SUPPEN

XXL SUP

FUNTUBE

WATERSKIËN

CLINIC STAND-UP PADDLE
Stand up paddle, ook wel suppen genoemd, is een vorm van
surfen. De surfer staat op een surfplank en maakt gebruik van
een peddel. De surfplank die gebruikt wordt, is vrij groot. Dit
zorgt ervoor dat de plank stabiel genoeg is, zodat je er niet
steeds afvalt. Daarom is het een activiteit waar iedereen aan
mee kan doen. Een leuke kennismaking met de surfsport dus.
Suppen kan zowel gedaan worden in grote golven (op zee) als
op het rustige binnenwater (Grevelingenmeer).

XXL SUP
Wie durft er op de XXL sup? Het lijkt heel gemakkelijk omdat hij
zo groot is, maar het is nog best een uitdaging om hierop in
evenwicht te blijven. Wie niet wil vallen, kan erop blijven zitten.
Maar de echte diehards gaan natuurlijk staan!

FUNTUBE
Naast de banaan hebben we nog meer te gekke funtubes in
verschillende vormen en maten. De funtube rit is zelfs nog
spectaculairder dan de banaan, een half uur fun is gegarandeerd!
De wakeboardboot trekt je over het water en de uitdaging is om
op de tube te blijven zitten.

WATERSKIËN
Waterskiën moeilijk? Nee, helemaal niet. Wij garanderen dat je
binnen 15 minuten op het water staat. De instructeur leert je
alles over het starten en de juiste houding.

Duur van de clinic: 1 uur
Prijs: € 21,50 p.p.

Alle XXL SUP is alleen binnen een arrangement of als
groep te boeken via onze website

.

KAJAKKEN

De XXL sup is zo groot, dat je er niet in je eentje op kunt varen.
Vraag dus jouw vrienden of familie om met je mee te gaan.

De boot vertrekt vanuit jachthaven Marina Port Zélande richting
het snelvaargebied.

Als een echte pro hang je achter de boot en maak je de eerste
rondjes over het water.
Het waterskiën is alleen binnen een arrangement of als
groep te boeken via onze website

DE LEUKSTE
FUNTUBE SUP
STRANDUITJES
BANAANVAREN WAKEBOARDEN WAKEBOARD
OF WATERSKI’S
HUREN
BEWARE BEACH
Duur van de clinic: 30 minuten
Prijs: € 15,00 p.p.

BLOKARTEN POWERKITEN
BANAANVAREN SUPPEN KITEBUGGYEN
ARCHERY TAG WAKEBOARDEN

CLINIC KAJAKKEN
De Brouwersdam is een geweldige locatie om te kajakken op
zee! Wanneer de wind aanwakkert en de golven het strand
op worden geduwd, is het tijd om de branding te trotseren.
Soms kan het zijn dat de golven zich niet laten zien. Dan heeft
Beware Beach mooie alternatieven. Wat dacht je bijvoorbeeld
van een wedstrijdje kajakpolo of een prachtige tocht op het
Grevelingenmeer?
Duur van de clinic: 1 uur
Prijs: € 21,50 p.p

BANAANVAREN
Een hilarische en spetterende wateractiviteit voor jong en oud.
Wie blijft het langste zitten op de 8 persoons banaan?
De banaan wordt voortgetrokken door één van onze stoere
wakeboardboten. Wie het langst erop blijft zitten is de “king of
the banana”! Deze activiteit vindt plaats vanuit de jachthaven
van Marina Port Zélande.
Duur van de activiteit: 30 minuten
Prijs: € 15,00 p.p.

WAKEBOARDEN
Snowboarden, maar dan op het water. Dat is wakeboarden!
Voordat je het water op gaat, legt de instructeur alles uit over
de techniek van het wakeboarden.

Eenmaal op het water krijgt iedereen de kans om het geleerde
in de praktijk te brengen. Misschien is het even volhouden, maar
als de eerste meters eenmaal gemaakt zijn, is het een ervaring
om nooit te vergeten.
Het wakeboarden is alleen binnen een arrangement of als
groep te boeken via onze website.

MATERIALEN
Sup of kajak

PER UUR
€15,-

PER 2 UUR
€22,50

PER DAG
…

XXL sup 8 p.
Funtube of
banaan 8 p.
Funtube of
banaan 2 – 6 p.
Wakeboard of
waterski’s

€40,-

€70,-

€150,-

€40,-

€70,-

€150,-

€30,-

€50,-

€110,-

€20,-

€30,-

€70,-

Wetsuit

€ 5,-

€ 7,50

€10,-

B R O U W E R S D A M

Life is better at the beach

OP ZOEK NAAR BLOKARTEN
EEN ORIGINEEL
DAGJE UIT?
Bij Beware Beach beleeft iedereen een fantastische dag
op het strand van de Brouwersdam. Alleen of met je partner,
vrienden of familie, een schoolklas of bedrijf. De
Brouwersdam is één van de breedste en mooiste stranden
van Nederland. Werkelijk alle vormen van recreatie op het
strand of water zijn er mogelijk. Mensen trekken vanuit heel
Europa naar deze hotspot om hun favoriete sport te
beoefenen en te genieten van het mooie leven op en rondom
het strand, de Noordzee en het Grevelingenmeer.

ERVAAR HET OOK

POWERKITEN

BOOGSCHIETEN

STRANDZEIL CLINIC
Misschien heb je ze al eens over het strand zien rijden: buggy’s
met een groot zeil erop. Strandzeilen (ook wel blokarten
genoemd) is een activiteit die voor iedereen geschikt is, er is
geen zeilervaring voor nodig. De instructeurs laten zien hoe je
de blokart moet besturen en hoe je snelheid maakt. Je oefent in
groepjes van twee, terwijl de instructeur iedereen in de gaten
houdt en tips geeft. Heb je het strandzeilen onder knie? Meet
dan jouw rondetijd en kijk wie er de allersnelste is!

POWERKITE CLINIC
Onder begeleiding van een gecertiﬁceerde instructeur leer
je de ﬁjne kneepjes van het vliegeren op het strand. Er zijn
verschillende maten vliegers, dus de grootte van de vlieger
wordt aangepast op de desbetreffende windkracht. In de clinic
powerkiten leer je alles over het gebruik van de vlieger en
de wind. Ga de ultieme uitdaging aan! Het powerkiten is een
laagdrempelige activiteit waar iedereen aan mee kan doen.

BOOGSCHIET CLINIC
Wie ontpopt zich tot dé Robin Hood van het strand? Gewapend
met pijl en boog probeer je bij deze sport zo vaak mogelijk in de
roos te schieten. De instructeurs leren je alles over de techniek:
focus en rust zijn het geheim. Aan het eind van deze clinic heb
je de roos vast en zeker een keer geraakt. Of scoor als team de
meeste punten en ga samen voor de overwinning!

Prijs:
1 uur voor € 21,50 p.p.
2 uur voor € 35,00 p.p

Prijs:
1 uur voor € 21,50 p.p.

Duur van de clinic: 1 uur
Prijs: € 21,50 p.p.

KITEBUGGYEN
Elke groep, groot of klein, krijgt een warm welkom op onze
prachtige strandlocatie. De sfeer is altijd relaxt, het eten
is uitstekend. Onze activiteiten zijn spectaculair maar ook
laagdrempelig. Iedereen kan het leren. Wij halen je op een
prettige manier uit je comfortzone en laten je kennis maken
met bijzondere sporten zoals strandzeilen en kitebuggyen.

KITEBUGGY CLINIC
Het kitebuggyen is een spectaculaire en uitdagende activiteit
die geschikt is voor iedereen. Voortgetrokken door de kracht
van een vlieger race je in een buggy over het strand. De
instructeur leert je eerst hoe je goed en veilig met de powerkite
(vlieger) om moet gaan. Als je dit onder de knie hebt, leer je de
buggy te besturen. Hierna ben je klaar om zelfstandig over het
strand te racen. Onze instructeurs blijven in de buurt om
iedereen in de gaten te houden en tips te geven.
Prijs:
2 uur voor € 35,00 p.p.

POWERKITE OF
BLOKART
HUREN
Wanneer je al enige ervaring hebt, is het ook mogelijk om
te huren.
MATERIALEN
Strandzeiler / Blokart
Kitebuggy set
Buggy of kite

PER UUR
€20,€20,€15,-

PER 2 UUR
€30,€30,€22,50

CONTACT:

Telefoon: +31 (0)187 202011
E-mail : info@bewarebeach.nl
Website : www.bewarebeach.nl

ADRES STRAND:
Brouwersdam Buitenzijde 20
[Strandopgang 15]
3253 MM Ouddorp

ADRES HAVEN:

Kabbelaarsbank 13 [Marina Port Zélande]
3253 ME Ouddorp

ARCHERY TAG
Ben je met een groepje van 8 personen of meer? Dan kun je ook
kiezen voor een variant op het boogschieten: Archery Tag.
Achery Tag is het beste te beschrijven als een kruising tussen
trefbal en paintball. Gewapend met een speciaal hiervoor
ontworpen pijl en boog zoek je dekking achter één van de
obstakels in het veld. Samen met jouw team voer je de
afgesproken tactiek uit om de tegenstander uit te schakelen.
Het team wint als alle deelnemers van het andere team, of de
targets op de andere speelhelft, zijn geraakt.
Duur van de clinic: 1 uur
Prijs: € 21,50 p.p.

