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Als één van de grootste zeilclubs van België
hebben wij voor iedereen, van jong tot oud, van
klein tot groot, van beginneling tot ervaren
zeiler tal van initiatieven die we graag voor
jullie eens op een rijtje zetten. Naast ons
aanbod zorgen wij er natuurlijk ook voor dat
iedereen die bij ons langskomt op de
verschillende basissen, zich op ieder moment
op zijn gemak voelt. Daarom zorgen wij ten alle
tijde voor een aangename sfeer, niks moet
alles kan en naast de watersportactiviteiten die
wij aanbieden, kunt u genieten van onze
zonovergoten terrassen.

RoyalBelgianSailingClub
rbsc_1863
www.rbsc.be

RBSC
SAILING
SCHOOL
We zijn al meer dan 50 jaar actief met onze
zeilschool. Door de jaren heen, breide deze
uit, waardoor we op vandaag onze passie voor
het watersporten kunnen doorgeven aan
kinderen op maar liefst 3 verschillende
basissen! Wil je leren zeilen op een meer?
Bekijk dan ons aanbod te Heusden.
Wil je liever op zee zeilen?

Bekijk dan snel ons aanbod in Duinbergen en
Het Zoute en krijg de zeilmicrobe te pakken!
Om de kinderen optimaal te begeleiden
werken wij steeds met gekwalificeerde
monitoren, die ook zelf heel wat zeilervaring
hebben. Zo kunnen zij iedereen bijstaan met
goede raad om zo iedereen de pracht van de
zeilsport te laten ontdekken. Blader snel door
en ontdek ons volledige aanbod op onze
verschillende basissen.

Friends, sun, waves
and water is all it
takes.

ZOMERSTAGES
DUINBERGEN
HET ZOUTE

VOOR WIE

Van 8 tot 17 jaar, van beginner tot ervaren zeiler.

WANNEER

In juli en augustus van maandag tot vrijdag (10.00 - 17.00u)

WELKE BOTEN

Van Catsy tot HC Max, voor elke leeftijd en niveau de aangepaste boot

PRIJS LAAG SEIZOEN

Leden €258 / Niel-Leden €322 (1-23 juli & 16-31 augustus)

PRIJS HOOG SEIZOEN

Leden €308 / Niet-Leden €385 (26 juli - 13 augustus)

INSCHRIJVEN

Online via www.rbsc.be

KING OF THE SEA

Wedstrijdgericht kamp speciaal voor zij die reeds evolutie 1 of 2
behaald hebben!
12-16 juli @ RBSC Het Zoute
26-30 juli @ RBSC Duinbergen

BEACHCLUB
DUINBERGEN

BEACHCLUB
HET ZOUTE

Zeedijk 430A
thv. De Wandelaar
8301 Knokke-Heist
T: +32(0)50/51.33.93

Zeedijk 871Y
thv. Appelzakstraat
8301 Knokke-Heist
T: +32(0)50/51.33.93

VERANTWOORDELIJKE
ZEILSCHOOL KUST
Nathalie De Waele
G: +32(0)475/67.75.05
EXPEDITIE | PAGINA 2
T: +32(0)50/54.49.03
E: nathalie@rbsc.be

NIEUW!
FUN @ SEA

VOOR WIE

Van 8 tot 10 jaar

WANNEER

In juli en augustus van maandag tot vrijdag (10.00 - 17.00u)

WELKE BOTEN

HC Catsy & tal van leuke water- & beachgames

PRIJS LAAG SEIZOEN

Leden €258 / Niel-Leden €322 (1-23 juli & 16-31 augustus)

PRIJS HOOG SEIZOEN

Leden €308 / Niet-Leden €385 (26 juli - 13 augustus)

INSCHRIJVEN

Online via www.rbsc.be

WAAROM

Ons nieuwe concept is een sportkamp waarbij uw spruit hét leukste
water- & beachsport gamma leert kennen. Zeilen, golfsurfen, suppen,
beachvolleyballen,… alles komt aan bod! Dit alles voor de jongste wateren beachsporters van 8 – 10 jaar!
Wat is het verschil met onze ‘gewone zeilkampen?
Tijdens onze ‘gewone’ zeilkampen trachten we zo veel mogelijk al
zeilend het water op te gaan. Tijdens de fun@sea kampen, ligt het
accent net op het ontdekken van zo veel mogelijk verschillende beach& watersporten. Zo kijken we er op toe om iedere sport in de meest
optimale omstandigheden uit te oefenen, zodat we op een heel
comfortabele, veilige manier een hele brede waaier aan sporten leren
kennen. Deze planning stemmen we helemaal af op het weer dat we
verwachten die week/dag. Kort samengevat is dit dus de ideale instap
voor iedere beginnende watersporter!

BEACHCLUB
DUINBERGEN
Zeedijk 430A
thv. De Wandelaar
8301 Knokke-Heist
T: +32(0)50/51.33.93

VERANTWOORDELIJKE
ZEILSCHOOL KUST
Nathalie De Waele
EXPEDITIE | PAGINA 2
G: +32(0)475/67.75.05
T: +32(0)50/54.49.03
E: nathalie@rbsc.be

ZOMERSTAGES
HEUSDEN

VOOR WIE

Vanaf 8 jaar: optimist - Vanaf 14 jaar: RS Feva & laser
Vanaf 1 optimistenstage: Catamaran Catsy & Advance

WANNEER?

Tijdens de 2de week van de paasvakantie en tijdens de maanden juli
en augustus van maandag - vrijdag van 9:00-17:00u.

WELKE BOTEN?

Optimist, RS Feva, Laser, Hobie Cat Catsy, Hobie Cat Advance

PRIJS ZWAARDBOTEN?

Leden € 159 / Niet-Leden € 199

PRIJS CATAMARAN?

Leden € 221 / Niet-Leden € 276

INSCHRIJVEN?

Online via www.rbsc.be.

COMBINATIEKAMPEN

19 juli - 13 augustus
Zeilen & wakeboarden: Leden €232 / Niet-Leden € 287
Zeilen & Tennis: Leden €210 / Niet-Leden €230

LAKECLUB
HEUSDEN
Stapsteenweg 50
9070 Heusden
T: +32(0)9/231.52.87

VERANTWOORDELIJKE
ZEILSCHOOL HEUSDEN
Teun Van de Voorde
G: +32(0)477/77.56.68
EXPEDITIE | PAGINA 2
E: teun@rbsc.be

VERHURING
DUINBERGEN
HET ZOUTE
Huur een Nacra 500, Hobie Cat Max of
Hobie Cat 15. Met 2 of 3 personen per
boot, u moet kunnen aantonen dat u kan
zeilen. Wetsuit, trapeze en
reddingsvesten inbegrepen in de prijs.
De franchise in geval van schade
bedraagt €300

WANNEER?
Duinbergen: april - oktober
Zoute: juli - augustus

Niet-Lid

Lid

1 UUR

€ 51

€ 41

4 UUR

€ 181

€ 145

6 UUR

€ 255

€ 204

8 UUR

€ 320

€ 256

RESERVATIE & INLICHTINGEN?
Duinbergen: +32(0)475/67.75.05
Het Zoute: +32(0)478/23.74.04
Online: www.rbsc.be/nl/reserveer

PRIVÉLES
DUINBERGEN
HET ZOUTE

Niet-Lid

Lid

1 UUR

€ 64

€ 51

4 UUR

€ 230

€ 184

6 UUR

€ 326

€ 261

Wetsuit, trapeze, reddingsvest
inbegrepen in de prijs. Een van onze
gemotiveerde leraren stapt met u
mee aan boord en leert u zo alle
knepen van het vak. U leert op uw
eigen tempo en geniet een constante
feedback!

WANNEER?
Duinbergen: april - oktober
Zoute: juli - augustus

RESERVATIE & INLICHTINGEN?
Duinbergen: +32(0)475/67.75.05
Het Zoute: +32(0)478/23.74.04
Online: www.rbsc.be/nl/reserveer

PRIVÉLES
VERHURING
HEUSDEN

PRIVÉLES
RS FEVA, 470, LASER OF TWIXXY

RS FEVA
470
LASER
TWIXXY

Niet-Lid

Lid

€ 49

€ 39
VERHUUR
RS FEVA, 470, LASER, TWIXXY

voor iedereen die een boot goed onder controle heeft
verhuur per 4 uur

RS FEVA
470
LASER
TWIXXY

WANNEER?
Alle weekenden vanaf
april tot eind oktober
van 09:00 tot 17:00u

Niet-Lid

Lid

€ 59

€ 47

RESERVATIE & INLICHTINGEN?

+32(0)477/7756.68

GROEPSLES
CATAMARAN
VOOR WIE?

Voor iedereen vanaf 18 jaar.

WAT?

We geven volwassenen de kans om ook met een zeilpartner zelf alle
zeilervaring te kunnen op doen. Dit gebeurd met behulp van een ervaren
monitor die jullie zowel in de theorie al in de praktijk bijstaat, maar ditmaal
vanop de motorboot.

WAAR?

Beachclub Duinbergen T: +32(0)475/67.75.05

WANNEER?

5 - 6 Juni

PRIJS?

Lid €226 / Niet-Lid € 282 - incl. gebruik boot, wetsuit, zwemvest en trapeze

INSCHRIJVEN?

Online via onze website www.rbsc.be/nl/groepsles

KITESURFSCHOOL
DUINBERGEN
HET ZOUTE
Ben je geboeid door surfen, zon, zee en strand, dan ben je
bij ons aan het juiste adres!
Met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van kitesurfen
hebben we een succesformule ontworpen waarin je in 4
stappen leert kitesurfen. Deze stappen kan je spreiden over
meerdere dagen, waardoor je op je eigen tempo deze
fantastische sport kan aanleren.
Meertalige gelicentieerde instructeurs brengen je hun
passie op een veilige en aangename manier over!
Wij hebben stages voor zowel volwassenen als voor
kinderen die je kan volgen in het Nederlands, Frans en
Engels.
Je kan bij ons terecht voor groepslessen, privélessen en
huur van materiaal.

SURF AND FLY
DUINBERGEN

ROYAL KITESURFSCHOOL
HET ZOUTE

Info@kitesurf.be
Reservatie: kitesurf.be
G: +32(0)472/94.99.71
Nieuw online leerplatform!

Info@royalkitesurfschool.be
Reservatie: royalkitesurfschool.be
G: +32(0)472/71.08.97

GROEPSLES
KITESURFEN
STAP 1
DISCOVERY

Je leert de basis van het vliegeren op het strand en de setup van een tubekite
Lid: €72 / Niet-Lid: €80

STAP 2
BODYDRAG

Je maakt kennis met de kracht van een grote kite in het water
Lid: €144 / Niet-Lid: €160 - per waterles van 2.5u

STAP 3
ON BOARD

Na een simulatie op het strand ben je klaar om met het board aan de slag te gaan
Lid: €144 / Niet-Lid: €160 - per waterles van 2.5u

STAP 4
FIRST RIDE

Nu is het tijd om aan je boardskills te werken. Je leert heen en weer varen
Lid: €144/ Niet-Lid: €160 - per waterles van 2.5u
Full kitesurf package: Stap 1+2+3+4 = Lid: €450 / Niet-Lid: €500

VERHUUR

KITE
KITEBOARD
WETSUIT
HARNAS
COMPLETE SET

Je bent op vakantie of je kite spontaan slechts enkele keren per jaar ren wil met
het laatste nieuwe materiaal varen? Dan is huren de beste optie.
1U
€ 35
€ 15
€ 40

2.5U
€ 60
€ 40
€ 90

1
€
€
€
€
€

DAG
100
60
10
10
160

Tijdens deze lessen word je persoonlijk begeleid en leer je op je eigen ritme
kitsurfen (stage-vervolmaking-first trick-foilriding)
Lid: €95/uur
Niet-Lid: €105/uur

PRIVÉLES?

WAKE UP AT
RBSC HEUSDEN
Bent u gefascineerd door het
wakeboarden, dan is deze kabelbaan
beslist iets voor u!
Onze kabelbaan is vergelijkbaar met
wakeboarden achter een boot. Het enige
verschil is dat je door een kabel over het
water getrokken wordt. Deze kabel wordt
elektrisch aangedreven en is daardoor
milieuvriendelijker en goedkoper. De baan
die iwij gebruiken is een zogenaamd
systeem 2.0 van 170m lang met een over
en weer rondgang met mogelijkheid tot
terugkeer van de hendel indien u zou
vallen.
De baan is zowel individueel als voor
groepen te reserveren.
Op onze wakeboard kabelbaan kan je je
helemaal uitleven! Deze is geschikt voor
beginnende alsook ervaren
wakeboarders. Je boekt de baan voor een
uur en gedurende dat uur maak je
meerdere starts. Een beginnend
wakeboarder kan binnen dat uur de
techniek van het kabelwakeboarden
onder de knie hebben.
Meer info omtrent een pakket op maat of
alle tarieven kan u terugvinden op
wakeupcable.be
Tijdens de maanden juli en augustus
voorzien wij iedere week sportkampen.
Dit ook in combinatie mat zeilen (€225
leden / €279 niet-leden)
Wij verwelkomen u alvast te Heusden!

RESERVATIE & INLICHTINGEN?

G: +32(0) 493 41 94 03
wakeupcable.be

VOORDELEN
LIDMAATSCHAP
RBSC
20% korting op alle zeiltarieven
Voordeeltarief op watersportmateriaal (zeil-kite-surf-...)
Korting bij de kitesurfscholen (Duinbergen/Het Zoute)
Korting aan de bars en clubhuizen
Toegang tot alle basissen: 1 lidmaatschap = 5 clubs
Voorrang bij het inschrijven voor de zeilstages
Lichamelijk ongevallen verzekering*
Abonnement op het watersportmagazine "Varen"
Clubservice en activiteiten
Mogelijke deelname aan clubreizen
Deelname officiële wedstrijden
Assistentie op het water (redding)
Gebruik van onze infrastructuur:
toilet, douches, vestiaires, wifi,...
Meteostations
Gratis clinics
Gratis kennismaken met zeilwagenrijden

*De sportpolis, afgesloten door de federatie, biedt automatisch dekking in aansprakelijkheid voor schade aan derden tijdens het gebruik van zeilboten tot 200 kg.
De aansprakelijkheid voor zeilboten van meer dan 200 kg en motorboten is niet gedekt binnen de polis en dient apart verzekerd te worden.

OP ONZE BASISSEN AAN DE KUST GRATIS GEBRUIK VAN:

gofsurfplanken, stand up paddleboards, kajak, raft, big sup, char à
voile, volleybalveld, beachsoccer, kubb, bodyboards, laser (junior lid
en eigenaar kajuitboot, zwaardboot, catamaran)

OP ONZE BASISSEN TE HEUSDEN GRATIS GEBRUIK VAN:

big sup, sup, kajak, volleybalveld, beachsoccer, kubb, korting op het
gebruik van de kabelbaan te Heusden

LIDMAATSCHAPPEN
2021
Het lidmaatschap geldt voor één kalenderjaar
en geeft toegang tot alle infrastructuur, diverse
kortingen in de jachthaven, de zeil- en
kitesurfscholen, de clubhuizen en toegang tot
activiteiten van allerlei aard in de vijf RBSC
basissen. In het lidmaatschap zijn een
zeillicentie en lichamelijke ongevallen
verzekering inbegrpen.
HOOFDLID
Eigenaar kajuitboot, zwaardboot, catamaran
€ 300 (+ € 10 kite verzekering)
Bemanningslid, Steunend lid, zeilplank lid
€ 175 (+ € 10 kite verzekering)
Kite lid (inclusief kite verzekering)
€ 185
FAMILIELID
Altijd samenwonend onder één dak met een lid
van de hierboven vermelde categorie =
echtgeno(o)t(e) en kind(eren)
jonger dan 26 jaar op 1 januari
€ 85 (+ € 10 kite verzekering)

JUNIORLID
LEDEN DIE HUN LIDMAATSCHAP
HERNIEUWEN VOOR 1 APRIL
GEEN
N €€ 1155 KKO
ORRTTIIN
NG
G AALLSSO
OO
OKK
KKRRIIJJG
NIEUWE LEDEN

Jonger dan 26 jaar op 1 januari
€ 100
Junior lid 26 jaar op 1 januari
€ 115
Junior lid 27 jaar op 1 januari
€ 130
Junior lid 28 jaar op 1 januari
€ 145
Junior lid 29 jaar op 1 januari
€ 160

RBSC
BUSINESS CLUB
Sponsorformule RBSC-Business Club
In ruil voor uw deelname aan de RBSC business club ontvangt u:
Een factuur op naam van uw vennootschap naar keuze
Het lidmaatschap als hoofdlid RBSC (eventueel aangevuld met uw familieleden)
€ 200 consumpties aan de bar van uw club voor u en uw genodigden
Uw logo op het digitaal infoscherm in het clubuis van uw club

PRIJS: € 710 (excl. btw) + Indien van toepassing lidgeld familie (bijkomend te betalen)

CONTACT

ROYAL BELGIAN
SAILING CLUB
SECRETARIAAT
RBSC

BEACHCLUB
DUINBERGEN

CLUBHOUSE
SAILING QUEEN

Rederskaai 1
8380 Zeebrugge
+32(0) 50/54.49.03
info@rbsc.be

Zeedijk 430A
8301 Knokke-Heist
+32(0) 50/51.55.93
+32(0) 477/88.40.48
duinbergen@rbsc.be

Eilanderskaai 9
9000 Gent
+32(0) 9/253.82.31

ALGEMEEN
DIRECTEUR
RBSC

BEACHCLUB
HET ZOUTE

CLUBHOUSE
ALBERTA

Patrick Demesmaeker
+32(0) 495/21.99.22
zeebrugge@rbsc.be

Zeedijk 871y thv. Appelzakstraat
8300 Knokke-Heist
+32(0) 50/62.11.71
+32(0) 475/92.80.05
zoute@rbsc.be

Omookaai 1
8380 Zeebrugge
+32(0) 50/54.41.97

JACHTHAVEN
ZEEBRUGGE

VERANTWOORDELIJKE
ZEILSCHOOL HEUSDEN
& JEUGDWERKING DINGHIES

ZEILSCHOOL KUST
VERHUUR/LES

Rederskaai 1
8380 Zeebrugge
+32(0) 50/54.49.03
havenmeester@rbsc.be

Teun Van de Voorde
+32(0) 477/77.56.68
teun@rbsc.be

Duinbergen
+32(0) 475/67.75.05
Het Zoute
+32(0) 478/23.74.04
www.rbsc.be/nl/verhuur

JACHTHAVEN
LANGERBRUGGE

Eilanderskaai 7
9000 Gent
+32(0) 9/227.72.15
+32 (0)486/86.93.06
langerbrugge@rbsc.be

VERANTWOORDELIJKE
ZEILSCHOOL KUST
& JEUGDWERKING MULTIHULL

Nathalie De Waele
+32(0) 50/54.49.03
nathalie@rbsc.be

