Over SUPShop SUPAway

Welkom bij SUPShop SUPAway

Even een korte introductie;
Mijn naam is Aukje Postma, oprichter en eigenaresse van SUPschool SUPAway.nl en SUPShop
SUPAway. Allereerst van harte welkom in onze SUPShop! Graag stel ik mijzelf even voor zodat je een
beetje een idee kunt krijgen wie deze shop beheert.
Mijn jeugd speelde zich grotendeel af op het water. Zeilen, meewerken in de botenbouw en -verhuur
daarna de horeca en het toerisme in en uiteindelijk in het onderwijs beland. Vanuit mijn
werkzaamheden in het onderwijs in aanraking gekomen met de SUPsport. Dit was tijdens de SUP11
City Tour. Destijds als begeleider van O3Leeuwarden, een leerbedrijf voor jongeren actief bij
evenementen en activiteiten zijn wij gaan ondersteunen bij dit evenement. Na een jaar van
enthousiast meewerken en denken zei de initiatief neemster dat het tijd werd dat ik ook eens op een
board ging staan… En misschien zelfs een etappe van de SUP 11 mee zou moeten varen.. Ik had er
weinig vertrouwen in. Dit was toch niet echt een actie sport zoals laser zeilen. Na een geposte foto
op FB van haar en mij op de HISWA en een mooie tekst toch maar de stoute schoenen
aangetrokken.. En eerlijk is eerlijk….Gelijk Verkocht!
Vanaf dat moment ging het snel, proberen…, touren… en jawel in 2013 al 3 etappes van de de SUP
11 gevaren gevolgd door de gehele SUP 11 City Tour in 2014! 2015 door met een team, dan een jaar
2 etappes van de eerste estafette in de NON Stop gevaren en vervolgens zelf met een team
meevaren en teams gaan stimuleren en coachen.
Wat is nu zo mooi aan SUPpen? Het is sporten in de buitenlucht met een volledige bodyworkout, je
kunt het alleen doen maar ook in groepsverband en het is een uitstekende manier om je hoofd leeg
te maken ☺ Dit opgeteld bij mijn passie van mensen iets (nieuws) willen leren was de weg naar de
SUPSchool gemaakt. Het overbrengen van de techniek van suppen en mensen het plezier laten
ervaren van het staan en varen op een board is iets wat ik heel graag doe.

In 2013 ben ik gestart met SUPschool SUPAway. SUPAway is dé SUPschool in het hart van Friesland
en staat voor heel veel SUPFun. Een mobile SUPschool voor jong en oud, beginners en professionals,
sportievelingen en bankzitters. Er is persoonlijke aandacht voor de klant, de gecertificeerde
instructeurs nemen de tijd om de juiste trainingen te realiseren. Naast alle mogelijke SUPlessen,
teamtrainingen, bedrijfsuitjes, techniek, paddlefit, pilates, bootcamps, clinics, tourtochten en
SUPclean-ups bieden wij sinds vorig jaar ook de mogelijkheid te varen op de ‘Dragon’, een 4 persoons
SUP of op de BIGSUP voor maar liefst 6 tot 8 personen.
Belangrijke onderdelen zijn coaching (alleen of in groepsverband) en ‘touren’. Hierbij kun je denken
aan tochten van een 7 tot 20 kilometer in natuurgebieden maar ook op en rondom de Friese meren.

Naast de SUPschool geef ik samen met 3 andere opleiders SUP-instructeurs opleidingen vanuit het
Watersportverbond.
Maar er is meer…
“SUPclean-up”, een Stichting opgericht om meer te betekenen voor moeder natuur
Alleen het water schoon maken is niet genoeg. Als SUPclean-up willen wij alles betekenen voor
moeder natuur. Met SUPclean-up maken wij georganiseerd grachten en wateren schoon en willen
hiermee een voorbeeld zijn voor iedereen! Daarnaast worden SUPclean-ups on Tour georganiseerd,
voorlichting gegeven en Ocean Trash verkocht. Ocean Trash zijn armbanden gemaakt van vistouw uit
zee en onze wateren, we doneren met de verkoop hiervan naast onze tijd ook nog aan andere
waterdoelen.

Waarom deze SUPshop?
Ik wil graag mensen enthousiasmeren voor/over alle facetten van het water! Over SUPs, peddels,
accessoires, schoonwater, kunst en kleding!
En hoe kan dat mooier dan door geïnteresseerden te adviseren bij de aankoop van een SUPboard
en/of een peddel en accessoires.
En naast het SUPpen óp het water mensen bewust maken wat er speelt in het water. Schoonwater
om te touren, te genieten maar ook voor de vogels en de leefwereld onder water. Wil jij dit ook eens
ervaren? wij organiseren met regelmaat SUPclean-up acties en gaan ‘on tour’. Als basis maken we
een aantal uren per week het water schoon rondom de omringende dorpen. Voor dit onderdeel
staan de waterdichte tasjes in de shop. De opbrengt gaat naar de Stichting SUPclean-up voor
educatie en ontwikkeling (bv. vangarmen plaatsen in rivieren en havens voordat het zwerfafval de
oceaan bereikt)

Ook zul je in onze SUPShop een groot assortiment armbanden van Ocean Trash made by SurfArt
vinden. Armbanden, handgemaakt van touw & visnetten gevonden in de oceaan, onze waterwegen
en langs onze stranden. Niet alleen een sieraad, maar een stuk aandacht voor onze natuur 

🌎

Door het dragen van deze armband laat je zien dat je samen met ons vecht tegen de enorme
hoeveelheid afval die langzaam onze natuur overneemt. Ook hier gaat een groot deel van de
opbrengt naar goede (water) doelen en onderzoek voor de Oceaan.

Een stukje Art mag dan niet ontbreken. Geheel gerelateerd aan water en vaak aan de SUPsport.
Hetzelfde geldt voor kleding. Coming soon in the shop!
Kwaliteit en service
SUPShop SUPAway gaat voor de beste kwaliteit en service. We streven er naar om alle producten die
op voorraad zijn binnen 4 werkdagen te bezorgen met een ‘niet goed, geld terug’-garantie. Daarnaast
worden er minimale verzendkosten in rekening gebracht (uitgezonderd eerder aangegeven prijzen).
Als je geïnteresseerd bent in een artikel dat niet in de shop staat dan proberen we deze graag voor je
in te kopen. Je kunt contact opnemen voor advies over welk materiaal het beste bij jou past.
Waarom bestellen bij SUPShop SUPAway
Deskundig advies op gebied van aankoop, activiteiten en het suppen zelf.
●

SUPShop SUPAway gaat voor kwaliteit op het gebied van service & advies.

●

Grote diversiteit.

●

Mogelijkheid boards te zien/testen voor een eventuele aanschaf.

●

Minimale verzendkosten binnen Nederland (inclusief de Waddeneilanden)

●

Binnen 4 dagen bezorgd (wanneer voorradig).

●

14 dagen ‘niet goed, geld terug’-garantie

●

Bestellen zonder account

●

Veilig betalen

SUP activiteiten en huur
Ook voor clinics & boards huren kun je bij ons terecht. Ga voor meer informatie naar onze website
www.supway.nl

Contact
SUPShop SUPAway (Onderdeel van SUPAway.nl)
Postadres:
It Skûtsje 51
9001 HH Grou
E: info@supaway.nl
M: +31 (0)6-53318760
KvK: 58001417
BTW nummer: NL00165430B25

IBAN: NL28 INGB 0680031111
BIC INGBNL2A

