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Cursusaanbod Haddock in Coronatijd:  
 

Deze aangepaste cursusagenda voor de zomer van 2020 is eind 

mei opgesteld, n.a.v. de op dat moment geldende Corona-

maatregelen en verwachtte versoepelingen. 
 

Hierop gebaseerd hebben wij protocollen opgesteld voor de  

cursussen die door kunnen gaan en de algemene gang van 

zaken rondom brengen en halen van de cursisten, gebruik van 

materialen etc. Cursisten worden direct na inschrijving 

hierover geïnformeerd. Wij vragen u de toegestuurde info 

goed door te nemen zodat we alles zo soepel mogelijk kunnen 

laten verlopen en ieders veiligheid kunnen garanderen.  
 

Helaas hebben wij i.v.m. de geldende maatregelen moeten 

beslissen een deel van de cursussen voor dit jaar te annuleren. 

Met name voor de leeftijdsgroep boven de 12 jaar is het 

aanbod daardoor kleiner dan u van ons gewend bent.  

Wij vinden dit natuurlijk erg jammer, maar ook hierbij geld 

Safety First. Wij hopen op uw begrip!    
   

Inschrijven voor een cursus: als u een geschikte cursus heeft 

gevonden kunt u de cursist(en) opgeven via onze website: 

www.haddockwatersport.nl, maar telefonisch of per email 

mag natuurlijk ook: 036 – 5330646 of 

info@haddockwatersport.nl 

Heeft u vragen of advies nodig bij het kiezen van een cursus? 

Neem dan gerust contact met ons op, we helpen hier graag bij!   

 

Cursussen die met in acht neming van de 

Coronamaatregelen wel door kunnen gaan: 
 

O = Optimist: 1-persoons zeilboot voor kinderen van 7 t/m 12 

jaar. De Optimist is een sportief, stabiel en gebruiksvriendelijk 

bootje, wat het uitermate geschikt maakt om de basis van het 

zeilen goed in te leren. In de Optimist wordt les gegeven op 

beginners- en gevorderdenniveau. 

 

Z = Zeilen 12 t/m 18 jaar: cursus voor jongeren van 12 t/m 18 

jaar waarbij we in de zwaardboot gaan zeilen.  

Normaal gesproken is dit een 2-persoons zeilboot, maar i.v.m. 

de Coronamaatregelen zal er dit seizoen met 1 cursist per boot 

gevaren worden, tenzij er cursisten uit hetzelfde huishouden 

worden ingeschreven, die mogen wel samen in 1 boot.  

De combinatie met de Valk is komen te vervallen.  

 
 

S = Surfen: voor kinderen vanaf 10 jaar & volwassenen. 

De cursisten leren tijdens deze cursus de basis van het 

windsurfen. Kinderen en volwassenen krijgen gemixt les, wat 

deze cursus geschikt maakt voor het hele gezin.  

Surfmaterialen en wetsuits zijn in diverse maten aanwezig.   

 

WK = Watersportkamp: superleuk kamp voor kinderen van 8 

t/m 12 jaar die alle watersporten die er bij Haddock te 

beoefenen zijn willen uitproberen. De ‘waterwekers’ krijgen de 
hele week zeil-, windsurf- en kanolessen en gaan ook nog 

allerlei andere (watersport)activiteiten doen.   

Extern: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

LET OP: De cursisten dienen i.v.m. de Coronamaatregelen zelf 

voor een lunchpakketje te zorgen.   
Intern: de optie om te blijven slapen (intern) is voor seizoen 

2020 i.v.m. de Coronamaatregelen helaas komen te vervallen.  

 

SW = Snuffelweek: vijf ochtenden waterpret voor kinderen van 

7 t/m 12 jaar. De deelnemers maken kennis met verschillende 

watersporten zoals windsurfen, kanoën en suppen.  

Er wordt tijdens de snuffelweek niet gezeild.   

I.v.m. de geldende Coronamaatregelen zou het programma er 

deze zomer iets anders uit kunnen zien dan de afgelopen jaren.  

 

Cursussen die i.v.m. de Coronacrisis voor dit 

jaar zijn komen te vervallen: 
 

V = Valk: De oorspronkelijk geplande Valkcursussen voor 

jongeren vanaf 12 jaar & volwassenen kunnen i.v.m. de 

Coronamaatregelen helaas niet door gaan.  

Wel kunnen we onder bepaalde voorwaarden eventueel 

privélessen inplannen, bij interesse verzoeken we u contact 

met ons op te nemen voor nadere informatie.      

 

WX = Watersport Xtreme: kan dit jaar helaas niet door gaan.  

 

ZK = Zeilkamp: kan dit jaar helaas niet door gaan.  
 

 

 

Volg ons ook op social media: 

@HaddockWatersport  



Hoogseizoen 6 juli t/m 16 augustus: 
 

Zeilcursus Optimist, 7 t/m 12 jaar Prijs: € 125,- 
O03 maandag 6 t/m vrijdag 10 juli    9.00 tot 12.00 uur 

O04 maandag 6 t/m vrijdag 10 juli  13.00 tot 16.00 uur 

O05 maandag 13 t/m vrijdag 17 juli      9.00 tot 12.00 uur 

O06 maandag 13 t/m vrijdag 17 juli  13.00 tot 16.00 uur  

O07 maandag 20 t/m vrijdag 24 juli    9.00 tot 12.00 uur 

O08 maandag 20 t/m vrijdag 24 juli  13.00 tot 16.00 uur 

O09 maandag 27 t/m vrijdag 31 juli    9.00 tot 12.00 uur 

O10  maandag 27 t/m vrijdag 31 juli  13.00 tot 16.00 uur  

O11 maandag 3 t/m vrijdag 7 augustus   9.00 tot 12.00 uur 

O12 maandag 3 t/m vrijdag 7 augustus 13.00 tot 16.00 uur 

O13 maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus   9.00 tot 12.00 uur  

O14 maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus 13.00 tot 16.00 uur  

 

Zeilcursus Optimist gevorderd  Prijs: € 125,- 
O15  maandag 6 t/m vrijdag 10 juli      9.00 tot 12.00 uur 

O16  maandag 13 t/m vrijdag 17 juli  13.00 tot 16.00 uur 

O17 maandag 20 t/m vrijdag 24 juli    9.00 tot 12.00 uur 

O18 maandag 27 t/m vrijdag 31 juli  13.00 tot 16.00 uur 

O19  maandag 3 t/m vrijdag 7 augustus   9.00 tot 12.00 uur 

O20  maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus 13.00 tot 16.00 uur  

 

Zeilcursus 12 t/m 18 jaar   Prijs: € 160,- 
Z03 maandag 6 t/m vrijdag 10 juli    9.00 tot 12.00 uur 

Z04 maandag 6 t/m vrijdag 10 juli  13.00 tot 16.00 uur 

Z05 maandag 13 t/m vrijdag 17 juli      9.00 tot 12.00 uur 

Z06 maandag 13 t/m vrijdag 17 juli  13.00 tot 16.00 uur  

Z07 maandag 20 t/m vrijdag 24 juli    9.00 tot 12.00 uur 

Z08 maandag 20 t/m vrijdag 24 juli  13.00 tot 16.00 uur 

Z09 maandag 27 t/m vrijdag 31 juli    9.00 tot 12.00 uur 

Z10  maandag 27 t/m vrijdag 31 juli  13.00 tot 16.00 uur  

Z11 maandag 3 t/m vrijdag 7 augustus   9.00 tot 12.00 uur 

Z12 maandag 3 t/m vrijdag 7 augustus 13.00 tot 16.00 uur 

Z13 maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus   9.00 tot 12.00 uur  

Z14 maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus 13.00 tot 16.00 uur 

 

Zeilcursus 12 t/m 18 jaar gevorderd Prijs: € 160,- 
Z15  maandag 6 t/m vrijdag 10 juli      9.00 tot 12.00 uur 

Z16  maandag 13 t/m vrijdag 17 juli  13.00 tot 16.00 uur 

Z17 maandag 20 t/m vrijdag 24 juli    9.00 tot 12.00 uur 

Z18 maandag 27 t/m vrijdag 31 juli  13.00 tot 16.00 uur 

Z19  maandag 3 t/m vrijdag 7 augustus   9.00 tot 12.00 uur 

Z20  maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus 13.00 tot 16.00 uur  

 

 

 

Vervolg hoogseizoen:  
 

Watersportkamp, 8 t/m 12 jaar Prijs: € 240,- 
WK1 maandag 6 t/m vrijdag 10 juli    9.00 tot 17.00 uur   

WK2 maandag 13 t/m vrijdag 17 juli    9.00 tot 17.00 uur   

WK3 maandag 20 t/m vrijdag 24 juli    9.00 tot 17.00 uur    

WK4  maandag 27 t/m vrijdag 31 juli    9.00 tot 17.00 uur   

WK5 maandag 3 t/m vrijdag 7 augustus   9.00 tot 17.00 uur  

WK6 maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus   9.00 tot 17.00 uur  
 

De optie om te blijven slapen (intern) is voor seizoen 2020 i.v.m. de 

Coronamaatregelen helaas komen te vervallen.  

Ook kunnen we hierdoor geen gezamenlijke maaltijden verzorgen, de 

cursisten dienen zelf een lunchpakket mee te nemen.  
 

Surfcursus, vanaf 10 jaar & volw. Prijs: € 130,- 
S03 maandag 6 t/m vrijdag 10 juli  13.00 tot 16.00 uur  

S04 maandag 13 t/m vrijdag 17 juli  13.00 tot 16.00 uur 

S05 maandag 20 t/m vrijdag 24 juli  13.00 tot 16.00 uur 

S06 maandag 27 t/m vrijdag 31 juli  13.00 tot 16.00 uur 

S07 maandag 3 t/m vrijdag 7 augustus 13.00 tot 16.00 uur 

S08 maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus 13.00 tot 16.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naseizoen 17 augustus t/m 27 september: 
 

Surfcursus, vanaf 10 jaar & volw. Prijs: € 90,- 
S09 zondag 23, 30 aug & 6 sept  13.00 tot 16.00 uur  

S10 zondag 13, 20 & 27 september  13.00 tot 16.00 uur  

 

Zeilcursus Optimist, 7 t/m 12 jaar Prijs: € 125,- 
O21 woensdag 26 aug, 2, 9, 16 & 23 sept 14.00 tot 17.00 uur 

O22 zaterdag 29 aug, 5, 12, 19 & 26 sept     9.00 tot 12.00 uur 

 

Zeilcursus 12 t/m 18 jaar   Prijs: € 160,- 
Z21 zaterdag 29 aug, 5, 12, 19 & 26 sept 13.00 tot 16.00 uur 

Bootverhuur 2020 
 

Zeil- of 

motorboot 

ochtend 

9 - 12 u 

middag 

13 - 17 u 
hele dag 

9 - 17 u 
avond 

18 - 21 u 

Valk doordeweeks   n.v.t. n.v.t. € 60,- € 40,- 

Valk weekend  n.v.t. n.v.t. € 70,- € 40,- 

Motorboot 6 pers   € 75,- € 90,- € 155,- n.v.t. 

 

• Voor de huur van zowel zeil- als motorboten vragen wij u een 

borgsom van € 100,- contant en een geldig legitimatiebewijs 

mee te nemen. 

• Motorboten worden alleen verhuurd aan personen van 21 jaar 

en ouder.   

• De Valken liggen in het centrum van Almere Haven.  
 

 

Kano of SUP 1 uur halve dag  hele dag 

1-persoons kano    € 10,- € 15,- € 25,- 

2-persoons kano € 15,- € 25,- € 35,- 

Canadese kano   € 20,- € 30,- € 40,- 

1-persoons Zippy  € 10,- € 15,- € 25,- 

2-persoons Zippy  € 15,- € 25,-  € 35,- 

SUP-plank  € 10,- € 25,-  € 35,-  

 

 

 

 
 

Zomeraanbieding: Snuffelweek  Prijs: € 60,- 
Vijf ochtenden voor kinderen van 7 t/m 12 jaar waarbij kennis 

gemaakt wordt met verschillende watersporten zoals windsurfen, 

kanoën en suppen. Er wordt tijdens de snuffelweek niet gezeild.   

 

SW1 maandag 6 t/m vrijdag 10 juli    9.30 tot 12.00 uur 

SW2 maandag 13 t/m vrijdag 17 juli    9.30 tot 12.00 uur 

SW3 maandag 20 t/m vrijdag 24 juli     9.30 tot 12.00 uur 

SW4 maandag 27 t/m vrijdag 31 juli    9.30 tot 12.00 uur 

SW5 maandag 3 t/m vrijdag 7 augustus   9.30 tot 12.00 uur 

SW6 maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus   9.30 tot 12.00 uur 


