
 

 
SCHOOLSPORTDAGEN voor een halve (2,5 uur) of volledige dag (2 x 2,5 uur) zijn bij ons 
perfect mogelijk. Kom tijdens je uren LO watersporten of kom op watersportstage.  
 
WANNEER? van april tot half oktober, van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 16u30. Wees er 
vroeg bij dan heb jij als eerste de keuze over heel ons aanbod.  
 
WAAR? Domein ’Aan de Plas’, Blankenbergse dijk 75, 8000 Brugge. Onze activiteiten gaan door 
op en rond het water.  
 
ALGEMENE INFO LOCATIE? Ons watersportgebouw is voorzien van toiletten en kleedkamers 
met warme douches. Buiten beschikken we over een buitenpartje die open kan op aanvraag. Op 
het domein is er ook een brasserie, 
gesloten op dinsdag en woensdag. We hebben ook een hostel, dus overnachting kan 
gecombineerd worden.  
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ACTIVITEITEN 
Water’ADVENTURE  
Een mix van Stand up paddle, vlottenbouw, raft & kajak, giant sup. Nadruk ligt op fun. Een 
perfect evenwicht tussen sport en spel.  
 
VLOTTENBOUW  
Met tonnen, balken, fietsbanden en touw moeten leerlingen hun eigen vlot bouwen. Eens 
dat gelukt worden ze echt op de proef gesteld door te water te gaan! Als extra ingrediënt 
voegen we toe; Verover de vlag en kom heelhuids terug aan land!  
 
WINDSURFEN  
Stap voor stap leren windsurfen. Eerst met demo op het land en een goede opwarming 
rond, op en in het water. We starten met balanceren en het windvenster, laten de wind zijn 
werk doen. Voor succesbeleving raden we een volledige dag of verschillende sessies aan!  
Minimum 10 jaar, best in kleinere groepen voor een optimale intentisiteit!  
 
ZEILEN (Catsy/optimist)  
We starten met optuigen en een notendop theorie vooraleer het water te trotseren. Keuze 
boot hangt af van groepsgrootte, leeftijd en niveau. Ook hier raden we aan om voor een 
volledige dag of reeks te kiezen. Een blok van 2,5 uur is kort voor wat allemaal te leren valt.  
 
ACTIVITEITEN OP HET LAND  
Het is altijd mogelijk om op het land ook activiteiten uit te oefenen zoals volley, voetbal, 
basketbal, frisbee, golffrisbee, kastelen sjorren, highland games en anderen. Voor meer info 
hierover; sport@aandeplas.be 
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Prijzen schoolsporten 

* volle dag = (halve dag activiteit + halve dag activiteit) - 25%  

* Dit zijn onze standaard prijzen, neem gerust contact met ons op voor offerte op maat. 
 
Andere activiteiten zijn ook mogelijk in samenhang met watersport door samenwerking met 
onze collega adventurers. 
 - Paintball / laser shooting / Archery Tag 
 - Skateboarding (Tempelhof) 
 - Strandactiviteiten (golfsurf, sea rafting etc) O'neillbeachclub Blankenberge of  
   Surfing Elephant Wenduine 


