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Mathieu Delbarge 
Schepen van sport, 
gemeentebestuur De Haan

Als schepen van sport in deze mooie bad-
plaats probeer ik nog meer in te zetten op 
onze belangrijkste troef: de zee! Het project 
“Zeesport na school” kent nu 2 edities per 
schooljaar en we hopen zo op een laag-
drempelige manier onze leerlingen nog 
meer te stimuleren om hier aan zeesport te 
doen. Daarnaast blijven we nadenken over 
evenementen die we vanuit de sportdienst 
kunnen opzetten samen met Windhaan. 
Ook de samenwerking tussen Windhaan en 
Surfing Elephant moedigen we vanuit het 
gemeentebestuur aan. De gemeente inves-
teerde onlangs in 2 AED toestellen voor de 
watersportclubs, in de hoop dat we ze na-
tuurlijk nooit zullen nodig hebben. We moe-
ten allemaal beseffen hoe fantastisch het 
is om van zee en strand en de bijhorende 
sporten te kunnen genieten.

Voorwoord.

Marleen Bouwens - De Soete
Schepen van toerisme, 
gemeentebestuur De Haan

De watersportclub Windhaan is zowel voor 
inwoner als toerist een waar begrip in De 
Haan. Deze club is niet alleen gelegen op 
één van de mooiste strandlocaties aan de 
Belgische kust maar straalt ook gezellig-
heid en warmte uit. Iedereen is er welkom, 
lid of geen lid. Daarenboven biedt deze 
club heel wat watersportactiviteiten aan en 
wordt ook op een professionele manier aan 
jeugd – en schoolwerking gedaan. Ook vele  
bedrijven vinden de weg naar Windhaan om 
er hun meetings en incentives te houden.  
Kortom, een absolute toeristische en spor-
tieve meerwaarde voor De Haan!

#sailing #hydrofoil #foilboarding #sharingtheplayground

#zeesportnaschool #jonggeweld #onderwijsdehaan #sportgemeenteaanzee



Inleiding.
Actief genieten van zon, zee en strand op een toplocatie in De Haan? Watersportclub Wind-
haan is een unieke gezellige beachclub voor liefhebbers van water- en strandsporten aan zee. 
Jong of oud, recreatief of competitief, u zal zich onmiddellijk welkom voelen aan boord! Er-
varen gediplomeerde lesgevers en begeleiders laten u proeven van dit alles. Wij bieden u de 
mogelijkheid om een internationaal erkend brevet te behalen tijdens groeps- of privélessen  
(ook brevettenacties). In Windhaan worden ook teambuildings, sportdagen en events met 
een sportieve toets georganiseerd. Er zijn bootligplaatsen en opbergruimtes beschikbaar. 

In deze folder, op onze website www.windhaan.be en Facebook is er meer informa-
tie te vinden over het lidmaatschap en de geplande activiteiten. Wees welkom in 
onze clubbar en ervaar de gezellige sfeer en de leuke wisselwerking tussen leden en  
bezoekers.

Strandsporten als beachvolley, strandvoetbal, petanque, strandzeilen, powerkite en meer 
kan je bij ons beoefenen. De watersporten in ons aanbod zijn catamaranzeilen, kitesurfen, 
SUP, giant SUP, zeekajak, rafting, zeeroeien, golf- en windsurfen en bodyboard.  

Introduction 
Vous êtes actuellement en séjour au Coq 
profitant du soleil, de la mer et de la pla-
ge dans une chouette location? L’agréable 
beachclub Windhaan réunit les amoureux 
de l’eau et des sports de plage. Jeunes et 
adultes, en quête de loisirs ou de compé-
tition, bienvenue à bord! Des instructeurs 
et moniteurs diplômés vous feront goûter 
à tous ces plaisirs. Les cours en groupe et 
les cours privés vous offrent également la 
possibilité d’obtenir un brevet reconnu. Pour 
toute organisation d’évènements sportifs, 
teambuilding et autres, vous serez chez 
nous à la bonne adresse. Des emplacements 
de stationnement pour les bateaux ainsi que 
des espaces de rangement sont disponibles. 

Dans cette brochure, sur notre site web 
www.windhaan.be et Facebook, vous trou-
verez toutes les informations nécessaires 
pour devenir membre ainsi qu’une liste des 
activités prévues. Á ceux qui veulent goûter 
à l’ambiance familiale d’un club où l’entente 
entre les membres et les visiteurs est réci-
proque, nous souhaitons la bienvenue. 
Activités de plage telles le beach-volley, le 
football, la pétanque, le char à voile et le po-
wer kite et sports nautiques tels le catama-
ran, le kitesurf, le SUP (Stand Up Paddle), le 
SUP géant, le kayak, le rafting, le wavesurf, la 
planche à voile, le bodyboard. 

Einleitung 
Sonne, Strand und Meer genießen in einer 

Top-Location in De Haan? Windhaan ist ein 

einzigartiger und geselliger Beachclub für 

Strand- und Wassersportliebhaber am Meer. 

Ob jung oder alt, auf der Suche nach Erholung 

oder Sport auf hohem Niveau, wir heißen Sie 

herzlich Willkommen an Bord.

Mit unseren ausgebildeten Lehrkräften und 

Begleitern können Sie alles sorgenfrei aus-

probieren und genießen. Wir bieten Ihnen die 

Möglichkeit im Einzel- oder Gruppenunter-

richt international anerkannte Segelscheine 

zu erlangen. Im Beachclub Windhaan werden 

auch Teambuilding-Events, Sporttage und 

Events mit sportlichem Flair organisiert. An-

legeplätze für die Boote und auch Segelkisten 

(Stauraum) sind verfügbar. In dieser Broschü-

re, auf unserer Website www.windhaan.be und 

Facebook finden Sie Informationen wie Sie 

Mitglied werden können, und eine Liste mit 

den geplanten Aktivitäten. Wir heißen jeden 

einzelnen Willkommen in unserem freund-

schaftlichen und gemütlichen Club.

Strandaktivitäten: Beach-Volley, Beach Soc-

cer, Bonlespiel, Strandsegeln, Powerkite.  

Wassersport: Catamaran, Kitesurf, SUP (Stand 

Up Paddle), Riesen SUP, Kayak, Rafting, Wa-

vesurf, Windsurfen, Bodyboard.
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het bestuur & de leden van de club

Windhaan vzw.
Achter de schermen van de club krijgt het bestuur de 
hulp van heel wat helpende handen waarvan we graag 
even enkele aan jullie voorstellen. De krachtige onder-
steuning van talrijke vrijwilligers onder onze leden is de 
drijfveer van onze actieve en hechte club.

Sportcommissie 
De sportcommissie van Windhaan vormt naast het bestuur een belang-
rijke pijler in onze vereniging. Gemotiveerde leden staan aan de basis 
en spelen een voortrekkersrol in de ontwikkeling en ondersteuning van 
de verschillende strand- en watersportdisciplines in onze sportclub 
voor jong en oud. Clinics ter initiatie en vervolmaking worden ingericht 
met als doel onze leden en geïnteresseerden op aangename wijze ken-
nis bij te brengen. Volg onze kalender op onze website en Facebook.  

Feestcomité 
Het feestcomité staat in voor de organisatie van onze beachparty’s en 
speciale evenementen. Deze enthousiastelingen lanceren op vrijwillige 
basis vernieuwende concepten. Volg onze kalender op onze website 
en Facebook.

Vrijwilligers en sponsors
Sponsors en vrijwilligers onder onze leden spelen elk seizoen een be-
langrijke rol om onze club te laten groeien. Laat zeker van je horen als 
je mee aan ons project wil werken.
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#zonnepanelen #thinkgreen #savetheplanet

what’s new at Windhaan?

Investeringen.
Zonnepanelen
Windhaan investeert bijzonder duurzaam en toekomstgericht. De 39 fotovoltaïsche zonne-
panelen op het dak vormen een ecologische meerwaarde en passen perfect in de context 
van Windhaan.

Sportmateriaal
Tientallen splinternieuwe surfboards, SUPs, kajaks en bodyboards van topmerken zullen in 
de smaak vallen bij cursisten, leden en huurders. De zeilschool verjongt haar vloot en de 
kiteschool beschikt over de nieuwste generatie F-ONE materiaal. De opslagcapaciteit voor 
leden werd opnieuw uitgebreid met extra kite- en windsurflockers en rekken voor SUPs of 
kajaks.

Toegankelijkheid en beveiliging
Toegang tot de kleedkamers, douches, toiletten en de kite- en windsurflockers is door mid-
del van de elektronische toegangsleutels veiliger en gegarandeerd, ook in het nevenseizoen 
en buiten de openingsuren van het secretariaat of de bar.

DDeeHHaaaann

  WWeenndduuiinnee  II  HHaarreennddiijjkkee  II  VVoosssseessllaagg  II  KKlleemmsskkeerrkkee  II  VVlliisssseeggeemm

  IInnffoo::  00447777  2266  2277  6688

MMoonniiccaassttrraaaatt  1111

((nnaaaasstt  ddee  kkeerrkk))

wwwwww..cciinneemmaarriioo..bbee

Cinema Rio is een kleinschalige buurtbioscoop in nostalgisch kader en uniek 

aan de kust. Je kan er terecht voor de nieuwste films in een authentiek 

cinemakader. Neem een popcorn, zakje chips of ander snoepgoed op de 

schoot en nestel je in een zetel naar keuze: de film gaat beginnen!



gratis schatting en advies
059 23 33 23
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#kite #learnthemyoung #kitecamp

#approvedbyWim #kitesurfing

16

148 X 210

" A race car driver needs passion, precision, balance, patience, a methodical approach, takes calculated risks, 
make quick decisions and has team spirit, so does a winemaker" Dirk Vermeersch, rally driver and winemaker 

www.leplan.wine
PROMOTIE CODE 10+2 GRATIS (ENKEL VOOR LEDEN): WINDHAAN
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De passie en kennis van het zeilen brengen onze gebrevetteerde  
lesgevers graag over. De lesprogramma’s bestaan uit praktijk en theorie 
en bieden zowel jeugd als volwassenen op aangename manier de moge-
lijkheid om een internationaal erkend zeilbrevet te behalen. Met of zonder 
watersportervaring geven wij u graag de wind in de zeilen om catamaran 
te leren zeilen. 

Zeilkamp jeugd (8 tot 16 jaar) - Groepslessen volwassenen (vanaf 17 jaar) 
Catamaranzeilen als zeilkamp wordt georganiseerd in groep en op vaste data. Deze boei-
ende opleiding is zeer praktijkgericht, gefundeerd op theoriesessies. Op het einde van de 
lesweek kan een internationaal erkend zeilbrevet behaald worden. De te behalen niveaus zijn 
basis, evolutie 1 en evolutie 2. 

zeilen > groepsles jeugd & volwassenen

Zeilkampen.
Kalender
week 1: 28 juni tot 2 juli / week 2: 5 tot 9 
juli / week 3: 12 tot 16 juli / week 4: 19 tot 
23 juli / week 5: 26 tot 30 juli / week 6: 2 
tot 6 augustus / week 7: 9 tot 13 augustus / 
week 8: 16 tot 20 augustus / week 9: 23 tot 
27 augustus

Uurregeling 
jeugd 8 - 16 jaar: ma - vr van 10u - 13u
volwassenen: ma - vr van 14u - 17u

Prijzen 
€220 leden- en gezinstarief
€240 niet-leden
inclusief: cursus, examenafname, 
wetsuit & reddingsvest

Lesboten
Hobie Catsy, Dragoon, 15, 16 & 18 voet 
(Dragoon, 15 & 16 met spinnaker)

Voorwaarden
Goed kunnen zwemmen. Reservatie en vooruitbetaling gewenst via de inschrijvingsmodule 
op onze website. De lesweek kan niet verschoven worden, les op zee vindt enkel onder 
gunstige weersomstandigheden plaats omwille van veiligheidsredenen. Een alternatief boei-
end programma is steeds voorhanden. Beschikbaarheid van deze formule uitsluitend vaste 
weken - zie kalender.
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Belfius Bank
Kantoren Bredene De Haan
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zeilen > privéles catamaranzeilen

Zeilschool.
In overleg met uw persoonlijke lesgever wordt een gepaste uurregeling 
opgemaakt (à la carte formule, in functie van uw wensen en geschikte 
weersomstandigheden). Deze boeiende opleiding is zeer praktijkgericht 
en gefundeerd op theoriesessies. 

Kalender 
vanaf april tot oktober 

Prijzen 
10 uren pakket: 
€395 per persoon / niet-leden: €495 
€495 per 2 personen / niet-leden: €595
incl: cursus, examen, wetsuit & reddingsvest
losse uren: 
€60 per uur per persoon 
€70 per uur per 2 personen

Lesboten
Hobie Catsy, Dragoon, 15, 16 & 18
voet (Dragoon, 15 & 16 met spinnaker) 

Voorwaarden
Goed kunnen zwemmen. 
Reservatie en vooruitbetaling gewenst via 
de inschrijvingsmodule op onze website.
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ALGEMENE BOUWONDERNEMING

• renovatie
• nieuwbouw
• herstellingen
• vloer- en wandtegels

TEL +32 59 / 23 39 15

GSM +32 475 / 82 14 61

ADRES
Rietenaar 10, 8421 Vlissegem
De Haan

EMAIL
bouwbedrijf.vangampelaere.
martin@telenet.be
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mei
zondag 16 Sailing Cup 1
zondag 23 reserve Sailing cup 1
maandag 24 zeewijding Wenduine
dinsdag 25 – vrijdag 28 zeesport na school
maandag 31 – vr 4 juni zeesport na school
zaterdag 29 OBK windsurf
zondag 30 OBK windsurf

juni
maandag 31 mei – vr 4 zeesport na school
vr 18 – vr 4 juli Waiting period Midsummer Wavenights
zondag 20 Sailing Cup 2
zondag 27 reserve Sailing Cup 2

juli
vr 18 juni – vr 4 Waiting period Midsummer Wavenights
vrijdag 2 kite rescue workshop
zaterdag 3 – zondag 4 kite wedstrijd 
zaterdag 10 – zo 11 reserve kite wedstrijd
zat 24 catamaran trim workshop Hobie 16
zondag 25 Sailing Cup 3

augustus
zondag 1 reserve Sailing Cup 3
vrijdag 13 beachparty
zat 14 catamaran trim workshop Hobie 16
zondag 15 Sailing Cup 4
zondag 22 reserve Sailing Cup 4
zaterdag 28 – zondag 29 kite wedstrijd

september
zondag 5 magical memories alle disciplines
zondag 12 Sailing Cup 5
zaterdag 18 OBK windsurf
zondag 19 OBK windsurf
zat 25 Fin de saison garnaalkruien + degustatie
zondag 26 reserve Sailing Cup 5

doorlopend 
jan - dec teambuilding, events & sportdag
apr - okt privéles catamaran & kitesurfen
zomervakantie zeil- & surfkampen
zomervakantie jeugdcocktails
variërend yoga & beach workouts

Kalender.

Meer info op www.windhaan.be 
Facebook @windhaanbeachclubdehaan
Instagram @windhaandehaan

Getijdentabel.
Aug.         HW          LW

1 zo 8:05
20:25

2:12
14:26

2 ma 9:01
21:25

3:06
15:29

3 di 10:07
22:35

4:06
16:39

4 wo 11:22
23:49

5:11
17:58

5 do -
12:26

6:20
19:03

6 vr 0:46
13:13

7:16
19:48

7 za 1:28
13:49

7:53
20:20

8 zo
NM

2:00
14:17

8:22
20:48

9 ma 2:30
14:45

8:54
21:22

10 di 3:02
15:17

9:31
22:00

11 wo 3:38
15:54

10:12
22:42

12 do 4:17
16:34

10:55
23:25

13 vr 5:00
17:17

11:39
-

14 za 5:47
18:06

0:10
12:25

15 zo
EK

6:39
19:01

0:58
13:13

16 ma 7:41
20:06

1:50
14:09

17 di 8:50
21:19

2:51
15:19

18 wo 10:05
22:38

4:02
16:39

19 do 11:26
23:57

5:20
18:05

20 vr -
12:35

6:38
19:10

21 za 0:57
13:22

7:34
19:58

22 zo
VM

1:41
14:00

8:17
20:40

23 ma 2:19
14:36

8:56
21:19

24 di 2:57
15:13

9:34
21:58

25 wo 3:37
15:53

10:12
22:38

26 do 4:18
16:33

10:50
23:18

27 vr 4:59
17:14

11:28
23:58

28 za 5:41
17:54

-
12:04

29 zo 6:21
18:34

0:36
12:38

30 ma
LK

7:03
19:19

1:14
13:15

31 di 7:54
20:21

2:03
14:20

Okt.         HW          LW

1 vr 9:48
22:28

3:47
16:30

2 za 11:06
23:34

4:55
17:36

3 zo 11:58
-

5:57
18:32

4 ma 0:20
12:37

6:47
19:15

5 di 0:58
13:13

7:29
19:55

6 wo
NM

1:34
13:49

8:10
20:35

7 do 2:12
14:28

8:51
21:17

8 vr 2:52
15:08

9:33
21:59

9 za 3:33
15:49

10:15
22:41

10 zo 4:15
16:33

10:57
23:24

11 ma 4:59
17:19

11:40
-

12 di 5:47
18:12

0:08
12:26

13 wo
EK

6:48
19:24

0:59
13:26

14 do 8:11
20:54

2:11
14:49

15 vr 9:40
22:27

3:31
16:12

16 za 11:02
23:40

4:58
17:35

17 zo -
12:00

6:14
18:35

18 ma 0:30
12:43

7:02
19:20

19 di 1:08
13:19

7:40
19:59

20 wo
VM

1:43
13:54

8:15
20:35

21 do 2:18
14:30

8:49
21:11

22 vr 2:54
15:06

9:23
21:45

23 za 3:29
15:40

9:55
22:16

24 zo 4:02
16:11

10:24
22:44

25 ma 4:29
16:39

10:51
23:09

26 di 4:54
17:08

11:18
23:35

27 wo 5:23
17:44

11:49
-

28 do
LK

6:01
18:34

0:09
12:30

29 vr 6:58
20:07

0:59
14:25

30 za 9:01
21:44

3:06
15:49

31 zo 9:17
21:50

3:15
15:51

Sept.         HW          LW

1 wo 9:08
21:44

3:16
15:54

2 do 10:36
23:12

4:26
17:11

3 vr 11:51
-

5:36
18:25

4 za 0:15
12:40

6:40
19:15

5 zo 0:57
13:15

7:23
19:51

6 ma 1:31
13:46

7:57
20:24

7 di
NM

2:03
14:18

8:33
21:00

8 wo 2:38
14:53

9:13
21:40

9 do 3:15
15:31

9:54
22:21

10 vr 3:55
16:12

10:36
23:04

11 za 4:37
16:54

11:18
23:47

12 zo 5:22
17:40

-
12:01

13 ma
EK

6:10
18:32

0:31
12:46

14 di 7:09
19:38

1:22
13:42

15 wo 8:26
21:03

2:27
15:00

16 do 9:53
22:35

3:45
16:28

17 vr 11:21
23:56

5:12
17:56

18 za -
12:23

6:31
18:57

19 zo 0:49
13:06

7:21
19:42

20 ma 1:27
13:41

8:00
20:21

21 di 
VM

2:02
14:15

8:36
20:58

22 wo 2:37
14:51

9:11
21:35

23 do 3:14
15:28

9:47
22:11

24 vr 3:52
16:05

10:22
22:47

25 za 4:29
16:41

10:55
23:20

26 zo 5:02
17:13

11:24
23:48

27 ma 5:32
17:44

11:51
-

28 di 6:01
18:19

0:15
12:21

29 wo
LK

6:38
19:09

0:47
13:01

30 do 7:42
20:52

1:52
15:11

Jul.         HW          LW

1 do
LK

6:59
19:22

1:06
13:26

2 vr 7:59
20:22

2:01
14:22

3 za 8:58
21:20

2:57
15:20

4 zo 9:58
22:20

3:55
16:23

5 ma 10:59
23:22

4:57
17:34

6 di -
12:00

6:01
18:38

7 wo 0:20
12:53

6:57
19:29

8 do 1:10
13:38

7:42
20:08

9 vr 1:51
14:15

8:15
20:39

10 za
NM

2:24
14:44

8:42
21:06

11 zo 2:52
15:09

9:11
21:37

12 ma 3:22
15:37

9:45
22:14

13 di 3:56
16:12

10:25
22:55

14 wo 4:35
16:52

11:08
23:41

15 do 5:20
17:38

11:56
-

16 vr 6:11
18:32

00:32
12:48

17 za
EK

7:11
19:35

1:25
13:44

18 zo 8:17
20:41

2:22
14:44

19 ma 9:21
21:46

3:22
15:48

20 di 10:26
22:52

4:26
16:59

21 wo 11:33
23:58

5:35
18:13

22 do -
12:37

6:44
19:18

23 vr 0:58
13:30

7:42
20:09

24 za
VM

1:49
14:14

8:30
20:54

25 zo 2:33
14:55

9:13
21:37

26 ma 3:15
15:35

9:54
22:19

27 di 3:58
16:17

10:35
23:03

28 wo 4:43
17:02

11:18
23:48

29 do 5:31
17:49

-
12:01

30 vr 6:21
18:39

0:34
12:46

31 za 7:13
19:31

1:21
13:33



SURF / SUP / WINDSURF / BADMODE  

SPORT / OUTDOOR / VRIJETIJD 
www.deweertsport.be               info@deweertsport.be 

Hendrik Serruyslaan 2 Oostende              059/80.52.89 

SURF / SUP / WINDSURF / BADMODE  

SPORT / OUTDOOR / VRIJETIJD 
www.deweertsport.be               info@deweertsport.be 

Hendrik Serruyslaan 2 Oostende              059/80.52.89 

AKEMI Benelux bvba
T 03 354 35 60
info@akemi.be
www.akemi.be

Advies, onderhoud, herstelling & renovatie

www.akemihomeservice.be

HOMESERVICE

Windhaan beveelt de producten 
van Akemi & Afin aan.

Dit zijn chemische technische 
producten voor bouw-  
en bootindustrie. 

• technische sprays
• plamuren
• smeermiddelen
• epoxy en polyester
• onderhoudsmiddelen
• siliconen
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zeilen > zeilwagenrijden

Zeilwagenrijden.
Het strand van De Haan - het langste aan de Belgische kust - is de uitgele-
zen spot voor zeilwagenrijden. Het ontbreken van golfbrekers, havengeu-
len en andere hindernissen dragen daar in grote mate toe bij. De basis van 
strandzeilen krijg je onder begeleiding van onze initiators heel snel onder 
de knie. Van deze zeilsensatie kan je genieten in één van onze zeilwagens.

Kalender
Strandzeilen is uitsluitend toegelaten in de periode tussen 15 september en 1 juni. 
Vanaf 1 à 2 uur voor het laagtij kan gezeild worden. 

Prijzen
leden: €30 (1u) - €40 (2u) 
niet-leden: €40 (1u) - €50 (2u)
inclusief: helm 
privéles: €30 (1u) exclusief huur materiaal 

Voorwaarden
Vanaf 12 jaar
Gelieve aangepaste kledij te voorzien die nat mag worden.

Kaat Bogaert
Koninklijk Plein 3

8420 De Haan
0474 10 78 88

dehaan@spazioweekend.bewww.spazioweekend.be

IN & OUTDOOR DESIGN,
SOME TASTY & TRENDY 
ACCESSOIRES.
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Surfen > surfkamp junior van 11 tot 13 jaar & hang loose van 14 tot 17 jaar 

Surfkamp.
In juli en augustus bieden we onder ervaren begeleiding surfkampen aan 
met focus op surf en fun. Op het water beleven jullie de coolste board-
sporten. Surfkamp aangevuld met een mix van de tofste zee- en strand-
sporten in functie van de weersomstandigheden.

Ons aanbod
golfsurfen / bodyboard / skimboard / powerkite / zeilen / beach games / kayak / 
zeerafting / SUP (Stand Up Paddle)  / giant SUP  
 
Kalender
week 1: 28 juni tot 2 juli / week 2: 5 tot 9 juli / week 3: 12 tot 16 juli / week 4: 19 tot 23 juli / 
week 5: 26 tot 30 juli / week 6: 2 tot 6 augustus / week 7: 9 tot 13 augustus / week 8: 16 tot 
20 augustus / week 9: 23 tot 27 augustus

Uurregeling 
10u tot 17u (ma - vr) 

Prijzen
€210 leden- en gezinstarief
€230 niet-leden 
€50 dagprijs
inclusief: lunch, 2 drankjes, douches, wetsuit & reddingsvest
 
Voorwaarden
Goed kunnen zwemmen. Reservatie en vooruitbetaling gewenst 
via de inschrijvingsmodule op onze website. Beschikbaarheid 
van deze formule uitsluitend vaste weken - zie kalender.
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Lefebvre Sails

Local knowledge
Global experience

H. Baelskaai 43-44 • Bel-8400 Oostende
T 0032 59 321176 • info@lefebvresails.com

www.lefebvresails.com

Het noorden kwijt?

Service voor u, uw boot en uw project 
in kompassen, kabels, kettingen en touw.

Compass-Adjuster at your service!
Hendrik Baelskaai 15, 8400 Oostende

T +32 (0) 59/32 00 57 • E service@compas.be

www.compas.be NEW WEBSHOP



36

water- & strandsportinitiatie van 7 tot 10 jaar

Jeugdcocktail.
In juli en augustus bieden we onder ervaren begeleiding een mix van de 
tofste zee- en strandsporten aan in functie van de weersomstandigheden. 

Prijzen
€210 leden- en gezinstarief
€230 niet-leden 
€50 dagprijs
inclusief: lunch, 2 drankjes, 
douches, wetsuit & reddingsvest
 
Voorwaarden 
Goed kunnen zwemmen. Reserva-
tie en vooruitbetaling gewenst via 
de inschrijvingsmodule op onze 
website. Beschikbaarheid van 
deze formule uitsluitend vaste we-
ken - zie kalender.

Ons aanbod
zeerafting / golfsurfen / bodyboard / skimboard
powerkite / zeilen / beachgames / kayak / 
SUP (Stand Up Paddle) / giant SUP 

Kalender
week 1: 28 juni tot 2 juli / week 2: 5 tot 9 juli / week 
3: 12 tot 16 juli / week 4: 19 tot 23 juli / week 5: 26 
tot 30 juli / week 6: 2 tot 6 augustus / week 7: 9 tot 
13 augustus / week 8: 16 tot 20 augustus / week 9: 
23 tot 27 augustus

Uurregeling
10u tot 17u (ma - vr) We laten u thuisWe laten u thuis

voelen aan zeevoelen aan zee

Koninklijke baan 32     B-8420 De Haan     T +32 (0)59 25 52 00
F +32 (0)59 23 60 43     info@ducoq.be     www.ducoq.be

We laten u thuis
voelen aan zee

verhuring 
verkoop 
beheer
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Ad.indd   1 19/02/19   14:08

Open van dinsdag tot en met zaterdag 
vanaf 7u

Advertentie 2017.indd   1 13/03/2017   16:34:34

#splashinggoodtime #waterfontein

#giantSUP #branding #balacing
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surfen > kitesurflessen

Kiteschool.
Windhaan beschikt over de ideale spot om het kitesurfen aan te leren 
onder permanente veiligheid. Ervaren gebrevetteerde VTS en IKO instruc-
teurs leren je alle niveaus aan, aangepast in kleine groepen.

Prijzen (voor 2u verzekering en materiaal inbegrepen)
stap 1: leer vliegeren met een strandkite €40 / stap 2: kennismaken met vierlijnskite €60 
/ stap 3: bodydrag-kitecontrole op het water  €90 / stap 4: combinatie van board en kite 
op het water €100 / stap 5: waterstart €100 / stap 6: vaar je eerste meters €100 / stap 7: 
begeleide huur na Windhaan lessenpakket €50 / stap 8: hoogte houden, turning, towside, 
down-kite loop, jumps €100 / private les alle niveaus €160 / try out foilboarding €140 / try 
out wingfoiling €140 (strandles €60)

pakketprijs (stap 1 t.e.m. 6): leden €395 / niet-leden €495

Contact en reservatie
Reservatie en vooruitbetaling gewenst via de inschrijvingsmodule op onze website. / 
Inplannen lessen via Whatsapp Wim +32 474 22 98 22 / mail kite@windhaan.be

Voorwaarden
Les op zee vindt enkel onder gunstige weersomstandigheden plaats omwille van veilig-
heidsredenen / Vanaf 12 jaar / Goed kunnen zwemmen.

 

 Business Center met 4 multifunctionele zalen 
 Accommodaties voor kleine en grote groepen 
 Catering services 
 Diverse sportieve programma’s en teambuildingactiviteiten 

CENTER PARCS PARK DE HAAN  

business.groupepvcp.com | +32 (0) 50 432 761 

business.groupepvcp.com | 0032 50 432 761 | 0032 497 08 98 05 | shana.deman@groupepvcp.com 
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Diensten
Kraanservice: bootlift 45 ton

Herstellingen:  epoxy & polyester 
Algemeen onderhoud 

ALU en Inox Constructie
 Refits

 Winterberging
 Rib Repair

Spuitcabine tot 25 meter

Aanbod
Motorboten en zeiljachten
Professionele, militaire en racing RIBS
Motoren: inboard & outboard motoren
Trailers 
Verven en Anti Fouling
Watersportartikelen

 
  

De beste technische service, 
meer dan 30 jaar ervaring

Marine Technics - Werfkaai 43 
8380 Zeebrugge - Belgium

T. + 32 (0)50 54 60 31 - F. + 32 (0)50 54 52 55
martec@skynet.be - www.marine-technics.be

Ruime keuze aan RIBS bij Marine Technics, Zeebrugge
Direct leverbaar !

Te bezichtigen in onze showroom, proefvaren op afspraak.

Lomac Adrenalina 9.5 
Lomac 430 Club

BSC 65 classic
BSC 730 Ocean

“Er is reeds een BSC 50 classic verkrijgbaar vanaf € 18.000,- incl. btw”
(prijs zonder motorisatie: mogelijk Evinrude, Honda of Suzuki)

#learntokite #teacherstudent #smilesfordays

#kitesurfingbelgium #wateraddict #momimfine
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water- & strandsportevents

Teambuilding,  
events & sportdagen.
Windhaan kan het unieke decor worden voor uw bedrijfsevent, teambuil-
ding of sportdag. Onze beachclub en de enthousiaste medewerkers vor-
men de magische ingrediënten voor een succesvol event. Wij bieden een 
ruim aanbod water- en strandsporten aan in een gezellige en natuurlijke 
omgeving. 

Faciliteiten
- strandbar met zicht op zee, binnen- en buitenlounge op een boogscheut van het centrum
- afzonderlijke vergaderruimte met terras en panoramisch zeezicht (Wi-Fi en projector) 
- verwarmde ruime kleedkamers, douches en sanitair
- gratis parkeermogelijkheden op wandelafstand
- opties op maat voor ontbijt, lunch, diner en strandbarbecue
- opties op maat voor overnachtingen (bij partners van Windhaan)

Activiteiten 
Afgestemd op uw wensen en in functie van het weer wordt een gevarieerd aanbod aan 
activiteiten uitgewerkt op en naast het water. Op strand: zeilwagenrijden, strand powerkite, 
beachvolleybal, beachgolf, mountainbiken, teambuildingsopdrachten. Op zee: Catamaran-
zeilen, SUP (Stand Up Paddle), giant SUP, zeekajak, raft, ski banaan, waterski, body- en 
skimboard, golfsurf, zeeroeien, garnaalkruien.
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take away!
BAKKERIJ
BOETIEK

ONTBIJT I LUNCH
DESSERTS  
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Tarieven.
Lidmaatschap – seizoenleden

Clublid (1 januari - 31 december)
individueel lid (volwassene ouder dan 26 jaar)           €110 
jeugdlid (tot 26 jaar) €60 
hoofdfamilielid (voor gezin onder zelfde adres) €110 
gezinslid 1 (onder zelfde adres) €55 
gezinslid 2 (onder zelfde adres) €35 
gezinslid 3 (onder zelfde adres) €10 
gezinslid 4 (onder zelfde adres) €10 
gezinslid 5 (onder zelfde adres) €10 
kiteverzekering €15 
kitelycra €15 
zeilwagenrijden extra verzekering €3 
kernlidmaatschap per seizoensligplaats/locker €75 
éénmalige administratieve kost voor nieuwe leden (geen lid in 2020)* €20
elektronische toegangssleutel €10
daglidmaatschap kitesurfen (dagverzekering, douche, hulp in de veiligheidszone)  €20

Als clublid van Windhaan bekomt u… 
- 365 dagen elektronische toegang tot de lockerruimtes, kleedkamers en douches
- lidkaart en het gebruik van de beschikbare infrastructuur
- aansluiting watersportfederatie WWSV met verzekering B.A. & L.O. (uitgez. beachmembers) 
- internationale wedstrijdlicentie via WWSV 
- gratis hulpverlening volgens onze mogelijkheden (reddings- & sleepdienst clubreglement) 
- gratis gebruik van verwarmde kleedkamers en douches, selectie sport- en spelmateriaal
- gratis toegang tot het internet 
- grote korting bij verhuur en geselecteerde groepslessen en kampen 
- voordelen consumptiekaart aan de bar (tot max. 20%) 
- optie watersportmagazine “Varen” (€10)
- korting bij de winkels Deweertsport en Icarus kitesurfshop

Redding en sleep (volgens onze mogelijkheden) 
- enkel binnen de veiligheidszone en bij groene vlag 
- leden gratis binnen de veiligheidszone en bij groene vlag 
- niet-leden ad-hoc €125 per begonnen uur rescue

Beachmember of sympathiserend lid 
individueel €60 / duo €70 / familie €90 
voordelen consumptiekaart inbegrepen

Ligplaatsen & diensten

Tractordiensten
lid met ligplaats gratis / lid zonder ligplaats €10 H-T / bezoekers €25 
bootligplaats (enkel mogelijk voor leden, registratiebrief verplicht) 
inclusief tractordienst en ligplaats voor uw kist bij uw boot                                                       

                                                                                 week           maand       seizoen
Monohull, Patin of Multihull t.e.m. 15 voet               €70             €140          €220 
Multihull > 15 voet                                                   €80             €170          €275 
bezoekersligplaats €25 per dag 

Tarieven: verhuur 
RESERVATIE GEWENST EN CONTANTE BETALING
(Catamaran en Rafting: borg €100 + identiteitskaart, zie verhuurvoorwaarden)
 

 leden  niet-leden 

Catamaran Dragoon & HC15 €35 (1u) €60 (2u)  €45 (1u) €75 (2u) 

Catamaran Catsy €20 (1u) €35 (2u) €25 (1u) €45 (2u) 

Catamaran HC18 €40 (1u) €70 (2u) €50 (1u) €90 (2u) 

Golfsurfen €10 (1u) €13 (1u)

Rafting (5 pers.) €20 (1u) €35 (1u) 

Bodyboard gratis  €5 (1u) 

Kajak single €8 - duo €10 (1u) single €12 - duo €15 (1u) 

SUP’s €10 (1u)  €15 (1u) 

Giant SUP (6 pers.) €35 (1u) €45 (1u) 

Strandzeilen €30 (1u) €40 (2u)  €40 (1u) €50 (2u) 

Beachkite €25 (1u) €40 (1u) 

Wetsuit, reddingsvest, douche €3 (1u) €7 (1u) 

Douche gratis  €2,5 

Locker seizoen normaal (giant) €200 (€225) n.v.t. 

* Deze eenmalige bijdrage is niet van toepassing voor jeugdleden.

** Huurvoorwaarden: Materiaal huren impliceert aanvaarden huurvoorwaarden en clubreglement (ter inzage be-
schikbaar). Indien men voor het eerst bij Windhaan een catamaran huurt moet men een persoonlijk internationaal 
zeilbrevet kunnen voorleggen of dient men 20 minuten onder begeleiding te varen (begeleider:€10). Windhaan of 
beheerders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor: verlies, beschadiging en diefstal van het persoonlijk ma-
teriaal van de leden en/of bezoekers. / alle organisaties, ligplaatsen en activiteiten. De tractor sleepdienst, tochten 
en verhuur gebeuren onder het toezicht en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

*** Ten gevolge van de COVID-19 maatregelen kunnen er in de praktijk afwijkingen zijn ten opzichte wat in deze 
brochure wordt aangeboden of weergegeven.

**** Design:                                 www.studiokelf.be / foto’s: Stefan Laporte stefan.laporte@telenet.be
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*gesloten op dinsdag en woensdag



 
WWW.WINDHAAN.BE
INFO@WINDHAAN.BE
—
T +32 (0) 59 44 16 24
M +32 (0) 495 53 76 75
—
ZEEDIJK-DE HAAN 50 
8421 DE HAAN
EINDE ZEEDIJK OOST

GPS-COÖRDINATEN N51,281974-E3,038546

BTW-NUMMER BE0424.638.086

BANK BE33 0682 3170 5846 BIC GKCCBEBB

SUP SAIL KITE KAYAK SURF


