
Snel, sneller, snelst, ... 
Speed, kicks en zeilwagenrijden 

 
Snelheid, vrijheid en avontuur: dat is wat je ervaart.  Strand, zeewater, wieltjes en veel wind 

horen er ook bij. Zeilwagenrijden is zonder meer een extra troef van onze Vlaamse kust.  Hét 
zeilwagencentrum bevindt zich aan de Westkust (De Panne) omdat het strand er zich uitermate 

toe leent en er een uitgebreide infrastructuur aanwezig is. 
 

Lees verder …. 
 

Hoe werkt het? 

 
Je kunt meestal niet zomaar een zeilwagen huren.  Initiators van de Vlaamse Trainerschool helpen je op 

weg. De uitleg hoeft echter niet langer te duren dan 15 min want het is helemaal niet moeilijk.  
Alvast enkele tips: Trek aan het touw waarmee je het zeil bedient en je wagen versnelt. Wil je stoppen, stuur 

je wagen dan in de wind.  Als de windgoden goed gezind zijn, zeil je weg over het strand, onder het wakende 

oog van de lesgevers. 
Je bereikt al snel 30 tot 40 km per uur (of meer).  Er zijn ook wedstrijden waar ervaren zeilers wel 100 km 

per uur uit hun machine halen.  Het is vooral de kick van de snelheid die zeilwagenrijden tot zo’n unieke 
ervaring maakt. Doordat je zo dicht bij de grond zit en het zand onder je wegstuift, heb je immers het gevoel 

dat je veel vlugger gaat.  En alles blijft veilig want de zeilwagens zijn perfect stuurbaar bij deze snelheden.   
Door enorme plassen zeewater rijden is echt wel tof, maar je moet de gepaste kledij mee hebben of ter 

plaatse huren.  Een helm krijg er altijd bij.  Achteraf kun je een deugddoende douche nemen en je mond 

spoelen met een plaatselijk drankje in een gezellige clubbar.  Snelheid, water, wind: het avontuur lonkt! 
 

Ontdek zeilwagenrijden 
 

Dik, dun, oud, jong, fit, sportief, niet zo kwiek meer, in voor een avontuurtje, iets rustiger, ... echt iedereen 

kan zeilwagenrijden! Je moet niet voldoen aan speciale eisen om deze sport te beoefenen. Je kan individueel 
lessen volgen of in groep, eenmalig of in clubverband. 

Tijdens de schoolvakanties worden er op veel plaatsen lessen gegeven  Je moet wel rekening houden met 
de getijden. De minimum leeftijd is meestal vanaf 10 jaar (hangt af van de soort zeilwagen) 

Zie je het zitten om met je school, jeugdbeweging, bedrijf, vrijgezellenclub, straatbende, etc... om eens een 

leuke namiddag beleven: dat kan dan weer heel het jaar door! 
Heb je de zeilwagenkriebel helemaal te pakken dan kan je je inschrijven in een van onze clubs en je brevet 

halen!   
 

Verenigingen die zeilwagenrijden aanbieden 
 

Lazef (De Panne)  

Royal Sand Yacht Club (De Panne) 
Zc De Krab (De Panne) 

Sycod (Oostduinkerke) 
Outsider Coast (Westende) 

VVW Outside (Oostende) 

Belgian Blokart Club (Oostende) 
Elan (Oostende) 

Twins Club (Bredene) 
De Windhaan (De Haan) 

Belgian Mini Yacht Club (De Haan) 
O’Neill Beachclub (Blankenberge) 

Anemos (Knokke-Heist) 

Lommelse Vliegervrienden (Lommel) 
 

 

 


