
Welkom op onze vernieuwde pagina voor de sportkampen.
We zijn heel blij te kunnen melden dat vanaf januari 2018 de internaatskampen kunnen doorgaan in

een volledig vernieuwde accommodatie.
We hebben de mogelijkheid gegeven om naast de interne kampen ook halve weken of enkele dagen

te reserveren indien er plaatsen over zijn. Clubleden hebben steeds voorrang.
De krokusvakantie was leuk met de last minute deals, in de  Paasvakantie hebben we een heel tof

programma voor elk wat wils.
De accommodatie kan buiten de kampen afgehuurd worden voor sportieve groepen die enkele

dagen in Heuvelland willen doorbrengen, dit zowel met zelfkook als met volpension.

Wij melden U ook graag dat onze club het kwaliteitslabel  jeugdvriendelijke club zowel voor de
recreatieve ruiter als voor de sportieve ruiter ontvangen heeft voor 2018, 

Proficiat aan ons lesgeversteam en de leden van ons jeugdbestuur.

PAASVAKANTIE voor de clubleden:
Naast de gewone interne en externe kampen bieden we ook speciale kampjes voor  onze

clubleden en hun vrienden.

KABOUTERKAMPJE
Je bent nog niet veel weg geweest van thuis maar denkt het toch eens te willen proberen.

Eerste week Pasen van dinsdag  9 u tot vrijdagnamiddag 17 u
We nemen onze mooiste knuffels mee om eens te overnachten op dinsdag en donderdag.

Wie het echt ziet zitten kan ook op woensdag blijven!
We gaan vroeg slapen maar we staan ook wel vroeg op om onze pony's te verzorgen!

Voltige, poetsen, spelletjes: een goed gevuld programma en als je het niet ziet zitten dan komen ze
je wel halen om thuis te slapen, maar je wil het wel eens proberen, samen met je vriendjes van de

manege! Prijs: € 165



KABOUTERKAMPJE
2de week Pasen van maandag 8,30 u tot vrijdagnamiddag 17 u

We proberen het ook eens om in de manege te slapen!
Op maandag, woensdag en donderdagavond, eventjes naar huis op woensdag om 17 u om te

recupereren indien nodig!
Voor de meer gevorderde kabouterruiter

prijs: € 205 voor extern, € 300 voor intern volgens aantal nachten geslapen.

TRAINING VOOR A-BREVET:
1ste week: externaat: van dinsdag tot en met vrijdag: externaat: van 8,30 u tot 18 u.

Dagelijks 3 uren rijden met voorbereiding tot het brevet. € 215 
Wie kiest om toch intern te blijven: € 300

Voor ruiters die regelmatig rijden en springen!
Wie klaar is om de proef af te leggen kan dit op zaterdagvoormiddag: € 35

2de week: Internaat: speciale training voor het A-brevet gedurende een internaatskamp.
Beide weken is er ook een kamp voor het behalen van het B-brevet.

JONGERENSTAGE:
1ste week:

Beginnende wedstrijdruiters ter voorbereiding van de clubwedstrijden: 
Eerste week Pasen van dinsdag tot vrijdag: 

Voormiddag dressuurtraining, namiddag springtraining met je favoriete pony, vrijdag: fundag
Eerste beginselen van aspirant initiator.

Prijs:  intern:  € 300 extern tot 18,30u € 215
met eigen paard: €  280, met eigen paard in de manege gestald:  € 220

2de week:
Gewoon springkamp met eigen paard. Zie algemene kampinfo.

Kan gecombineerd worden met:

ASPIRANT-INITIATOR
2de week Pasen

Mogelijkheden enkel in de namiddag van 13 u tot 16 u en maandag tot 17 u!
Voor ruiters  die 15 jaar worden en ambitie hebben om later initiator te worden.

Kan gecombineerd worden met een kamp of een springkamp!
Toelatingsvoorwaarden

- In het bezit zijn van een Ruiterbrevet B-brevet (VHS)
- Min. 15 jaar zijn/worden in het kalenderjaar dat de opleiding start

Inhoud

De opleiding omvat één module:

Module 1: Aspirant-initiator (16u)

In deze lessen staat verzorging, gezondheid en optoming van het paard centraal. Maar ook
spelvormen om kinderen en beginnende ruiters een leuke ervaring op het paard te geven worden je

aangeleerd. De opleiding heeft 2u theorie en 14u praktijk. 

Examen

De cursisten aspirant-initiator krijgen geen examen. Wel worden ze permanent geëvalueerd. Op het
einde van de cursus kunnen ze een attest behalen. 



Grote vakantie

Spreek af met je vrienden van de club om een geslaagde week
door te brengen in de vernieuwde accommodatie. We passen graag
ons programma aan!

NIEUW in 2018
FUN-kamp

Er zijn 4 weken in de vakantie mogelijkheid tot FUN-kamp.
Wat houdt dit in?
FUN kamp: -12 jarigen met bekwaamheidsattest en voldoende ervaring

         +12 jarigen met B brevet 
op programma: wandeling(+12j) – horse ball- barrelrace- militaryinitiatie -politiepaardoefeningen.
Plaatsen beperkt! Ook mogelijk met eigen paard.
Welke periodes?
Week van 2 tot 6 juli, van 9 tot 13 juli, van 20 tot 24 augustus en van 27 tot 31 augustus
Clubleden vanaf 7 ook andere weken!!!
Wat kost dit kamp?
De gewone internaat kampprijs + € 75

NIEUW IN 2018
Springinitiatie:

Wat houdt dit in?
Voor jonge ruiters die zeer regelmatig rijden en nog niet veel gesprongen hebben. Over voldoende
dressuurbasis bescikken vooraf!!! Best eerst contact opnemen hiervoor! 0496793440 ( Annie)
De nodige durf hebben om te springen. We leren je de eerste ervaring met springen en alle
voorbereidende oefeningen.
Welke periodes?
Week van 2 tot 6 juli, van 9 tot 13 juli, van 20 tot 24 augustus en van 27 tot 31 augustus
Clubleden vanaf 7 ook andere weken!!!
Wat kost dit kamp?
De gewone internaat kampprijs + € 75


