
Sportieve 
activiteiten

Er is geen plek in ons land waar je zo snel ontspant als aan 
zee. En je ontspant nog veel sneller wanneer je lekker actief 

bezig bent. Je kunt bij ons sporten –zelfs als je niet al te 
geoefend bent. Daarnaast hebben we allerlei avontuurlijke, 

creatieve, culinaire en muzikale workshops. Ook leuk te 
combineren met een BBQ, diner, feestje of een zakelijke 

ontmoeting overigens.



Suppen, Stand Up Paddling

Wij bieden twee mogelijkheden. Een workshop waarbij je alles leert over balans, 
de branding, paddle technieken en je materiaal. Na deze workshop ben je al in 
staat om met een redelijk ruwe zee te Suppen. De tweede mogelijkheid is voor 
diegene die het al kunnen of zich laten begeleiden door iemand die het al kan. 
Daarvoor verhuren wij tevens materialen.

Kosten p.p. (workshop): 29,50
(vanaf 5 personen)

privéles (tot 4 personen) prijs in overleg

Kosten p.p. (verhuur p.u.): 15,00 
Kosten wetsuit 2,50
Kosten schoentjes 1,50
Duur: 1 uur

The Big Sup

Op The Big Sup kunnen 6-8 personen tegelijkertijd afhankelijk van het weer/
golfslag.

Kosten: (inclusief wetsuits en peddels) € 99,00 
Kosten instructeur € 70,00 
Duur: 1 uur
( wij adviseren een instructeur )

Net zo populair als golfsurfen, zeker niet minder spectaculair en eenvoudiger te 
leren. Het Suppen, vrij vertaald 'recht op staand peddelen', is enorm leuk om te 
leren en te doen. Sportief in de branding of een tochtje op zee. Het leuke van 
deze workshop is dat zowel beginners als gevorderden, sportieve en midner 
sportieve mensen, naast elaar deze sport kunnen beoefenen.

Wil je echt in teamverband gaan suppen? Sportief of voor de humor? The Big 
Sup is de laatste trend in de snelst groeiende watersport van dit moment. 
Gezamenlijk door de branging. Golven pakken of afstand afleggen, The Big 
Sup kan je serieus of enkel voor de humor beoefenen.



Expeditie Robinsol

Kosten p.p.: € 25,00 
Duur 2 uur

Teamwork, doorzettingsvermogen en rustig blijven nadenken zijn noodzakelijk om 
dit parcours af te leggen. Het is niet zozeer dat de meest sportieve dit zullen 
winnen! Tactiek is zeer belangrijk!
Gezamenlijk een teamvlag maken en dit bevestigingen aan een groot houten 
raamwerk. Er zullen verschillende onderdelen zijn, waar je als team mee aan de slag 
gaat; Challenge parcours + vuurmaken (hindernisbaan), Tug of War (touwtrekken), 
Mindgames, Water race & Katapult shooting.

Zipline

Kosten p.p. € 32,50 
Minimale kosten € 325,00 
Duur: 1 uur

Powerkiten

Kosten p.p.: 25 
Minimale kosten: 250 
Duur: 1,5 uur

Powerkiten is een iets geavanceerde manier van vliegeren, zo zijn de kite's 
veel groter. Je leert om de kite te laten dalen en stijgen zonder er zelf mee in 
de lucht genomen te worden.... En als je durft kunje je e eerste sprong 
wagen! (niet voor zwangere dames en mensen met een zwakke rug!)

Voor de waaghalzen onder jullie is Solbeach een samenwerking aangegaan met 
de Zipline op de Pier van Scheveningen. De meest unieke zipline van Nederland, 
die met een snelheid van 70 km per uur langs het reuzenrad over zee en strand 
eindigt boven de terrasjes van de Pier. Combineer een dagje met collega's, 
vrienden of familie met heerlijk vertoeven bij Solbeach en de spectaculaire 
Zipline. De zipline is los te boeken of gezamelijk met een lunch, borrel of diner.



Ribvaren

Kosten p.p.: 42,50 
Minimale kosten: 255 
Duur: 30 tot 40  minuten 
Opstapplaats: in de haven

Vrijgezellenfeest?
Na een spectaculaire RIB powerboat tocht op zee laten wij de vrijgezel 
geheel verantwoord kennis maken met een frisse duik in de Noordzee. In een 
overlevingspak dobberen over de golven onder toezicht van je vrienden. 
Gegarandeerd vermaak!

Kosten p.p.:  52,50
Minimale kosten: 315
Duur: 45 minuten
Opstapplaats: in de haven

Beachvolleybal

Kosten p.p.:(toernooi incl. velden en begeleiding): 11,50 
Minimale kosten: 250
Kosten: (volleybalveld zonder begeleiding): 49,50 
Duur: 2 uur

Met grote snelheid over het water langs de kust van Scheveningen, een waar 
spektakel. Vlak water of hoge golven, tegen of zonneschijn, deze boottocht zal 
je niet snel vergeten. De kapitein zal tevens een korte uitleg geven over de 
vaareigenschappen en andere interessante informatie met betrekking tot de 
zee! Alles wordt verteld uit einge ervaring van deze reddingsbrigadeschippers.

Beachvolleyballen is al jaren één van de meerst populaire teamsporten. 
Solbeach biedt deze sport dan ook het gehele strandseizoen in verschillende 
vormen aan. Of je nu 2 tegen 2 wilt spelen of met 200 personen een 
volleybaltoernooi met meerdere velden wilt organiseren, het is pal voor het 
strandpaviljoen en allemaal uitvoerbaar.



     

     

Beachsoccer

Beachcamp

Kosten p.p.(beachsoccertoernooi met begeleiding): 11,50 
Minimale kosten 200
Kosten (beachsoccerveld zonder begeleiding): 45 
Duur: 2 uur

Kosten p.p.: 25 
Minimale kosten: 250 
Duur: 2 uur

Voetballen krijgt een heel andere dimensie op het strand. Zand tussen je 
tenen, in je haar, overal...Eén voordeel: vallen doet geen pijn! Eerst wat 
spelregels als uitleg en daarna schieten maar! Ideaal voor het optimale 
groepsgevoel... Met Beachsoccer zijn er 2 verschillende mogelijkheden;
Huur van beachsoccerveld zonder begeleiding of een beachsoccertoernooi 
incl. velden en bevegeleiding

Solbeachcamp bestaat uit verschillende activiteiten op het strand. Een 
competitie in groepsverband, met verschillende onderdelen waarbij 
teambuilding centraal staat. De beachcamp bestaat uit 6 onderdelen:
Beachvolleybal, knotshockey, hindernisbaan + vuurmaken, skippyballen race, 
mega twister en katapult bouwen.

Bodyboarden

Kosten p.p.: 10 
 Duur: 1 uur
Begeleiding: 75

Ideaal voor jong en oud!
Bodyboarden is hot!! Steeds meer mensen wagen zich aan deze spannende 
sport.Bij bodyboard surf je liggend op je plank. Eerst ga je door de branding 
heen en dan is het wachten op een mooie golf om een ‘ride’ te maken, het 
liefst zo hard of zo lang mogelijk natuurlijk.



Archery Tag

Kosten p.p.: 25 
Minimale kosten: 250 
Duur: 1 uur

Het isde nieuwste trend in Nederland. Heel veel actie en adrenaline zonder 
blauwe plekken. Archery tag is een nieuw en indrukwekkend spel voor jong 
en oud. Het is een mix tussen paintbal en trefball.
Je strijdt in twee teams tegen elkaar. Gewapend met pijl en boog sluip je zo 
stil mogelijk op je tegenstander af….. Ben je in shooting range, schiet en 
schakel je tegenstanders uit! Wie bekroond zich tot Robin Hood? Beleef dit 
spannende spel snel bij Solbeach!

Bubble voetbal

Kosten p.p.: 22,50 
Minimale kosten: 225 
Duur: 1,5 uur

Het is fantastisch om te doen, maar ook hilarisch om te zien. Het is een 
fysieke en mentale veldslag wat fantastisch zal werken op de lachspieren. 
Dus durven jullie deze uitdaging aan?!
Twee of meerdere teams nemen het tegen elkaar op, maar bij Bubble 
voetbal is alles toegestaan!

Maak het je tegenstander zo moeilijk mogelijk door ze uit het veld te 
beuken, over de kop te stoten en door de lucht te laten vliegen. Niet alleen 
de bal is het doelwit, maar ook de tegenstander. Lukt het jou om de bal te 
veroveren? Of beter nog: lukt het je om overeind te blijven staan?
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