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Zeilschool Haddock: 
Welkom bij Zeilschool Haddock, dé place to be voor 

elke Almeerder die zich het liefst de hele zomer op, in 

en rond het water bevindt.  

Wij organiseren van april tot oktober diverse 

watersport-cursussen en verhuren kano’s en zeilboten.   

 

Ondanks dat we, op het moment dat we het 

cursusaanbod samenstellen, nog niet precies weten 

met welke Coronamaatregelen we komend seizoen te 

maken krijgen kijken we alweer heel erg uit naar een 

zonnige zomer vol waterpret!  

Via de website, nieuwsbrief en socials houden we jullie 

natuurlijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.  

 

Cursusaanbod 2021: 
 

AM = Aanbieding Meivakantie: watersportprogramma 

voor kinderen vanaf 7 jaar. ’s Ochtends worden er 

verschillende land- en wateractiviteiten gedaan zoals 

kanoën, suppen, vlot bouwen, 6-kamp en (als het weer 

het toe laat) windsurfen.  

’s Middags gaan we zeilen in de Optimist en de Valk.  

De cursisten dienen zelf een lunchpakket mee te 

nemen.  

 

NIEUW Zaterdag = Waterdag: Maak in 5 lessen 

kennis met al onze watersporten!    

W = Watersportcursus: watersport-oriëntatie cursus 

voor kinderen vanaf 7 jaar. Op vijf zaterdagmiddagen 

komen al onze watersporten aan bod. De cursisten 

maken op deze manier kennis met zeilen, kanoën, 

suppen en windsurfen.  

 

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 waarbij 

we in zowel de zwaardboot als de Valk gaan zeilen. De 

zwaardboten zijn 2-persoons, snel en  sportief, de 

Valken zijn 5-persoons en een stuk stabieler.     

Afhankelijk van het weer zullen we per les besluiten in 

welke boot de cursisten het water op gaan.   

Deze cursus wordt gegeven op beginners- en 

gevorderdenniveau.     

 

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.   

 

SW = Snuffelweek: vijf ochtenden waterpret voor 

kinderen vanaf 7 jaar. De deelnemers maken kennis 

met verschillende watersporten zoals windsurfen, 

kanoën, vlot bouwen en suppen.  

Er wordt tijdens de snuffelweek niet gezeild.   

 

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 activiteiten 

doen als suppen, vlot bouwen en speurtochten.   

De cursisten dienen zelf een lunchpakket mee te 

nemen.  

 

Maaltijden & overnachten: wij gaan er van uit dat het 

verzorgen van overnachtingen en/of maaltijden 

komend seizoen nog geen optie is.  

 

Inschrijven voor een cursus: als u een leuke cursus 

heeft gevonden kunt u de cursist(en) opgeven via onze 

website: www.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!   

http://www.haddockwatersport.nl/


Voorseizoen 28 april t/m 11 juli: 
 

Aanbieding Meivakantie, vanaf 7 jr.   Prijs: € 150,- 
AM1 woensdag 28 t/m vrijdag 30 april    9.00 tot 16.00 uur 

AM2 maandag 3 t/m woensdag 5 mei   9.00 tot 16.00 uur 

AM3  maandag 10 t/m woensdag 12 mei     9.00 tot 16.00 uur   

 

Surfcursus, vanaf 10 jaar & volw. Prijs: € 110,- 
S01 zondag 9, 16 & 23 mei   13.00 tot 16.00 uur 

S02 zondag 30 mei, 6 & 13 juni   13.00 tot 16.00 uur 

S03  zondag 20, 27 juni & 4 juli   13.00 tot 16.00 uur   

 

Zeilcursus Optimist, 7 t/m 12 jaar Prijs: € 140,- 
O01 zaterdag 22, 29 mei, 5, 12 & 19 juni      9.00 tot 12.00 uur 

O02  woensdag 26 mei, 2, 9, 16 & 23 juni 14.00 tot 17.00 uur 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogseizoen 12 juli t/m 22 augustus: 
 

Zeilcursus Optimist, 7 t/m 12 jaar Prijs: € 140,- 
O03 maandag 12 t/m vrijdag 16 juli    9.00 tot 12.00 uur 

O04 maandag 12 t/m vrijdag 16 juli  13.00 tot 16.00 uur 

O05 maandag 19 t/m vrijdag 23 juli      9.00 tot 12.00 uur 

O06 maandag 19 t/m vrijdag 23 juli  13.00 tot 16.00 uur  

O07 maandag 26 t/m vrijdag 30 juli    9.00 tot 12.00 uur 

O08 maandag 26 t/m vrijdag 30 juli  13.00 tot 16.00 uur 

O09 maandag 2 t/m vrijdag 6 augustus   9.00 tot 12.00 uur 

O10  maandag 2 t/m vrijdag 6 augustus 13.00 tot 16.00 uur  

O11 maandag 9 t/m vrijdag 13 augustus   9.00 tot 12.00 uur 

O12 maandag 9 t/m vrijdag 13 augustus 13.00 tot 16.00 uur 

O13 maandag 16 t/m vrijdag 20 augustus   9.00 tot 12.00 uur  

O14 maandag 16 t/m vrijdag 20 augustus 13.00 tot 16.00 uur  

 

Zeilcursus Optimist gevorderd  Prijs: € 140,-  
O15  maandag 12 t/m vrijdag 16 juli    9.00 tot 12.00 uur 

O16  maandag 19 t/m vrijdag 23 juli  13.00 tot 16.00 uur 

O17 maandag 26 t/m vrijdag 30 juli    9.00 tot 12.00 uur 

O18 maandag 2 t/m vrijdag 6 augustus 13.00 tot 16.00 uur 

O19  maandag 9 t/m vrijdag 13 augustus   9.00 tot 12.00 uur 

O20  maandag 16 t/m vrijdag 20 augustus 13.00 tot 16.00 uur  

 

Zeilcursus 12 t/m 18 jaar   Prijs: € 170,-  
Z03 maandag 12 t/m vrijdag 16 juli    9.00 tot 12.00 uur 

Z04 maandag 12 t/m vrijdag 16 juli  13.00 tot 16.00 uur 

Z05 maandag 19 t/m vrijdag 23 juli      9.00 tot 12.00 uur 

Z06 maandag 19 t/m vrijdag 23 juli  13.00 tot 16.00 uur  

Z07 maandag 26 t/m vrijdag 30 juli    9.00 tot 12.00 uur 

Z08 maandag 26 t/m vrijdag 30 juli  13.00 tot 16.00 uur 

Z09 maandag 2 t/m vrijdag 6 augustus   9.00 tot 12.00 uur 

Z10  maandag 2 t/m vrijdag 6 augustus 13.00 tot 16.00 uur  

Z11 maandag 9 t/m vrijdag 13 augustus   9.00 tot 12.00 uur 

Z12 maandag 9 t/m vrijdag 13 augustus 13.00 tot 16.00 uur 

Z13 maandag 16 t/m vrijdag 20 augustus   9.00 tot 12.00 uur  

Z14 maandag 16 t/m vrijdag 20 augustus 13.00 tot 16.00 uur 

 

Zeilcursus 12 t/m 18 jaar gevorderd Prijs: € 170,- 
Z15  maandag 12 t/m vrijdag 16 juli    9.00 tot 12.00 uur 

Z16  maandag 19 t/m vrijdag 23 juli  13.00 tot 16.00 uur 

Z17 maandag 26 t/m vrijdag 30 juli    9.00 tot 12.00 uur 

Z18 maandag 2 t/m vrijdag 6 augustus 13.00 tot 16.00 uur 

Z19  maandag 9 t/m vrijdag 13 augustus   9.00 tot 12.00 uur 

Z20  maandag 16 t/m vrijdag 20 augustus 13.00 tot 16.00 uur  

 

 

 
 

Watersportkamp, 8 t/m 12 jaar Prijs: € 265,- 
WK1 maandag 12 t/m vrijdag 16 juli   9.00 tot 17.00 uur   

WK2 maandag 19 t/m vrijdag 23 juli   9.00 tot 17.00 uur  

WK3 maandag 26 t/m vrijdag 30 juli   9.00 tot 17.00 uur  

WK4 maandag 2 t/m vrijdag 6 augustus  9.00 tot 17.00 uur  

WK5  maandag 9 t/m vrijdag 13 augustus   9.00 tot 17.00 uur  

WK6  maandag 16 t/m vrijdag 20 augustus   9.00 tot 17.00 uur  

 

Surfcursus, vanaf 10 jaar & volw. Prijs: € 170,- 
S04 maandag 12 t/m vrijdag 16 juli  13.00 tot 16.00 uur  

S05 maandag 19 t/m vrijdag 23 juli  13.00 tot 16.00 uur 

S06 maandag 26 t/m vrijdag 30 juli  13.00 tot 16.00 uur 

S07 maandag 2 t/m vrijdag 6 augustus 13.00 tot 16.00 uur 

S08 maandag 9 t/m vrijdag 13 augustus 13.00 tot 16.00 uur 

S09 maandag 16 t/m vrijdag 20 augustus 13.00 tot 16.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Naseizoen 23 augustus t/m 3 oktober: 
 

Surfcursus, vanaf 10 jaar & volw. Prijs: € 110,- 
S10 zondag 29 aug, 5 & 12 sept  13.00 tot 16.00 uur  

S11 zondag 19, 26 sept & 3 okt         13.00 tot 16.00 uur  

 

Zeilcursus Optimist, 7 t/m 12 jaar Prijs: € 140,- 
O21 woensdag 1, 8, 15, 22 & 29 sept 14.00 tot 17.00 uur 

O22 zaterdag 4, 11, 18, 25 sept & 2 okt     9.00 tot 12.00 uur 

 

Zeilcursus 12 t/m 18 jaar   Prijs: € 170,- 
Z21 zaterdag 4, 11, 18, 25 sept & 2 okt     13.00 tot 16.00 uur 

Zomeraanbieding: Snuffelweek Prijs: € 80,-  
Vijf ochtenden waterpret voor kinderen vanaf 7 jaar.  

De deelnemers maken kennis met verschillende 

watersporten zoals windsurfen, kanoën, vlot bouwen en 

suppen. Er wordt tijdens de snuffelweek niet gezeild.   
 

SW1 maandag 12 t/m vrijdag 16 juli    9.00 tot 12.00 uur 

SW2 maandag 19 t/m vrijdag 23 juli    9.00 tot 12.00 uur 

SW3 maandag 26 t/m vrijdag 30 juli     9.00 tot 12.00 uur 

SW4 maandag 2 t/m vrijdag 6 augustus   9.00 tot 12.00 uur 

SW5 maandag 9 t/m vrijdag 13 augustus   9.00 tot 12.00 uur 

SW6 maandag 16 t/m vrijdag 20 augustus   9.00 tot 12.00 uur 

NIEUW: Watersportcursus  Prijs: € 140,- 
Watersport-oriëntatie cursus voor kinderen vanaf 7 jaar. 

Op vijf zaterdagmiddagen komen al onze watersporten aan 

bod. De cursisten maken op deze manier kennis met zeilen, 

kanoën, suppen en windsurfen.  
 

W01  zaterdag 22, 29 mei, 5, 12, 19 juni  13.00 tot 16.00 uur 

 


