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Zeehonden-safari met de zeekajak 
 
Vanaf het strand bij Renesse maken we een rondje van circa 7 km tussen het strand en de zandbanken. We pauzeren 
op de Verklikkerplaat en tijdens het varen zwemmen zeehonden met ons mee. Een unieke mogelijkheid om de 
Noordzee ten volle te proeven én zeehonden te leren kennen! 
 
Na het aanlanden op het strand is er de mogelijkheid om heerlijk te eten in strandpaviljoen De Haven van Renesse. We 
kijken dan letterlijk en figuurlijk terug op een mooie er-varing tijdens een welverdiende maaltijd. 
 

 

 
 
Zo 15 mei - €89,- 
Verzamelen: 16.30 uur - Einde: ca. 21.30 uur 
Met soep op zandplaat 
 
Za 28 mei – €89,- 
Verzamelen: 15.00 uur - Einde: ca. 20.00 uur 
Met soep op zandplaat 
 
Vrij 10 juni - €89,- 
Verzamelen: 13.00 uur - Einde: ca. 18.00 uur 
 
Zo 12 juni - €89,- 
Verzamelen: 14.30 uur - Einde: ca. 19.30 uur 
Met soep op zandplaat 
 

 
Za 09 juli - €89,- 
Verzamelen: 12.30 uur - Einde: ca. 17.30 uur 
 
Ma 11 juli - €89,- 
Verzamelen: 14.00 uur - Einde: ca. 19.00 uur 
 
Za 23 juli - €89,- 
Verzamelen: 11.00 uur - Einde: ca. 16.00 uur 
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Startlocatie 
We ontmoeten elkaar bij het strandpaviljoen ‘De Haven van Renesse’. Je kunt parkeren op parkeerplaats van hotel  
Zeeuwse Stromen (betaald parkeren). 
 
Niveau & vereisten 
Voor mensen die al eerder met Outdoor Inspiration hebben gevaren of aantoonbare vaardigheden hebben. 
 
Bij héél rustig weer kunnen ook ‘nieuwe mensen’ mee. Ter beoordeling aan Outdoor Inspiration. 
 
Weersomstandigheden en doorgang 
De beschreven tochten kunnen alleen doorgaan bij geschikte weeromstandigheden. Als er meer wind en/of golven 
staan dan gewenst, wordt in overleg besloten om naar een andere locatie te gaan of om de dag te annuleren. 
 

 
 
Visuele impressie? 
Bekijk enkele foto’s en filmpjes op de website van Outdoor Inspiration: pagina’s ‘zeekajakvaren’ en ‘fotogallerij’ 
 
Meenemen (paklijst) 
Onderstaande attributen zijn VERPLICHT. Afhankelijk van weer, watertemperatuur en niveau wordt de kleding 
aangetrokken of gaat het mee in waterdichte compartimenten in de kajak. 
  
o Waterschoenen (sandalen, gympen, oid) 
o Zwembroek, bikini of badpak aantrekken 
o T-shirt voor onder wetsuit: liefst synthetisch of wol 
o Wind- of regenjas (tegen wind en afkoeling); ook bij mooi weer!  
o Droog shirt en/of vest. 
o Iets te eten/drinken. 

 
Denk ook aan: 
o Wetsuit/surfpak indien in bezit, anders kun je er een van Outdoor Inspiration lenen. 
o Zonnebrandcrème, zonnepet, –hoed of –bril 

 
Aanmelden & Informatie  
Guido Krijger van Outdoor Inspiration - Email: info@outdoorinspiration.nl  - Telefoon: 06 20 52 63 80 
NB Laat naam, tel. en email achter 
 
Let op! kijk op de website voor actuele vaardata op www.outdoorinspiration.nl/kalender_outdoor.php.  
 

 


