
 

FNRS wedstrijden: 

Zondag 21 mei + selectie 
zitcompetitie 
Zaterdag 16 juni vanaf 16:00 
uur 
 
  Maandag 24 t/m vrijdag 28 

juli 

BIXIKAMP  
voor kinderen tot 8 jaar. 

 

Tijdens deze week leer je alles 

over pony’s poetsen, opzadelen 

en rijden. Op een speelse manier 

wordt je een echte bixi-jongen 

of meid! 

 

Bixikamp is een dagkamp van 

9:00 tot 17:00 met lunch 

inbegrepen. Elke dag gaan de 

kinderen rijden, voltigeren en 

leuken dingen doen zoals: 

hoefijzer schilderen, armbanden 

van paardenstaarten maken en 

natuurlijk leer je hoe je een 

pony het beste kan verzorgen! 

 

Op woensdagmiddag gaan de 

kinderen naar het zwembad en 

eten ze frietjes. 

 

De kosten voor deze week 

bedraagt: € 250,- p.p. 

 

 

 

 

Keesomstraat 15 
2041 XA Zandvoort 

 

Week 1:Maandag 31 juli t/m vrijdag 4 augustus  
Week 2:Maandag 7 t/m vrijdag 11 augustus 
 

Junioren-Kamp  
 Dagkampen voor kinderen vanaf 8 jaar. 
 
Ben jij een ambitieuze ruiter/amazone of wil je juist lekker recreatief rijden? 
We gaan tijdens de junioren-kampen van alles uitproberen. Dressuur, 
springen, voltige, buitenrijden, longeren het komt allemaal tijdens deze 
week aanbod. 
 
Het juniorenkamp begint elke dag om 9:00 uur en eindigt om 17:00 uur. Op 
woensdag gaan we met z’n alle naar het zwembad en eindigen de dag met 
een BBQ en logeerpartijtje op de manege. 
 
De kosten voor deze week bedraagt € 250,- p.p. 
 
 
 
 
 
 
 

Maandag 21 t/m vrijdag 25 augustus. 

Tienerkamp 
Kampeerkamp voor tieners vanaf 11 jaar. 
 
De hele week op de manege slapen tussen de paarden in 
een tent? Voor de echte paardengekken organiseren we 
een week vol buitenritten, speurtochten, survival in 
Spaarnwoude en vele andere activiteiten op en rond de 
manege. 
 
We starten op maandag ochtend 09:30 uur met de opbouw 
van de plaatselijke stalcamping waar we de hele week 
zullen verblijven. Na de opbouw en kennismaking met de 
groep gaat de week beginnen… 
 
De week eindigt op vrijdag om 17:00 uur. 
De kosten voor deze week bedraagt: € 390,- p.p. 


