
 
 

Sportkamp initiatie en vervolmaking 
Ruiterschool Rodeberg 

Begeleidende brief 

1 

Beste sportkamp(st)er(s), 
 

Nog enkele weken tot de start van ons sportkamp springen/stijlrijden te Ruiterschool Rodeberg 

in Westouter. 

 

De inschrijving is pas volledig in orde nadat wij jouw betaling ontvangen hebben. Je hebt gekozen 

voor een directe online betaling of betaling via overschrijving. Als de betaling op dit moment nog 

niet in orde is, vragen we om het sportkamp zo spoedig mogelijk te betalen. 

 

Bij laattijdige inschrijving of betaling vragen we om bij de start van het kamp een betaalbewijs 

voor te leggen. In geval van annulering betalen we het inschrijvingsgeld terug aan de hand van 

de vooropgestelde afspraken van Paardensport Vlaanderen. Die afspraken kan je terugvinden in 

deze begeleidende brief, op onze website of in onze sportkampenbrochure.  
 

In deze brief vind je alle informatie die je nodig hebt over het kamp. Indien je na het lezen  

van deze brief nog vragen hebt, wend je dan tot de kampplaats Rodeberg. Voor vragen over 

afrekeningen en inschrijvingen kan je mailen naar sportkampen@paardensport.vlaanderen of 

telefonisch contact opnemen met het secretariaat van Paardensport Vlaanderen. 

 

Volgende zaken zijn te vinden in deze brochure. 

1) Aankomst en vertrek 

2) Betaling en eventuele bijkomende kosten 

3) Wat neem ik mee? 

4) Op kamp met mijn eigen paard 

5) Hoe ziet een kampdag eruit? 

6) Wat moet ik nog weten? 
 

Ten slotte wensen we jullie een fantastisch sportkamp toe! Tot binnenkort! 

Het sportkampenteam van Paardensport Vlaanderen 

 

 

mailto:sportkampen@paardensport.vlaanderen
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Ruiterkamp Rodeberg 
 

1. Aankomst en vertrek 

 

Adres  

Ruiterschool Rodeberg 

Rodebergstraat 21 

8954 Westouter 

Tel.: 0496/79.34.40 

Fax: 057/44.74.57 

info@ruiterschoolrodeberg.be 

 

Aankomst 

Ruiterschool Rodeberg verwacht de kampers op zondagavond tussen 19u en 20u in onze in 2017 

vernieuwde accommodatie. Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen op het moment van 

het sportkamp zullen deelnemers moeten gebracht worden in tijdsloten, je wordt hierover 

geïnformeerd indien dit van toepassing is. 

 

Vertrek 

Het kamp eindigt op vrijdag om 17u met een demonstratie voor de ouders. Brevettenkampen 

eindigen op zaterdag om 12u. Ouders mogen tijdens deze examens komen supporteren vanaf 9u. 

Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen op het moment van het sportkamp zullen 

deelnemers moeten opgehaald worden in tijdsloten en kan de demonstratie mogelijks niet 

doorgaan. Je wordt hierover geïnformeerd indien dit van toepassing is. 

 

 

 

 

  

mailto:info@ruiterschoolrodeberg.be
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2. Betaling en eventuele bijkomende kosten 
 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 430 euro (leden van Paardensport Vlaanderen) of 440 euro (niet-

leden van Paardensport Vlaanderen). Dit bedrag werd normal gezien online betaald of 

overgeschreven met de gestructureerde mededeling* die je terugvindt in de bevestigingsmail 

(of op de betalingsuitnodiging in je account op www.bridle.be bij profiel > transactie 

enveloppen). Indien de betaling nog niet in orde gebracht werd, vragen we om dit zo snel mogelijk 

in orde te brengen. 

*Indien er geen correcte gestructureerde mededeling vermeld wordt zal het betaalde bedrag teruggestort worden en 

blijft de inschrijving onbetaald en niet definitief. 
 

 

Annulatie of ziekte 

 

Het is ook mogelijk om de inschrijving te verplaatsen naar een andere kampperiode binnen 

hetzelfde jaar. De deelnemer kan zelf een sportkamp naar keuze aanduiden (indien beschikbaar). 
 

*Stoppen tijdens de kampweek: wanneer een deelnemer, om welke reden dan ook tijdens de 

kampweek naar huis gaat, is er geen terugbetaling mogelijk. 

*Kamp wordt stopgezet door deelnemer met Covid-19 in de bubbel: wanneer het kamp meer 

dan de helft gevorderd is, zal er geen terugbetaling mogelijk zijn. 

 

  

http://www.bridle.be/
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Eventueel bijkomende kosten 

Andere kosten dienen rechtstreeks met de kampplaats geregeld te worden bij aankomst.  

Neem hiervoor op voorhand contact op met de kampplaats.  

Hieronder vind je een overzicht van eventuele bijkomende kosten.  

 

Brevetten 

 Eigen paard 

Ruiterbrevet B Lid: 50 euro ; niet-lid: 55 euro 

 

In deze prijs zitten de examenkosten en logement voor een dag langer, zowel voor de ruiter als 

voor het paard. Er wordt ook speciale aandacht besteed aan de individuele dressuurproeven. 

 

Voeding 

Vegetarisch eten 10 euro 

Aangepaste voeding (eigen voeding mee) 5 euro 

 

Varia 

 Huren Aankopen 

Springvest 5 euro Vanaf 65 euro 
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3. Wat neem ik mee? 
 

Wij verzoeken om alles, zeker ruiterhelmen en laarzen, van naam te voorzien. Dit om de verloren 

voorwerpen op het einde van het kamp te beperken en om te voorkomen dat ruiterhelmen en laarzen 

bij de foute eigenaar terecht komen tijdens het kamp. 
 

Wat moet mee? 

☺ nachthemd of pyjama 

☺ slaapzak of donsdeken 

☺ onderlaken, kussensloop en hoofdkussen (verplicht!) 

☺ toiletzak  

☺ kam/borstel 

☺ tandenborstel en tandpasta 

☺ zeep en shampoo 

☺ handdoeken, badhanddoeken en washandjes 

☺ zakdoeken  

☺ ondergoed 

☺ zak voor vuil linnen 

☺ wandelschoenen 

☺ kamerpantoffels 

☺ sportschoenen voor buiten 

 

☺ lange broeken  

☺ sportbroeken 

☺ short 

☺ sport-truitjes of T-shirts 

☺ (voldoende) kousen 

☺ dikke trui(en) 

☺ regenjas 

☺ zwemgerief 

☺ balpen 
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☺ papier 

☺ geschreven enveloppen met postzegels 

☺ lange rijbroek(en) of lange losse broek(en) 

☺ rijlaarzen, chaps of gummilaarzen (geen ritssluiting) 

☺ ruiterhelm!!! ->verplicht! 

☺ rijzweepje (noodzakelijk) 

☺ ruiterhandschoenen (noodzakelijk) 

(Alle ruiterkledij kan ter plaatse aangekocht worden aan zeer democratische prijzen.) 

 

Opgelet! Wij denken aan het milieu en vragen daarom om een herbruikbare drinkfles met naam 

mee te brengen op kamp. Deze kan bijgevuld worden om tussendoor en tijdens de maaltijden te 

drinken. 

 

Wat mag mee? 

☺ gezelschapsspelen 

☺ muziekinstrumenten 

☺ materiaal voor vrij podium 

☺ GSM (wordt in bewaring gegeven)  

 
Extra mee te nemen als je je brevet doet 

Ruiterbrevet B 

☺  ruiterbrevet A 

☺ nette ruiterkledij (eventueel wedstrijdkledij): ruiterhelp, rijlaarzen (geen chaps!) en 

veiligheidshelm 

☺ zweepje  

 

Wat mag niet mee? 

 waardevolle voorwerpen 

 rookgerief 
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4. Op kamp met mijn eigen paard? 

 

Voor dit kamp moet je een eigen paard meenemen. Hiervoor dien je zeker en vast contact op te 

nemen met de kampplaats via het nummer 0496/79.34.40 of via mail naar volgende mailadres 

info@ruiterschoolrodeberg.be. 

Vermeld zeker volgende zaken: 

- In welke week je komt 

- Wanneer je je paard wenst te brengen en terug komt ophalen.  

 

Wat mag je zeker niet vergeten meenemen? 

☺ poetsgerief 

☺ zadel, hoofdstel en zadeldoeken 

☺ ander materiaal (stalband, touw, bandages, …) 

☺ schavelingen (indien je paard niet op stro mag staan) 

☺ slot voor op de kast of een eigen zadelkast 

☺ getekend contract (terug te vinden op www.ruiterschoolrodeberg.be) 

☺ bewijs van inenting tegen tetanus en griep 

☺ kopie van mutatiedocument 

☺ chipnummer (eenmalig) 

Wie ouder is dan 12 jaar laat zijn paard best beslaan door de hoefsmid. 

 

De stalling van een eigen paard tijdens het sportkamp is inbegrepen in de prijs van het 

sportkamp. De prijs voor de stalling van een eigen paard indien het paard vroeger komt of langer 

blijft bedraagt 15 euro per dag en dient bij aankomst betaald te worden. Stallen worden door de 

deelnemer zelf uitgemest.  

 

Er dient een contract voor de stalling van het paard getekend te worden voor het kamp of bij 

aankomst. Dit contract kan u terugvinden op de website van ruiterclub Rodeberg onder de 

categorie sportkampen. 

 

mailto:info@ruiterschoolrodeberg.be
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5. Hoe ziet een kampdag eruit? 

 

7u30: Opstaan 

7u45: Ontbijt 

8u00: Poetsen en opzadelen 

8u30: Paardrijden – stalactiviteiten  

12u00: Middagmaal + Siësta 

13u30: Poetsen en opzadelen  

14u00: Paardrijden – praktijk naast het paard 

+-15u30: Vieruurtje 

17u00: Nevenactiviteit 

19u00: Avondmaal 

19u30: Avondactiviteit 

21u30: Douchen en bedtijd  

  



 
 

Sportkamp initiatie en vervolmaking 
Ruiterschool Rodeberg 

Begeleidende brief 

9 

6. Wat moet ik nog weten? 

 

- Er wordt op kamp met een kamprekening gewerkt, die op het einde van de week betaald 

wordt. De kinderen dienen dus geen extra zakgeld mee te hebben  (is niet verplicht). 

 

- Alle deelnemers vinden in hun account op www.bridle.be bij sportkampen > 

Inschrijvingen een attest van de mutualiteit terug na afloop van het kamp.  

 

- Een vaccinatie tegen tetanus is verplicht! 

 

- Deze sportkampen voldoen aan de voorwaarden die zijn opgesteld door Sport 

Vlaanderen. 

 

- Kinderen jonger dan 14 jaar krijgen een fiscaal attest. Dit fiscaal attest mag ingediend 

worden bij de personenaangifte van de belastingen. Dit zal beschikbaar zijn in het 

ledenaccount van de deelnemer op www.bridle.be vanaf januari 2023. 

-  

http://www.bridle.be/
http://www.bridle.be/

