
 

 

 

 

 

 

 

  INSCHRIJFFORMULIER ZOMERKAMPEN 2017 

 

KAMP 1: 24 juli t/m 28 juli - ongeveer vanaf F4 en 10 jaar 

KAMP 2: 31 juli t/m  4 aug. - ongeveer F1-F2-F3 

KAMP 3: 21 aug. t/m 25 aug.  - ongeveer F1-F2-F3 

KAMP 4: 28 aug. t/m  1 sept. - ongeveer vanaf F6 en min.10 jr   

 

De leukste kampen krijgen we wanneer wij ze kunnen indelen naar 

niveau  en leeftijd. 

Houdt U dus rekening met een wisseling tussen  kampindeling ; 

afhankelijk van de inschrijvingen.  Wanneer je met je hele les 

of groep wil, graag samen opgeven. Of eigen groep maken met min. 

10 deelnemers/andere datum, dan met mij contact opnemen!  

 

De kampen beginnen om 09.30 uur .Tot ongeveer 16.30 uur 

is er een programma met : o.a. verzorging,theorie,dressuur, 

springen,buitenrit en spel. 

 

Donderdagavond is er een “bonte avond” en mag je blijven  

slapen.  

 

DE KOSTEN: ( incl. eten en drinken ) 

ponykamp: € 175,-; paardenkamp € 225,- e.p. € 130,- 

 

De inschrijving sluit bij het behalen van het max. aantal 

ruiters per kamp. 

De inschrijving is pas GELDIG wanneer het inschrijfgeld van 

€ 50,- is voldaan. 

BIJ CASH BETALEN BIJ DE BAR KRIJG JE EEN ONTVANGSTBEWIJS(goed 

bewaren) Via bankrek.nr.NL28 RABO 0330 6841 91 tnv M.Lijesen 

Het restant bedrag moet uiterlijk 1 week voor het kamp binnen 

zijn.  

Het strookje ingevuld opsturen naar: 

      M.C. Lijesen - Bruin 

      Mr. J. Henderikxstraat 53 

      1788 AZ Den Helder 

      tel. nr. 0223 – 642435 

-------------------------------------------------------------- 

 

NAAM.................................GEB.DATUM................ 

ADRES..........................................TEL.NR......... 

IK WIL GRAAG IN KAMP NR......datum............ 

INVULLEN : kan echt niet van ................TOT.............  
IK HEB EEN DIEET / MEDICIJNEN / BEN VEGETARISCH  

Handtekening voor akkoord : 

 

 

 
 



 

 

ZOMERKAMP SPECIAAL 2016 
 

Bij voldoende liefhebbers houden wij in de week van 10 tot 15 augustus  

een zomerkamp voor de gevorderde ruiters. 

 

De kosten voor dit kamp : ponykamp € 220,- ; paardenkamp € 265,- privepaard/pony € 175,- 

Dit is incl. slapen/eten. 

 

 

Het programma zal nog bekend gemaakt worden. 

 

In verband met de aanvragen voor de gewone zomerkampen, is het van belang  

dat wij uiterlijk 10 april weten wie hieraan meedoet. 

Het inschrijfgeld van € 100,- dient voor deze datum te zijn voldaan. 

Bankrekening: NL 28 RABO 0330 6841 91 tnv M. Lijesen – Bruin 

 

 

 

 

 

Naam………………………………………………geb.datum…………………………………..  
 

Adres………………………………………………tel.nr……………………………. 

 

Mag deelnemen aan het speciale zomerkamp. 

 

Handtekening ouder:    


