadeau geven? Dan kan je bij KYC een cadeaubon 
verkrijgen. Je kan kiezen uit alle sporten vermeld in de brochure.

Voor meer info: beachmaster@kyc.be.
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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 Basis BTW TOTAAL
Lid (watersporter) 150,00 0,00 150,00
Bijkomend lid (watersporter) op hetzelfde adres 70,00 0,00 70,00
Bijkomend lid (watersporter) op hetzelfde adres tot 25j 45,00 0,00 45,00
Individueel lid (watersporter) tot 25j 80,00 0,00 80,00
Sympathiserend lid 110,00 0,00 110,00
Bijkomend sympathiserend lid op hetzelfde adres 60,00 0,00 60,00
Toeslag kiter/surfer (verzekering) 10,00 0,00 10,00
Dagkaart KITE/WINDSURF/ZEILEN 20,00 0,00 20,00

LIDGELD Basis BTW TOTAAL
Rescue boot 227,27 47,73 275,00
Catamaran 170,00 35,70 205,00
Zwaardboot 170,00 35,70 205,00
HUUR SUP/WINDSURF-ligplaats 119,83 25,17 145,00
 
LIDGELD Basis BTW TOTAAL
HUUR dubbele BOX 202,48 42,52 245,00
HUUR standaard BOX 119,83 25,17 145,00
HUUR halve BOX 70,25 14,75 85,00
HUUR kastje vestiaire 12,40 2,60 15,00

Occasioneel catamaran leggen 15 euro per dag / max 1 week 
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CLUBKALENDER
26/03/23:   Eneco
1-2/04/23:  Opening boten parking 
9/07/23:   Kite day 
21/07/23:   Fête des Belges
22/07/23:   Catsy cup (23/07*)
5-6/08/23:  Challenge van de Burgemeester
12/08/23:   4 uren (13/08*)
26/08/23:   Catsy cup en west coast classic  27/08*)
16-17/09/23:  Stempel weekend
28/10/23:   Fin de saison KYC
29/10/23:   Sluiting boten parking

* afhankelijk van de weersomstandigheden

Meerdere evenementen worden georganiseerd voor onze leden 
zoals avondzeilen, catamarantochten, downwinders, BBQ,…
hou zeker onze Facebook en Instagram in de gate! 
Instagram: Koksijde_yachting_club
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BEDANKT AAN ONZE SPONSORS

Uw decoratiespeciaalzaak
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