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Kitesurfen – Heel oktober 
Soort:  Avontuur, miniatuur 
Locatie: Pepsports, Boulevard Barnaart 22 
Kosten: v.a. € 95,- p.p. 
Tijdstip: 09.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur 
Duur:  2,5 uur per les 
Reserveren: Ja, link via zandvoortgoeswild.nl 
 
Kitesurfen: te gek om te doen met vrienden, maar ook een goede workout. Al je spieren worden 
tijdens het kitesurfen gebruikt, maar om te leren kitesurfen hoef je niet fit te zijn. Ideaal dus om een 
les te boeken tijdens Zandvoort goes Wild! Let op: Kitesurfen is weersafhankelijk. Dat wil zeggen 
dat we de juiste wind moeten hebben om de lessen door te kunnen laten gaan. 
 
 
Foto expositie – heel oktober  
Soort:  Natuur/ Cultuur 
Locatie: Boulevard de Favauge 
Kosten:  gratis 
Reserveren: Nee 
 
Expositie die de verschillende kanten van Zandvoort laat zien. Van de wilde natuur tot watersport 
en racesport. 
 
 
Vooges Wild menu – Heel oktober 
Soort:  Culinair 
Locatie:  Vooges strand 
Kosten:  € 35,- 
Reserveren: Ja, via Vooges.nl 
 
Maak jouw keuze uit 3 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en 3 nagerechten en geniet van jouw 3 
gangen diner met uitzicht op de ondergaande zon. Van gestoofde wildzwijnprocureur en 
hertensteak tot risotto en crème brûlée. 
 
 
Wapen Wilde weken – Heel oktober 
Soort:  Culinair 
Locatie: t Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein 10 
Kosten: Divers 
Reserveren: Ja, via t Wapen van Zandvoort 
 
Wildmenu van 3 gangen  € 29,50 
Wilde Borrelplank  € 17,50 
Bols Cocktail ‘Oh Deer’ €   7,00 
Proeverij van bokbieren €   9,50 
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Spartan Obstacle Run – 3 & 4 oktober 
Soort:  Avontuur, Miniatuur 
Locatie:  Circuit Zandvoort, boulevard, strand, centrum 
Kosten:  zie de website 
Reserveren: Ja, link via zandvoortgoeswild.nl 
 
Is hardlopen alleen niet meer genoeg voor je? Ben je toe aan meer? Wil je eigen grenzen echt 
leren kennen én verleggen? Of lijkt het je gewoon een keer leuk en gezellig om met vrienden een 
te gek parcours vol obstakels af te leggen in een super gave omgeving? Schrijf je dan in voor de 
Spartan Race! Spartan race is de beste obstacle course ter wereld en is geschikt voor alle 
conditieniveaus. Het parcours is bezaaid met Spartaanse obstakels inclusief modder, prikkeldraad, 
muren, touwen en vuur. Dus schrijf je vandaag nog in voor de Sprint (5 km en 20 obstakels), Super 
(10km en 25 obstakels) of Spartan Beast (halve marathon, 30 obstakels) en treedt toe tot de 
Spartanen! Speciaal voor de jonge Spartans wordt de Spartan Kids georganiseerd 
 
 
Marine Roadshow – 3 & 4 oktober 
Soort:  Avontuur, Miniatuur 
Locatie: Badhuisplein 
Kosten: Gratis 
Tijdstip: 10.00 – 19.00 uur (Za.) 10.00 – 17.00 uur (Zo.) 
Reserveren: Nee 
 
Bezoek de roadshow van de Marine en beleef de wereld van het korps mariniers. En als je er toch 
bent, klim dan gelijk ‘even’ naar het hoogste punt van de klimtoren. 
 
Safariwandeling – 4 oktober 
Soort:  Natuur/ Cultuur 
Locatie: Amsterdamse Waterleidingduinen, Zandvoortselaan 130 
Kosten: € 9,80 p.p. 
Tijdstip: 11.00 uur 
Reserveren: Ja, link via zandvoortgoeswild.nl 
 
Je gaat tijdens de tocht de paden af en echt op avontuur naar al dat moois wat de 
Amsterdamse Waterleidingduinen te bieden heeft. De gids vertelt je alles over het gebied, 
de dieren en de planten die er leven. En niet te vergeten de rijke geschiedenis. Wist je dat 
er in de Amsterdamse Waterleidingduinen ongeveer 400 bunkers zijn?! 
 
 
Wild Wednesday – 7 oktober 
Soort:  Culinair, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Tent 6, Boulevard Paulus loot 6 
Kosten: € 20,- excl. diner 
Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur 
Reserveren: Ja, link via zandvoortgoeswild.nl 
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In oktober verwent Strandpaviljoen Tent 6 je met een heerlijk wild menu. Geniet voor een van de 
laatste keren dit jaar van eten om je vingers bij af te likken, goed gezelschap en een schitterende 
zonsondergang.  
 
Optioneel schuif je aan bij de workshop 'Wild' schilderen/ illustreren van local artist Joan 
Bergmans. In 2 uur leert Joan je hoe je zelf schitterende creaties te maken. Uiteraard allemaal met 
het thema 'Wild'. Minimaal 5, maximaal 9 personen. 
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Golfsurfen – 10-18 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Avontuur, Miniatuur 
Locatie: Pepsports, Boulevard Barnaart 22 
Kosten: € 25,- 
Tijdstip: 09.30 uur, 12.00 uur, 14.30 uur 
Reserveren: Ja, link via zandvoortgoeswild.nl 
 
Wil jij alle kneepjes van het golfsurfen weten en leren hoe jij de golven kunt bedwingen? Kom dan 
golfsurfen tijdens Zandvoort goes Wild! In de herfstvakantie kun jij iedere dag 2 uur lang onder 
begeleiding van een gecertificeerde instructeur leren surfen. Bij minder dan 4 personen in een 
bepaald tijdslot kan in overleg een ander tijdstip bepaald worden. 
 
 
Beleefweek – 10-18 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Avontuur, Miniatuur, Natuur/ Cultuur 
Locatie: NP Zuid-Kennemerland 
Kosten: verschillend 
Tijdstip: verschillend 
Reserveren: Ja, via NP-Zuidkennemerland.nl 
 
Dit jaar bestaat Nationaal Park Zuid-Kennemerland 25 jaar en dat vieren we deze herfstvakantie 
met de allereerste Beleefweek! Tijdens de Beleefweek zijn er voor jong en oud volop activiteiten te 
beleven in het Nationaal Park. Het programma vind je op de website van Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. 
 
 
Wild wandeling – 10 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Avontuur, Miniatuur, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Amsterdamse Waterleidingduinen, Zandvoortselaan 130 
Kosten: € 9,80 p.p. 
Tijdstip: 16.00 uur 
Reserveren: Ja, via zandvoortgoeswild.nl 
 
De aanleiding voor Zandvoort goes Wild: de Bronsttijd! Op zich is de paartijd niets vreemds, 
behalve als je een hert bent. De mannetjes brullen er rustig op los om te laten weten dat ze er klaar 
voor zijn. Het burlen heeft het meeste weg van een vreemd soort boer. Erg smakelijk. Maar wat 
daarop volgt is schitterend om te zien: de herten jagen op elkaar en gaan letterlijk de strijd met 
elkaar aan. En met een beetje geluk zie jij de beukende geweien live! Omdat je van de paden 
afgaat is stevig schoeisel aanbevolen en is de wandeling niet geschikt voor mensen die slecht ter 
been zijn of kinderwagens. 
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Wild Watershoot – 10 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Avontuur, Miniatuur 
Locatie: Strand 
Kosten: v.a. € 99,- 
Tijdstip: In overleg 
Reserveren: Ja, link via zandvoortgoeswild.nl 
 
Voel jij je helemaal thuis in de zee? En wil jij een paar supervette foto's van jou in actie op jouw 
board of kite? Dan heeft Waterworks tijdens Zandvoort goes Wild een te gekke actie voor jou! Laat 
jezelf, eventueel met een aantal vrienden, fotograferen terwijl je de golven bedwingt of airtime 
maakt. Na afloop krijg je een serie schitterende actiefoto's. 
 
 
Bokbiermiddag – 11 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Culinair 
Locatie: t Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein 10 
Kosten: Divers 
Tijdstip: 16.00 uur 
Reserveren: Ja, via t Wapen van Zandvoort 
 
Proef de lekkerste bokbieren tijdens de Bokbiermiddag bij Het Wapen van Zandvoort. Geniet van 
een heerlijke Jopen Bock, Grolsch rijke Herfstbock en Texels Bock. Je bent vanaf 16.00 uur van 
harte welkom. Gratis entree, maar reserveer vooraf wel even, want er is een beperkt aantal plekken 
(24 zitplaatsen). 
 
 
EK Zandsculpturen – 12-16 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Miniatuur, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Badhuisplein 
Kosten: Gratis 
Reserveren: Nee 
 
Zes van Europa’s beste Zandkunstenaars gaan de strijd met elkaar aan. Wie maakt van zijn 
zandberg het mooiste kunstwerk en wie wordt op vrijdagmiddag gekroond tot beste carver van 
Europa 2020? Je kunt de zandkunstenaars de hele week gratis aan het werk zien. 
 
 
Kinder Wild wandeling – 13, 14 & 15 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Avontuur, Miniatuur, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Amsterdamse Waterleidingduinen, Zandvoortselaan 130 
Kosten: € 9,80 p.p. 
Tijdstip: 16.00 uur 
Reserveren: Ja, via zandvoortgoeswild.nl 
 
Speciaal voor kinderen. De aanleiding voor Zandvoort goes Wild: de Bronsttijd! Op zich is de 
paartijd niets vreemds, behalve als je een hert bent. De mannetjes brullen er rustig op los om te 
laten weten dat ze er klaar voor zijn. Het burlen heeft het meeste weg van een vreemd soort boer. 
Erg smakelijk. Maar wat daarop volgt is schitterend om te zien: de herten jagen op elkaar en gaan 
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letterlijk de strijd met elkaar aan. En met een beetje geluk zie jij de beukende geweien live! Omdat 
je van de paden afgaat is stevig schoeisel aanbevolen en is de wandeling niet geschikt voor 
mensen die slecht ter been zijn of kinderwagens. 
 
 
Wild Watershoot – 14 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Avontuur, Miniatuur 
Locatie: Strand 
Kosten: v.a. € 99,- 
Tijdstip: In overleg 
Reserveren: Ja, link via zandvoortgoeswild.nl 
 
Voel jij je helemaal thuis in de zee? En wil jij een paar supervette foto's van jou in actie op jouw 
board of kite? Dan heeft Waterworks tijdens Zandvoort goes Wild een te gekke actie voor jou! Laat 
jezelf, eventueel met een aantal vrienden, fotograferen terwijl je de golven bedwingt of airtime 
maakt. Na afloop krijg je een serie schitterende actiefoto's. 
 
 
Wild Wednesday – 14 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Natuur/ Cultuur 
Locatie: Tent 6, Boulevard Paulus loot 6 
Kosten: € 20,- excl. diner 
Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur 
Reserveren: Ja, link via zandvoortgoeswild.nl 
 
In oktober verwent Strandpaviljoen Tent 6 je met een heerlijk wild menu. Geniet voor een van de 
laatste keren dit jaar van eten om je vingers bij af te likken, goed gezelschap en een schitterende 
zonsondergang.  
 
Optioneel schuif je aan bij de workshop 'Wild' schilderen/ illustreren van local artist Joan 
Bergmans. In 2 uur leert Joan je hoe je zelf schitterende creaties te maken. Uiteraard allemaal met 
het thema 'Wild'. Minimaal 5, maximaal 9 personen. 
 
 
Racen op het circuit – 14 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Avontuur, Miniatuur 
Locatie: Strand 
Kosten: v.a. € 30,- 
Tijdstip: In overleg 
Reserveren: Ja, link via zandvoortgoeswild.nl 
 
Rij 1 ronde met een coureur mee in een BMW M3, AUDI RS5 450 PK, AUDI R8 V10 PLUS 560 PK. 
Of laat je 2 rondes rijden, waarna je zelf 2 rondes achter het stuur kruipt.  
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Zandsculpturen Festival – 16 oktober-februari 2021 
Soort:  Miniatuur, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Badhuisplein 
Kosten: Gratis 
Reserveren: Nee 
 
Zes schitterende kunstwerken van zand, geheel in het thema ‘Zandvoort goes Wild’. Bekijk de 
details en verwonder je over het vakmanschap.  
 
 
Safariwandeling – 17 oktober 
Soort:  Natuur/ Cultuur 
Locatie: Amsterdamse Waterleidingduinen, Zandvoortselaan 130 
Kosten: € 9,80 p.p. 
Tijdstip: 11.00 uur 
Reserveren: Ja, link via zandvoortgoeswild.nl 
 
Je gaat tijdens de tocht de paden af en echt op avontuur naar al dat moois wat de 
Amsterdamse Waterleidingduinen te bieden heeft. De gids vertelt je alles over het gebied, 
de dieren en de planten die er leven. En niet te vergeten de rijke geschiedenis. Wist je dat 
er in de Amsterdamse Waterleidingduinen ongeveer 400 bunkers zijn?! 
 
 
Roofvogelshow – 17 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Avontuur, Miniatuur, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Badhuisplein 
Kosten: gratis 
Tijdstip: 15.00 uur 
Reserveren: Nee, maar vol is vol 
 
Bekijk de gratis demonstratie met verschillende roofvogels en uilen op het Badhuisplein en 
verwonder je over deze indrukwekkende dieren. 
 
 
Wild wandeling – 17 & 18 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Avontuur, Miniatuur, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Amsterdamse Waterleidingduinen, Zandvoortselaan 130 
Kosten: € 9,80 p.p. 
Tijdstip: 16.00 uur 
Reserveren: Ja, via zandvoortgoeswild.nl 
 
De aanleiding voor Zandvoort goes Wild: de Bronsttijd! Op zich is de paartijd niets vreemds, 
behalve als je een hert bent. De mannetjes brullen er rustig op los om te laten weten dat ze er klaar 
voor zijn. Het burlen heeft het meeste weg van een vreemd soort boer. Erg smakelijk. Maar wat 
daarop volgt is schitterend om te zien: de herten jagen op elkaar en gaan letterlijk de strijd met 
elkaar aan. En met een beetje geluk zie jij de beukende geweien live! Omdat je van de paden 
afgaat is stevig schoeisel aanbevolen en is de wandeling niet geschikt voor mensen die slecht ter 
been zijn of kinderwagens. 
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Wandelactiviteit Zandvoort goes Wild – 17 & 18 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Natuur/ Cultuur 
Locatie: AWD, strand, dorp 
Kosten: n.n.b. 
Tijdstip: n.n.b. 
Reserveren: Ja, via zandvoortgoeswild.nl 
 
Speciaal voor Zandvoort goes Wild organiseert Le Champion een prachtige wandeling van 15 
kilometer door het dorp, over het strand en door de schitterende natuur van Zandvoort. Met een 
maximaal 500 deelnemers ben je er zeker van dat je coronaproof kunt genieten van de omgeving. 
 
 
Wild Wednesday – 21 oktober 
Soort:  Natuur/ Cultuur 
Locatie: Tent 6, Boulevard Paulus loot 6 
Kosten: € 20,- excl. diner 
Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur 
Reserveren: Ja, link via zandvoortgoeswild.nl 
 
In oktober verwent Strandpaviljoen Tent 6 je met een heerlijk wild menu. Geniet voor een van de 
laatste keren dit jaar van eten om je vingers bij af te likken, goed gezelschap en een schitterende 
zonsondergang.  
 
Optioneel schuif je aan bij de workshop 'Wild' schilderen/ illustreren van local artist Joan 
Bergmans. In 2 uur leert Joan je hoe je zelf schitterende creaties te maken. Uiteraard allemaal met 
het thema 'Wild'. Minimaal 5, maximaal 9 personen. 
 
 
Wild Watershoot – 24 oktober  
Soort:  Avontuur, Miniatuur 
Locatie: Strand 
Kosten: v.a. € 99,- 
Tijdstip: In overleg 
Reserveren: Ja, via zandvoortgoeswild.nl 
 
Voel jij je helemaal thuis in de zee? En wil jij een paar supervette foto's van jou in actie op jouw 
board of kite? Dan heeft Waterworks tijdens Zandvoort goes Wild een te gekke actie voor jou! Laat 
jezelf, eventueel met een aantal vrienden, fotograferen terwijl je de golven bedwingt of airtime 
maakt. Na afloop krijg je een serie schitterende actiefoto's. 
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Wild wandeling – 24 oktober  
Soort:  Avontuur, Miniatuur, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Amsterdamse Waterleidingduinen, Zandvoortselaan 130 
Kosten: € 9,80 p.p. 
Tijdstip: 16.00 uur 
Reserveren: Ja, via zandvoortgoeswild.nl 
 
De aanleiding voor Zandvoort goes Wild: de Bronsttijd! Op zich is de paartijd niets vreemds, 
behalve als je een hert bent. De mannetjes brullen er rustig op los om te laten weten dat ze er klaar 
voor zijn. Het burlen heeft het meeste weg van een vreemd soort boer. Erg smakelijk. Maar wat 
daarop volgt is schitterend om te zien: de herten jagen op elkaar en gaan letterlijk de strijd met 
elkaar aan. En met een beetje geluk zie jij de beukende geweien live! Omdat je van de paden 
afgaat is stevig schoeisel aanbevolen en is de wandeling niet geschikt voor mensen die slecht ter 
been zijn of kinderwagens. 
 
 
Golfsurfen – 24 & 25 oktober 
Soort:  Avontuur, Miniatuur 
Locatie: Pepsports, Boulevard Barnaart 22 
Kosten: € 25,- 
Tijdstip: 09.30 uur, 12.00 uur, 14.30 uur 
Reserveren: Ja, link via zandvoortgoeswild.nl 
 
Wil jij alle kneepjes van het golfsurfen weten en leren hoe jij de golven kunt bedwingen? Kom dan 
golfsurfen tijdens Zandvoort goes Wild! In de herfstvakantie kun jij iedere dag 2 uur lang onder 
begeleiding van een gecertificeerde instructeur leren surfen. Bij minder dan 4 personen in een 
bepaald tijdslot kan in overleg een ander tijdstip bepaald worden. 
 
 
Voorstelling ‘Ik zou wel een kindje lusten’ 
Soort:  Miniatuur 
Locatie: Club Nautique, Boulevard Barnaart 23 
Kosten: € 12,50 p.p. 
Tijdstip: 13.00 uur, 15.00 uur 
Reserveren: Ja, link via zandvoortgoeswild.nl 
 
De kleine krokodil vindt bananen best lekker, maar eigenlijk zou hij ook wel eens een kindje lusten. 
Op een dag ziet hij een meisje en waagt hij een poging... Een dolkomisch verhaal met fijne droge 
humor die iedereen, jong en oud, zal waarderen. In verband met de Corona maatregels moeten we 
helaas een limiet stellen aan het aantal volwassenen. Per 2 kinderen mag er maximaal 1 volwassene 
mee per voorstelling. 
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Wild Watershoot – 31 oktober  
Soort:  Avontuur, Miniatuur 
Locatie: Strand 
Kosten: v.a. € 99,- 
Tijdstip: In overleg 
Reserveren: Ja, via zandvoortgoeswild.nl 
 
Voel jij je helemaal thuis in de zee? En wil jij een paar supervette foto's van jou in actie op jouw 
board of kite? Dan heeft Waterworks tijdens Zandvoort goes Wild een te gekke actie voor jou! Laat 
jezelf, eventueel met een aantal vrienden, fotograferen terwijl je de golven bedwingt of airtime 
maakt. Na afloop krijg je een serie schitterende actiefoto's. 
 
 
Wild wandeling – 31 oktober  
Soort:  Avontuur, Miniatuur, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Amsterdamse Waterleidingduinen, Zandvoortselaan 130 
Kosten: € 9,80 p.p. 
Tijdstip: 16.00 uur 
Reserveren: Ja, via zandvoortgoeswild.nl 
 
De aanleiding voor Zandvoort goes Wild: de Bronsttijd! Op zich is de paartijd niets vreemds, 
behalve als je een hert bent. De mannetjes brullen er rustig op los om te laten weten dat ze er klaar 
voor zijn. Het burlen heeft het meeste weg van een vreemd soort boer. Erg smakelijk. Maar wat 
daarop volgt is schitterend om te zien: de herten jagen op elkaar en gaan letterlijk de strijd met 
elkaar aan. En met een beetje geluk zie jij de beukende geweien live! Omdat je van de paden 
afgaat is stevig schoeisel aanbevolen en is de wandeling niet geschikt voor mensen die slecht ter 
been zijn of kinderwagens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Het programma voor Zandvoort goes Wild 2020 is met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld, maar het kan voorkomen dat er een 
foutje in is geslopen. De organisator van een betreffende activiteit heeft altijd de meest actuele informatie. Er kunnen geen rechten 
worden ontleend aan dit document. 


