FAQ Watersportplaatsen
Waar zijn de watersportplaatsen te vinden?
Er zijn 12 watersportplaatsen op camping Bakkum. Deze zijn lichtblauw gekleurd op de
plattegrond. De plaatsen zijn gelegen op het zonnige Commissarisveld, hebben standaard
16 Ampère elektra en er hangt een hangmat klaar. U mag de auto eventueel op de
kampeerplaats laten staan.
Welke sfeer hangt er op het watersportveld?
Hier hangt een echte strandsfeer. In de duinen, veel schelpen, surfplanken ter decoratie,
hangmatten, een gezamenlijke kookplaat met 2 grillplaten. U waant zich even in ‘Hawaï’ en u
kunt genieten van het kampvuur op (bijna) alle vrijdagavonden en een poging wagen aan het
slacklinen of indoboarden. Er staat één accommodatie waar de surfinstructeurs kunnen
blijven slapen.
Wat is er extra aan een watersportplaats?
De watersportplaatsen zijn inclusief 1 locker bij S@S op het strand van Castricum aan Zee.
Er is in dit watersportcentrum voor u een locker gereserveerd, waardoor er geen dagelijks
gesleep met (surf)spullen naar het strand nodig is. Per kampeerplaats ontvangen de gasten
bij ontvangst een zwart zakje met hierin twee toegangsbandjes, een hangslot & sleutel voor
de locker. Natuurlijk zit hier ook een uitleg bij hoe alles werkt.
Betalen de gasten borg?
We hebben het overwogen om borg te vragen maar dit vonden we niet zo gastvrij. Past u wel
op dat u niets kwijtraakt?
Waar is S@S?
Dit hypermoderne watersportcentrum staat op het
strand van Castricum aan Zee. Dit is te bereiken
door de Zeeweg af te lopen/ fietsen. Bij aankomst
op het strand loopt u naar links, het
watersportcentrum is de laatste accommodatie.
Waar krijgt u als gast toegang met de twee
bandjes?
In watersportcentrum S@S is een speciaal voor
campinggasten gereserveerde ruimte met 15
lockers. Een handige kluis voor surfplanken,
strandstoeltjes, parasol etc. Dus geen gesleep meer
vanaf de camping! Verder is er in het complex een grote ruimte om sportmaterialen en
kleding af te spoelen en te laten drogen zodat deze goed onderhouden kunnen worden. Ook
zijn er warme douches en schone toiletten aanwezig.
Tussen 7.30 – 21.30 uur heeft u toegang tot het centrum.
Hoe groot is een locker?
Deze is 80cm diep, 55cm breed en 265 cm hoog
Wanneer is de surfschool op de camping aanwezig?
Elke vrijdag- en zaterdagavond van 19.00 – 21.00 uur in de
volgende periodes:
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksteren
Juni: alle weekenden
Zomervakantie

Welke surflessen zijn er?
Activiteit
Surfles
Voor wie?
Iedereen vanaf 7 jaar
Kosten
Prijs t/m 15 jaar: €22,50 per les of €175,- voor een tienrittenkaart
Prijs volwassenen: €25,- per les of €200,- voor een tienrittenkaart
Privéles: €70,Wanneer
• In de maand mei op zondag van 10:00 uur tot 11:30 uur en van 12:00 uur tot 13:30 uur.
De eerste les is voor beginners en de tweede les voor volwassenen en kinderen die al vaker
hebben gesurft.
• In juni, juli, augustus en september op zaterdag & zondag van 10:00 uur tot 11:30 uur en
van 12:00 uur tot 13:30 uur
• In de schoolvakantie wordt er, naast de zaterdag en zondag, ook op dinsdag en
donderdagmiddag van 16:30 uur tot 18:00 uur les gegeven.
Welke kampen zijn er?
Activiteit
Quiksilver Surfkamp
Locatie
Sports at Sea, strand Castricum
Voor wie?
Kinderen van 8 – 11 jaar & 12 – 15 jaar
Kosten
€235,- (10% korting voor campinggasten) voor de hele week
€50,- (10% korting voor campinggasten) per dag
Wanneer
18 t/m 22 juli
25 t/m 29 juli
1 t/m 5 augustus
8 t/m 12 augustus
15 t/m 19 augustus
22 t/m 26 augustus
Tijden
Maandag t/m vrijdag van 10:00 – 16:00
Activiteit:
Strandkamp
Locatie
Sports at Sea, strand Castricum
Voor wie?
Kinderen van 7 – 11 jaar & 12 – 15 jaar
Kosten
€235,- (10% korting voor campinggasten) voor de hele week
€50,- (10% korting voor campinggasten) per dag
Wanneer
18 t/m 22 juli
25 t/m 29 juli
1 t/m 5 augustus
8 t/m 12 augustus
15 t/m 19 augustus
22 t/m 26 augustus
Tijden
Maandag t/m vrijdag van 10:00 – 16:00

Hoe reserveer ik een surfles of kamp?
Reserveren kan door te bellen naar surfschool Quiksilver: 072 509 2773 of e-mailen naar
info@quiksilversurfschool.nl. En natuurlijk op de camping bij aanwezigheid van de
surfschool.
Geen watersportplaats maar wel een locker huren?
Dat kan, we hebben 3 extra lockers te huur voor € 10 per dag.
U kunt een locker huren voor 24 uur; van 9.30 – 9.30 uur.

