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Wij hebben unieke sportieve activiteiten geselecteerd voor de kust, het water, de stad en de groene 
omgeving. Zo kun je eenvoudig een leuk en sportief uitje boeken. Ook ben je verzekerd van 

professionele begeleiding. Wij bieden zowel groepsarrangementen aan vanaf 12 personen en 
individuelen activiteiten voor hele jaar. Als door weersomstandigheden de gereserveerde activiteiten 
niet kunnen doorgaan proberen we in overleg een alternatief programma samen te stellen. Bij onze 

partners zijn diverse zalen beschikbaar waar we de verschillende binnen activiteiten kunnen 
plaatsvinden. De Duinstepsafari, Oriëntatietochten en de Crosscountry laten we in principe altijd 

doorgaan omdat hoe slechter het weer hoe groter de uitdaging.

Deze zomer biedt  “personalpower-events”  weer een mix van verschillende leuke 
strandactiviteiten aan…



Strand activiteiten

Beachgolf
Een combinatie van golf en midgetgolf, maar dan toch net iets anders! Op het strand 
staan diverse holes uit en het is de bedoeling om in tweetallen de 10 diverse banen 
van ongeveer 20 meter lang af te gaan. Elk tweetal heeft een strand golfclub en een 
balletje. Het is mogelijk om de activiteit ‘s avonds plaats te laten vinden.
Tijdsduur: 1 uur
Minimum aantal deelnemers: 12 personen
Activiteit inclusief: instructeur en materialen
Kosten van de activiteit: € 15,00 per person

Beachvolleybal
Dé strandsport die voor iedereen toegankelijk is. Je staat met je voeten in het zand 
en je handen in de lucht. Laat spectaculaire acties zien op het strand! Bij 
Beachvolleybal draait het om snelheid, balgevoel en plezier! We kunnen dit spel in 
toernooivorm aanbieden en tevens is het heel goed te combineren met een andere 
activiteit op het strand.
Tijdsduur: 2 uur
Minimum aantal deelnemers: 12 personen 
Activiteit inclusief: instructeur, volleybalnet, volleybal
Kosten van de activiteit: € 24,95 per persoon

Branding Kayakken
Beleef de enorme ruimte en het wisselende wateroppervlak, jij bent de stuurman! 
Je wordt voorbereid op het droge om daarna onder begeleiding het water op te 
gaan. Wetsuit en zwemvest aan en je bent klaar voor de Noordzee. Eenmaal door de 
branding heen gepeddeld is er niets mooier dan terug surfen op een mooie golf!
Tijdsduur: 1,5 uur
Minimum aantal deelnemers: 12 personen 
Activiteit inclusief: helm, wetsuit en zwemvest
Kosten van de activiteit: € 29,50 per persoon

Brandingraften
Bij brandingraften gaat het om teamwork met ieder een eigen taak. Trotseer met je 
team de branding. Ga de strijd aan met de golven en bundel de spierkrachten aan 
boord om door de branding heen te peddelen!  Eenmaal door de branding heen 
gebuffeld, is het wachten op een mooie golf om vervolgens op een golf richting het 
strand terug te keren. Mocht de branding minder hoog zijn dan hebben we genoeg 
andere leuke activiteiten om uit te voeren op het water.
Tijdsduur: 1,5 uur
Minimum aantal deelnemers: 12 personen 
Activiteit inclusief: helm, wetsuit en zwemvest
Kosten van de activiteit: € 29,50 per persoon



Strand activiteiten                                 Actief

Zee Vlotbouwen
Tijdens het vlotbouwen worden teams op de proef gesteld om een vlot te bouwen. 
Met behulp van touwen, palen en tonnen moet het team een ontwerp bedenken 
dat sterk genoeg is voor de zee! Na het bijspijkeren van de knooptechnieken bouwt 
elk team een stevig ‘zeewaardig’ vlot. Tijdens deze activiteit wordt het bouwkundig 
inzicht van de teams sterk op de proef gesteld. Het leukste onderdeel is het vlot 
testen op de zee. 
Tijdsduur: 1,5 uur
Minimum aantal deelnemers: 12 personen 
Activiteit inclusief: instructeur, bouwmateriaal, zwemvest, wetsuit en peddels.
Kosten van de activiteit: € 29,50 per persoon

Sterrenslag 
Wij organiseren deze zeskamp op het strand van Langevelderslag. Onder tijdsdruk 
moet  het team een gevarieerd parcours met ludieke spelletjes en behendigheids-
opdrachten doorlopen. Onderdelen van de sterrenslag zijn o.a.: Parachute bal, 
touwtrekken, lopen in de funslang,  super broeklopen en het vliegend tapijt. De 
sterrenslag zal worden afgesloten met een sumoworstel wedstrijd.
Minimum aantal deelnemers: 20 personen
Tijdsduur: 1 uur
Activiteit inclusief: instructeur en materialen 
Kosten van de activiteit:  € 20,- per persoon

Powerkiten/Vliegeren
Powerkiten is de ultieme krachtsverhouding met moeder natuur. Met een groot 
scala aan vliegers en lijnen voor windkracht 2 tot 7, is het met elke wind een 
avontuur. Jong (vanaf 8 jaar) en oud worden begeleid door ervaren instructeurs en 
kunnen de ultieme beproeving aangaan. Houd vast en laat je door het zand slepen! 
Tijdsduur: 1,5 uur
Minimum aantal deelnemers:  12 personen
Activiteit inclusief: instructeur en materialen
Kosten van de activiteit: € 24,95 per persoon

Workshop Boksen
In deze workshop nemen we een kijkje in de vechtsport die wereldwijd het meest 
beoefend worden. U leert de beginselen van deze sport en de mentaliteit en 
discipline die er voor nodig is. Na deze workshop zult u zien dat deze sport meer 
inhoudt dan simpelweg stoten en trappen uitdelen.
Minimum aantal deelnemers: 12 personen
Tijdsduur: circa 1,5 uur incl. korte pauze
Activiteit inclusief: instructeur en benodigd materiaal
Kosten van de activiteit: € 24,95 per persoon



Korren Zeevissen 
Wij gebruiken een klein kornet gemaakt dat vanaf het strand gebruikt kan worden. 
Het net is 2½ meter breed en 4 meter lang in combinatie met schepnetten.
Er wordt vanaf het strand met een scheerbord gewerkt. Aan het scheerbord zit 
een touw van 100 meter lengte bevestigd waaraan door de deelnemers van de 
excursie getrokken dient te worden. Naast garnalen kun je daarbij denken aan 
krabben, platvis, kwallen, zandspiering, heremietkreeft en zeesterren. Van de 
vangst wordt ter plekke een "aquarium" gemaakt zodat iedereen de levende 
dieren eens van dichtbij kan zien. Vooral voor kinderen is dit een unieke belevenis, 
het is steeds weer spannend om te zien wat er uit het water tevoorschijn komt.
Tijdsduur: 1,5 uur
Activiteit inclusief: instructeur en materialen 
Kosten van de activiteit:  € 350,- workshop prijs

Workshop Sumo worstelen
Bij Sumo Worstelen gaat het om snelheid, kracht en techniek. De twee deelnemers 
proberen elkaar zo snel mogelijk buiten de wedstrijdring - met een doorsnee van 
4,55 meter - te duwen, gooien of tillen. U snapt dat dit voor hilarische taferelen en 
lachwekkende acties zorgt bij de toeschouwers en deelnemers!
Tijdsduur: 1 uur
Activiteit inclusief: instructeur en benodigd materiaal
Kosten van de activiteit: € 250,- workshop prijs

Workshop warming up HAKA
De dans zelf bestaat uit een reeks van gebaren, vaak beginnend vanuit een door de 
knieën gebogen spreidstand. Men spant zijn spieren aan en slaat er vervolgens op 
(bijvoorbeeld achtereenvolgens op de borst, de armen en de bovenbenen). 
Daarnaast kan men nog variëren in gezichtsuitdrukking, zoals het oogwit en een 
lange tong laten zien. Waarschijnlijk de bekendste haka is de Ka Mate, die al 
jarenlang door het Nieuw-Zeelandse rugbyteam, de All Blacks, vóór het begin van 
iedere wedstrijd wordt uitgevoerd. 
Tijdsduur: 20 minuten
Activiteit inclusief: instructeur en benodigd materiaal
Kosten van de activiteit: € 150,- workshop prijs of 3,50 P.P

Fakkeltocht
Zodra de avond valt en het donker wordt bij de Langevelderslag gaan we er met 
fakkels op uit. Onder begeleiding van onze instructeur maken we een mooie 
wandeling in de omgeving en op het strand. Deze tocht zorgt gegarandeerd voor 
een onvergetelijke avond! De fakkels geven een mysterieus verlicht pad door de 
vele brandende fakkels.
Tijdsduur: 1 uur
Activiteit inclusief: instructeur en benodigd materiaal
Kosten van de activiteit: € 20,00 

Strand activiteiten                          



Bos en duingebied activiteiten
Boogschieten
Boogschieten is een spannende activiteit voor iedereen, je leert alles over de boog en 
mag het natuurlijk ook zelf uitgebreid proberen. Onder leiding van een professionele 
instructeur wordt er tussentijds aan de techniek en schiethouding gewerkt. 
Minimum aantal deelnemers: 12 personen
Tijdsduur: 1 uur
Activiteit inclusief: instructeur en materialen 
Kosten van de activiteit: € 24,95 per persoon

Duinstepsafari Nederzandt
De Duinstepsafari is een verrassende tocht door de duinen en het bos op een step. Zo 
kun je op een wel heel bijzondere manier de Noordwijkse duinen ervaren. De tocht 
wordt afgelegd aan de hand van een routekaart. De Duinstepsafari kun je desgewenst 
uitbreiden met een strandactiviteit. De steppen zijn geschikt vanaf 8 jaar. 
Maximaal aantal steps: 12
Tijdsduur: 1 - 1,5 uur
Kosten van de activiteit: € 10-- per persoon  

Oriëntatietochten Nederzandt
Verdwaald in het bos of vastgelopen op het strand? Je hebt vaardigheden in navigatie 
en kaartlezen nodig om in onbekend terrein de weg terug te vinden. Door middel van 
kompas schieten, situatieschetsen en passen lopen moet dat lukken! Daarnaast 
kunnen er onderweg vragen en opdrachten gemaakt worden. Teams kunnen 
onderling tegen elkaar strijden. Tussen de 5 à 6 personen per groep wordt 
geadviseerd.
Minimum aantal deelnemers: 12 personen
Tijdsduur: 2,5 uur
Activiteit inclusief: twee kompassen en één opdrachtenmap per groepje
Kosten van de activiteit: € 5,- per persoon

Nederzandt Zomerspel
Bij het zomerspelen worden 4 (keuze) diverse leuke en unieke groepsactiviteiten 
samengesteld tot een uitdagend programma bij Nederzandt. Hierbij neem je deel via 
een wisselprogramma aan  meerdere sportieve activiteiten. Dit programma biedt 
ontzettend veel plezier en is geschikt voor iedereen. Een combinatie van 
verschillende activiteiten/spellen elkaar beter te leren kennen. Zoals bv, super jenga, 
djembe jammen, duinstepsafari, Hindernisparcours afleggen met de funslang en 
loopbroek.  
Minimum aantal deelnemers: 12 personen
Tijdsduur: 1 uur
Activiteit inclusief: instructeur en materialen 
Kosten van de activiteit: € 20,00  per persoon  



Polder en zoetwater activiteiten

DSB Poldersurvival
Met grote rubberboten, touwen en uitdagende teamopdrachten bezorgen wij 
deelnemers een onvergetelijke middag. Iedereen is samen met zijn team de hele 
dag verantwoordelijk voor zijn eigen legerboot. Er worden opdrachten uit, op of 
vlakbij de boot georganiseerd. Dat kan bijvoorbeeld abseilen vanaf een brug of 
een low rope parcours zijn. Iedereen doet er alles aan om samen met zijn 
teamgenoten een zo'n hoog mogelijke score te behalen. Samenwerking is hierbij 
de sleutel tot succes. 
Minimaal aantal deelnemers: 12 personen
Activiteit inclusief:  Instructeurs, materialen, DSB boten en een Picknick
Tijdsduur: circa 6 uur
Kosten van de activiteit:  € 49,50 per persoon

DSB Poldersafari
Een afwisselende gemotoriseerde vaartocht met commandoboten van het 
Nederlandse leger. Tijdens de vaartocht ziet u de verschillende stadia van het 
weide en veen gebied. Deze grote variatie biedt leefruimte voor allerlei planten 
en dieren. Met deze commando boten kom je op de mooiste plekjes en smalste 
slootjes. Ook in de steden als Amsterdam, Haarlem en Leiden organiseren we 
leuke vaar programma’s. De poldersafari is in heel Nederland mogelijk en wij 
komen graag met de boten naar jouw gebied dat je zou willen verkennen.  Een 
leuke uitbreiding in de tocht is de luxe picknick mand met lekkere broodjes, 
zoetigheid, drankjes en pittige snacks. Onze sport instructeurs begeleiden de 
tocht.
Minimaal aantal deelnemers: 12 personen, 6/8 personen per boot.
Activiteit inclusief:  boten met 8 pk Mercury buitenboord motor 
Maximum 20 km per uur - geen vaarbewijs nodig
Tijdsduur: circa 6 uur
Kosten van de activiteit:  € 49,50 per persoon
Eenvoudige Picknick € 12,50
Locaties oa, Haarlem, Amsterdam en Leiden.



Mind Fitness
Altijd al meer willen weten hoe hypnose en NLP werkt?  Dit is een leuke 
interactieve workshop waar je je kan laten verrassen door je eigen mindpower. In 
de topsport is het normaal dat sporters mentaal worden gecoacht om de juiste 
mindset te creëren voor een wedstrijd. Wij laten zien dat dit voor iedereen 
toegankelijk is. Hoe krachtig is jouw brein? Ben je wel nieuwsgierig hoe 
hypnotiseerbaar je bent? Mind Fitness is een leuke workshop waar je vele 
technieken leert die jij kan toepassen om je eigen gemoed toestand te bepalen. Is 
jouw mind je beste vriend of je grootste vijand? Ben je bang in het donker of heb je 
last van hoogtevrees? Heb je angst voor spinnen of vind je eng voor een groep te 
spreken? Nu zal je er achter komen waar dat gevoel vandaan komt. Laat je 
verbazen en inspireren!
Minimum aantal deelnemers: 8 personen Maximum: 20 personen
Tijdsduur: circa 1,5 uur, inclusief: instructeur en benodigd materiaal
Kosten van de activiteit: € 24,95 per persoon

Hypnose workshop
Hypnose is hot!  Wilt u tijdens jouw bedrijfsuitje eens iets nieuws proberen met 
een eeuwenoud fenomeen? Laat u verbazen over hoe krachtig het 
onderbewustzijn is tijdens deze workshop. Het is een bijzondere 
bewustzijnstoestand. Dit is te vergelijken met ‘opgaan’ in een spannende boek of 
film en je omgeving even helemaal vergeten. 
Hypnose is dan ook geen magie, het is een heel natuurlijk verschijnsel. 
Minimum aantal deelnemers: 12 personen Maximum: 50 personen
Tijdsduur: circa 1,5 uur, inclusief: instructeur en benodigd materiaal
Kosten van de activiteit: € 24,95 per persoon

Power bootcamp
Tijdens deze activiteit combineren we een leuke fysieke bootcamptraining buiten 
in de natuur met hypnose/NLP. Een mooie reset voor weer een drukke periode die 
ons te wachten staat. We verzamelen op een locatie in de duinen van Noordwijk 
waarna je we gaan interval powerwalken in combinatie met spierversterkende 
oefeningen. Na deze sportieve interval training van ongeveer 60 minuten, gaan we 
aandacht besteden aan onze ademhaling en een korte mediatie waar we even de 
tijd voor onszelf nemen. Na een fysieke inspanning is er niets heerlijker om even in 
het niets op te gaan. Tevens zullen er de meest krachtigste methodieken van 
hypnose uitgelegd worden zodat je deze voor jezelf kun toepassen voor meer 
energie en zelfvertrouwen in je dagelijkse werkzaamheden. De ultieme fysieke en 
mentale krachttraining.
Minimum aantal deelnemers: 8 personen. 
Tijdsduur: circa 2 uur
Kosten voor deze activiteit: € 29,95

Hypnose activiteiten



Hypnotherapie
Is een therapievorm die kan worden toegepast bij klachten, problemen en 
belemmeringen met een sociaal, psychisch en/of psychosomatisch karakter. Ook kan 
de behandelvorm worden benut bij het verhogen van het eigen vermogen en 
kwaliteiten. Hypnotherapie gaat er vaak van uit dat klachten en problemen hun 
oorzaak vinden in het onderbewustzijn, ofwel het aangeleerde gedrag en bijkomende 
automatische reacties. Omdat de oorzaak in het onderbewuste ligt, is het lastig om 
de problemen met behulp van een ‘bewuste’ therapievorm aan te pakken

Ik heb mij gespecialiseerd in sport, gezondheid en welzijn en geef daarin adviezen in 
combinatie met hypnose. Omdat wij mensen leren vanaf onze geboorte zijn er ook 
onbewuste bekwame programma geïnstalleerd die een ongezond patroon in stand 
houden. Je heb bijvoorbeeld leren rekenen, praten, autorijden dit zijn de 
overtuigingen waar je volgens leeft. Maar soms zijn daar patronen geïnstalleerd die je 
niet wenst zoals angsten, allergieën en beelden van jezelf. Dit wordt door je 
onderbewust zijn in stand gehouden in hypnose dmv een regressie, (terug gaan in de 
tijd) kan je deze patronen veranderen en een probleem is niet meer het probleem.

Stoppen met roken, een angst overwinnen, een gezondere levensstijl of wil je meer 
zelfvertrouwen? Met onze persoonlijke begeleiding kunt u uw doelen bereiken.
Een traject van drie sessies van anderhalf uur om een gedrag of overtuiging te 
veranderen. Maar zo is er ook een halfjaar of jaar traject om blijvende verandering te 
garanderen bij hardnekkige patronen.

Hoe ziet bv het drie sessie traject eruit:
De eerste sessie: Daarvan is de eerste sessie een voorgesprek, waarin we elkaar leren 
kennen en ik de details van je wil horen welke overtuiging of gedrag je wilt 
veranderen. Dan leg ik je uit hoe hypnose werkt en doen we het voorwerk.
De tweede sessie: werken we aan de oorzaak van het gene wat je wilt veranderen.
De derde sessie: bespreken we de resultaten en de veranderingen die je hebt 
geconstateerd.

Hypnotherapie
Tijdsduur: circa 2 uur eenmalige sessie.
Kosten van 1 sessie: € 175,-

Hypnotherapie traject
Tijdsduur: 3 sessies  van circa 1,5 uur.
Kosten van de 3 sessies: € 450,-

Hypnotherapie halfjaar traject
Tijdsduur: circa 1,5 uur en bestaat uit 6 sessies.
Kosten van de 6 sessies: € 800,-

Hypnotherapie jaar traject
Tijdsduur: circa 1,5 uur en bestaat uit 12 sessies.
Kosten van de 12 sessies: € 1350,-

Hypnotherapie



PT boks/karate Training
Trainen met een personal trainer is leuk, inspirerend en heeft een effectieve 
begeleidingsvorm. Als personal trainer stelt ik een trainingsprogramma voor je op, 
adviseer op het gebied van voeding en ontspanning. Als Personal Trainer help ik je 
om op een effectieve manier het specifieke doel en wensen op het gebied van 
fitness en gezondheid te bereiken. Je traint op professionele wijze door middel van 
een intake als basis en een op maat gemaakt trainingsprogramma om je doel te 
bereiken. Dit doe je op de sportclub en waar nodig buiten de club, afhankelijk van 
je trainingsprogramma. Met een personal trainer sta je er niet alleen voor! Boksen 
is de ultieme full body workout en is zowel geestelijk als fysiek uitdagend.
Tijdsduur: 1 uur
Kosten: Eenmalige les: € 50,-
Kosten: Per tweetal: € 60,-
10 strippenkaart: €450 ,-
10 strippenkaart tweetal: € 550,-

Fysieke en mentale PT Training
Waar wij ons in de sport vaak focussen op puur alleen de fysieke training, ben ik 
mij de laatste jaren meer gaan oriënteren op het gebied van mentale 
kracht training. Met mijn jarenlange ervaring in gevechtsporten heb ik een grote 
bewondering voor de Shaolin monniken, die opgroeien met deze mentale controle 
en daardoor in staat zijn tot bijzondere prestaties. Ook in de topsport is het 
normaal dat sporters worden gecoacht om de juiste mindset te creëren voor een 
wedstrijd. Ik wil laten zien dat dit voor iedereen toegankelijk is.
Stoppen met roken, een angst overwinnen, een gezondere levensstijl of wil je 
meer zelfvertrouwen? Met mijn persoonlijke begeleiding kunt u uw doelen 
bereiken.
Tijdsduur: 2uur
Kosten: Eenmalige les: € 75,-
Kosten: Per tweetal: € 85,-
10 strippenkaart: € 700,-
10 strippenkaart tweetal: € 800,-

Groeps training
Training in een kleine groep tot 4 personen onder begeleiding van een personal 
trainer. Bij deze beperkte omvang is persoonlijke begeleiding in de training heel 
goed mogelijk en het samen sporten werkt vaak extra motiverend en uitdagend.

Intructeurs kosten
Een instructeur nodig voor een van uw evenementen. Minimaal 2 uur.
Kosten per uur. €35,-
Reiskosten instructeurs vanaf 2211ZG € 0.35 incl. btw
Transportkosten materiaal op aanhanger vanaf 2211ZG € 0.75 incl. Btw

Personal training



Hypnose trainingsdagen

No nonsens hypnose
Hoe kun je hypnose leren?
Bij de PPE-events staat oefening met medecursisten centraal. Theorie wordt 
afgewisseld met praktijk oefeningen. Je krijgt overzichtelijk lesmateriaal en 
voldoende gereedschappen om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan met 
hetgeen je geleerd hebt. Je leert wat hypnose is en hoe het werkt. Je zal op 
een eenvoudige manier begrijpen hoe een gedrag ontstaat en hoe snel 
mensen in staat zijn om gewoonten aan en af te leren.

Waarom zou je hypnose willen leren?
• Je bent altijd al nieuwsgierig geweest naar hypnose en hoe het zou voelen 

om gehypnotiseerd te zijn.
• Je wilt hypnose als extra gereedschap gebruiken bij coaching.
• Je wilt leren hoe je hypnose kunt toepassen bij het verminderen van stress 

en beter omgaan met emoties.
• Je zal gaan herkennen hoe hypnotische fenomenen worden gebruikt in 

reclame, marketing en de politiek..
• Je wilt jezelf en anderen leren hoe je kunt stoppen met roken en gewicht 

kunt verliezen door de toepassing van hypnose
• Je hebt een nlp opleiding gevolgd en je bent op zoek naar verdieping om 

anderen nog beter te kunnen helpen.

Wat als je hypnose hebt geleerd?
Stel je voor dat je hypnose kunt gebruiken om te stoppen met roken of om af 
te vallen. Wat zou dat voor je betekenen? Je kunt anderen helpen om te 
stoppen met roken of af te vallen. Wat als je een vrienden en familie een 
cadeautje kan geven door ze van het roken af te helpen of kunt begeleiden bij 
het beter omgaan met stress? Wat als je dit zou kunnen? Wat als je dit 
geleerd zou hebben. Hoe zou je je voelen?

Zaterdag overdag 
Tijdsduur: 10:00 uur begin 16:00 einde. 1 uur lunchpauze
Kosten:  Zaterdag €37,50

Woensdag avond
Tijdsduur: 18:30 uur begin 21:30 einde.
Kosten:  Zaterdag  €25,00

Themadagen:
Tijdsduur: 10:00 uur begin 16:00 einde. 1 uur lunchpauze
Kosten:  Zaterdag €75,- inclusief certificaat



School Specials
Speciaal voor school groepen heeft “The Strand”  een aantal  wisselprogramma’s 
samengesteld. De groep wordt in twee verdeeld en na 45 minuten zal er van activiteit 
gewisseld worden.  Min. aantal deelnemers: 25 personen

Brandingraften en volleyballen 
45 minuten brandingraften (met begeleiding)
45 minuten volleyballen (zonder begeleiding)
Tijdsduur: 1,5 uur (wisselen van activiteit na 45 minuten)
Kosten van de activiteit: € 22,50 per persoon.  Extra half uur: + € 5,00 per persoon

Brandingkajakken en volleyballen
45 minuten brandingkajakken (met begeleiding)
45 minuten volleyballen (zonder begeleiding)
Tijdsduur: 1,5 uur (wisselen van activiteit na 45 minuten)
Kosten van de activiteit: € 22,50 per persoon.  Extra half uur: + € 5,00 per persoon

Powerkiten en volleyballen
45 minuten powerkiten (met begeleiding)
45 minuten volleyballen (zonder begeleiding)
Tijdsduur: 1,5 uur (wisselen van activiteit na 45 minuten)
Kosten van de activiteit: € 20,00 per persoon.  Extra half uur: + € 5,00 per persoon

Boogschieten en volleyballen
45 minuten boogschieten (met begeleiding)
45 minuten volleyballen (zonder begeleiding)
Tijdsduur: 1,5 uur (wisselen van activiteit na 45 minuten)
Kosten van de activiteit: € 15,00 per persoon.  Extra half uur: + € 5,00 per persoon

Mountainbike en volleyballen
45 minuten mountainbiken (met begeleiding)
45 minuten volleyballen (zonder begeleiding)
Tijdsduur: 1,5 uur (wisselen van activiteit na 45 minuten)
Kosten van de activiteit: € 30,00 per persoon.  Extra half uur: + € 5,00 per persoon

Huur sportmateriaal
Voor scholen bestaat de mogelijkheid om materialen te huren en zelf een uitdagende 
sportdag te organiseren. Zo hebben de grote competitie funbag (twee funslangen, twee 
vliegende tapijten, twee 4 persoons loopbroeken, twee 4 persoons skippyzakken, voet 
volleybalnet en een touwtrektouw) en kunnen raftboten of kano's gehuurd worden. 
Prijzen op aanvraag.



Slechtweer alternatieven

In overleg met de groep kunnen wij beslissen om een alternatief programma aan 
te bieden als weeromstandigheden het niet toelaat, of de veiligheid niet 
gewaarborgd kan worden. Afhankelijk van de beschikbaarheid zullen wij met een 
mooi alternatief voorstel komen. De volgende alternatieven hebben wij dan voor 
de groep. 

Staatsbosbeheer Noordwijk
De crosscountry, duinstepsafari en een zeskamp in het bos zijn een goed 
alternatief voor slechte weeromstandigheden op het strand.

Indoorski piste Hillegom
Bij onze partner in Hillegom hebben we de beschikking over diverse zalen waar de 
“gezondheid en welzijn” workshops gegeven kunnen worden.
Een indoor schietbaan met buksen, pistolen, blowdarts, kruisbogen en 
handbogen.
Tevens bieden we hier “Apres ski” feesten aan.

Aartssport Lisse
Bij onze partner Aartssport hebben we de beschikking over verschillende 
sportzalen. 
Aartssport Lisse is een gezellige moderne sportschool. Mocht u kiezen voor de 
sportschool bij slechtweer,  dan zullen we in overleg een programma 
samenstellen. 

Nederzandt
Bij onze partner Nederzandt op de Langevelderslag zijn er verschillende zalen voor 
de hypnose programma’s. 
St(r)andplaats Nederzandt, dé eet-, drink- en feestlocatie in het prachtige 
duingebied aan de Langevelderslag. De open à la carte keuken nodigt 3651/4 dagen 
per jaar uit tot een snelle of uitgebreide lunch en een heerlijk diner. De gezellige 
binnen- of buitenbarbecue staat klaar bij menig feest, bruiloft en vergaderevent. 
St(r)andplaats Nederzandt ademt een ongedwongen, warme en toegankelijke 
sfeer uit.


