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Ons ruitersportcentrum biedt een compleet verzorgd pony- en paarden pension aan
tegen aantrekkelijke prijzen. De faciliteiten op de manege zijn voortreffelijk. (zie
kader). Wij beschikken nu over een kantine
Wat biedt ons ruitersportcentrum?
die uitzicht geeft op 2 binnenbakken.
Tevens organiseren wij regelmatig FNRS
- 50 ruime paardenboxen
wedstrijden en sinds kort ook KNHS
- 10 ruime ponyboxen
wedstrijden.
- Binnenbak 21 x 45 (agterberg)
RC de Voorweg ligt op een prachtige plek in
- Binnenbak 16 x 32 (agterberg)
Zoetermeer. De uitrij mogelijkheden zijn
- Buitenbak (20 x 40m)
perfect.
Twee
prachtige
parken,
- Binnenwasplaats (koud/warm water)
Buytenpark
en
Westerpark
zijn
- Longeerpaddock
rechtstreeks te bereiken.
- Stapmolen 6 paards
- Ruime, afsluitbare zadelkasten
Het is zelfs mogelijk om via een brug over
- mogelijkheid voor weidegang
de snelweg een buitenrit te maken in de
- stallingmogelijkheid voor trailers
Balij, een bos, met aansluiting via pijnacker
- ruime parkeergelegenheid
naar Delft.
- kantine
In de toekomst kan er gereden worden in
het nog aan te leggen bos de
Driemanspolder,gelegen tussen Zoetermeer en Leidschenveen.(gem Den Haag)
Geïnteresseerd?? Kom gerust eens langs en bekijk wat voor mogelijkheden onze
manege voor jouw paard of pony heeft. Je kunt ook op de website kijken:
www.rcdevoorweg.nl
Ook voor rijlessen kun je natuurlijk terecht op RC de Voorweg. Er wordt les
gegeven in groepjes afgestemd op niveau en leeftijd.
De professionele instructie en de kleine groepjes garanderen veel persoonlijke
aandacht en zorgt ervoor dat je goed leert paardrijden. Er zijn lessen voor zowel
kinderen als volwassenen en ook privé les behoort tot de mogelijkheden
De prijzen zijn als volgt:
Leeftijd
Tot en met 14 jaar
15 tot en met 17 jaar
Volwassenen

Losse les
€ 17,00
€ 19,00
€ 21,00

12 lessen kaart
€ 180,00€ 204,00€ 216,00-

Losse lessen uitsluitend ter kennismaking,dit zijn maximaal 5 losse lessen
Bel of kom langs voor meer informatie of kijk op de website : www.rcdevoorweg.nl

