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Hallo!

Wat leuk dat je interesse hebt in onze volledig 
verzorgde kickboks trainingskampen en 
–clinics bij Kick Your Mind! 

In deze brochure vertellen we je alles wat je 
moet weten over onze kickboks 
trainingskampen en –clinics!
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Onze tickets en prijzen
Norg 2 persoons

kamer
4 persoons

kamer
Premium

pakket

Prijs per persoon €589 €499 €99

Volledig verzorgde kickboks trainingskamp en yoga ✅ ✅

Inclusief ontbijt, lunch, diner, healthy snacks, drankjes, koffie en thee ✅ ✅

Kick Your Mind kamp t-shirt ✅ ✅

Overnachtingen (inclusief bedlinnen) ✅ ✅

OPTIONEEL: Premium pakket bestaande uit een 1:1 PT sessie, exclusieve Kick Your 
Mind hoody, boksbandage en unieke waterfles

✅

 * Duo room;  incl. twee overnachtingen, deelnemers delen een kamer
**Single room; incl. twee overnachtingen, deelnemers hebben een eigen kamer
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Ons premium pakket €99 (optioneel)
Premium Kick Your Mind pakket bestaande uit:

● 1 x 1:1 Personal Training (PT) privé sessie van 
30 min met een ervaren kickbokstrainer tijdens 
het kamp

● Een unieke Kick Your Mind hoody van het merk 
Russell Athletic

● Set boksbandage

De Kick Your Mind Hoody is tevens voor € 59,- los verkrijgbaar tijdens onze 
trainingskampen en -clinics 
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Wat kun je van onze kampen en day clinics verwachten?

Elk kamp is uniek, maar het volgende kan je 
gegarandeerd verwachten:

● Trainen in de frisse buitenlucht
● Beste mix van kickboksen en fun
● Voor fanatieke beginners en gevorderden 
● Train met (voormalige) wedstrijdvechters
● 5 uur per dag kickboks training en yoga
● Staff op basis van ervaren kickboks trainers
● Intensief en uitdagend
● Volledig verzorgd inclusief Thais buffet en 

Tijdens onze trainingen bieden wij:

● 3 x per dag een uitdagende en leerzame 
kickbokstraining

● Theoretische uitleg  “hoe en waarom principe”
● 2 x dag een ontspannende yogasessie
● Padstraining
● Sparringstheorie
● Individuele tips
● Trap, stoot en combinatie techniek
● Algemene techniek en vorm
● Conditie kracht en flexibiliteit
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Wij hanteren een volledig verzorgd ‘all inclusive concept’
Heerlijk eten en drinken:

● Gezond & vers ontbijt, lunch en diner
● Healthy snacks, koffie en thee
● Onbeperkt vers fruit
● Groente- en fruitsmoothies
● Thais buffet
● BBQ
● Een chefkok die ter plekke alles vers bereid
● Wasservice

Geef vroegtijdig eventuele dieetwensen of allergieën aan!



kickbokskamp.nlKICK YOUR MIND volledig verzorgde kickboks trainingskampen en –clinics
Deze brochure is met zorg gemaakt. Ieder kamp is uniek, vandaar dat de hier getoonde foto's en beschrijvingen kunnen afwijken

Een bijzondere locatie in Drenthe
Onder de rook van Assen, ligt het  oudhollandse dorp Norg dat als sinds 
de vroege middeleeuwen genoemd wordt in oorkondes ed. 
Hunnebedden op loopafstand. 
Op  dit  oer-Hollandse platteland ben je helemaal weg  van de hectiek van 
de stad. Het authentieke uitzicht van dit dorp, met de in de 13e eeuw 
gebouwde romanogotische Sint-Margaretakerk kerk.                      
In Norg en omgeving heerst nog een ongekende rust.

● Goed bereikbaar
● Gratis parkeren
● Goed bereikbaar met OV 
● Vlakbij Assen en Groningen

DE BRINKSTEE
Eerstelaan 1
9331 BD Norg

https://nl.wikipedia.org/wiki/D2_(hunebed)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Margaretakerk_(Norg)
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Overnachten in landelijke luxe - een rijks monumentale saksische boerderij
In de Brinkstee zijn diverse 2 persoons kamers met 
badkamer on-suite.  De 4 persoonskamer heeft op de 
aangrenzende gang het sanitair.

Het nostalgische interieur is modern afgewerkt en in 
een mooie, “natuurlijke” kleurstelling uitgevoerd.
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Een unieke locatie voorzien van alle gemakken (zoals sauna)
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Onze in- en uitcheck tijden (inclusief 4 overnachtingen)
Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5

Ontvangst 
16:00 - 17:00

Introductie

Welkomst 
training

Diner

Kickboks
training

Ontbijt

Yoga/ 
techniek
training

Lunch

Kickboks
training

Yoga

Diner - 
barbecue 

buffet

Kickbok
straining

Ontbijt

Yoga/
techniek
training

Lunch

Kickboks
training

Yoga

Diner - 
Thais
 buffet

Kickboks
training

Ontbijt

Yoga/
techniek
training

Lunch

Kickboks
training

Yoga

Diner

Ontbijt

Vertrek 
09.00

Wat moet je zelf mee nemen?

● Voldoende sportkleding en handdoeken
● Bedlinnen is aanwezig
● Warme kleding voor in de avond
● Sportschoenen en eventueel (bad)slippers
● Eventueel zwemkleding (ivm zwemmeer)
● Eventueel een yogamat
● Eventueel bitje en scheenbeschermers
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COVID-19 ANNULERINGSVOORWAARDEN
Indien de situatie zich voordoet dat wij door richtlijnen van het RIVM en maatregelen van de 
overheid geen trainingskamp  mogen organiseren, dan is het mogelijk om deze kosteloos te 
verplaatsen naar een nieuwe datum of je kunt het kamp kosteloos annuleren.

Kunnen wij het trainingskamp  binnen de richtlijnen van het RIVM en maatregelen van de 
overheid wel organiseren, maar je wilt toch annuleren, of het blijkt dat je positief getest bent op 
COVID-19 dan gelden onze algemene voorwaarden en kunnen wij annuleringskosten in 
rekening brengen.

Lees op kickbokskamp.nl ons Privacybeleid en Algemene Voorwaarden
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Annuleringsverzekering afsluiten
Er is niets leukers dan vakantieplannen maken en vervolgens een van onze volledig verzorgde 
kickboks trainingskampen en –clinics boeken. Maar wat nu als uw kamp ‘in het water’ valt? 
Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte van uzelf of één van uw familieleden. Bespaar jezelf de 
financiële gevolgen door een annuleringsverzekering af te sluiten, zodat je verzekerd bent 
tegen annuleringskosten. Je kan hier direct een verzekering afsluiten.

Je kan op kickbokskamp.nl direct een verzekering afsluiten bij recreatieverzekeringen.nl 
Lees tevens op kickbokskamp.nl ons Privacybeleid en Algemene Voorwaarden



www.kickbokskamp.nl


