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KAMPEN
Op sportkamp met Dré?
Dat is meer dan oké!

www.paardensport.vlaanderen

Dré heet je
alvast welkom
op onze
sportkampen!

Ga je in 2021 mee op
sportkamp met Dré?
Dat is meer dan oké!

WAAROM KIEZEN VOOR
EEN SPORTK AMP VAN
PAARDENSPORT VLAANDEREN?
Paardensport Vlaanderen
organiseert in
samenwerking met
verschillende clubs leuke en
gevarieerde sportkampen.
Onze sportkampen
zijn erkend en worden
ondersteund door Sport
Vlaanderen.

Veilig

•
•
•

Paarden en pony’s voor elk niveau van
de sporter
Correcte uitrusting zorgt voor een
veilige leeromgeving
Dierenwelzijn staat centraal

Leerrijk

•
•
•

Gediplomeerde en ervaren lesgevers
Ontwikkeling van elk kind op eigen
niveau
Leren verantwoordelijk zijn

Plezier
COLOFON
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•
•
•

Enthousiaste lesgevers en
kindvriendelijke kampplaatsen
Leuke nevenactiviteiten
Gemoedelijke en huiselijke sfeer

SOORTEN SPORTKAMPEN

Initiatiesportkamp

Vervolmakingssportkamp

Specialisatiekamp

Je maakt kennis met
de paardensport in al
zijn facetten. Tijdens de
initiatielessen paardrijden
leer je een paard leiden,
poetsen, op- en afzadelen,
de basisgangen stap, draf
en galop, hoefslagfiguren
rijden…

Nadat je de basis onder de
knie hebt, kom je terecht
in een groep die zich
zal vervolmaken in het
paardrijden: zelfstandig leren
paardrijden zoals overgangen
maken, verlichte zit, nieuwe/
moeilijkere hoefslagfiguren…

Hier werken we aan een
verdere ontwikkeling binnen
één discipline. Mogelijkheden:
springen & stijlrijden, eventing
en dressuur.
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WIE KAN DEELNEMEN?
Kinderen en jongeren vanaf het jaar waarin ze 6 jaar worden tot en met 18 jaar.
Opgelet: leeftijdsgrens is afhankelijk van de kampplaats

KORTING VOOR LEDEN VAN PAARDENSPORT
VLAANDEREN?
Leden van Paardensport Vlaanderen genieten een korting van € 10,00 per sportkamp.
Zorg ervoor dat het lidmaatschap 2021 in orde is vóór inschrijving van het kamp.

TARIEVEN BREVETTENWERKING
• Bekwaamheidsattest: lid: 25 euro, niet-lid: 29 euro
• Ruiterbrevet A: lid: 35 euro, niet-lid: 39 euro
• Ruiterbrevet B: lid: 45 euro, niet-lid: 49 euro
* uitzonderingen: Rodeberg (andere tarieven) en De Cavalerie (inbegrepen in kampprijs)

VERZEKERING?

WAT K AN JE VERWACHTEN?

Gedurende alle activiteiten tijdens
de volledige kampperiode zijn
deelnemers automatisch verzekerd
voor lichamelijke ongevallen en
burgerlijke aansprakelijkheid.

•
•
•
•
•

HOE INSCHRIJVEN?
Geïnteresseerd om je in te schrijven
voor een sportkamp van Paardensport
Vlaanderen? Op de volgende pagina
ontdek je hoe dit in zijn werk gaat!

Gediplomeerde lesgevers
Les in kleine groepjes
Minstens 4u/dag paardensportactiviteiten
Een gepaste verzekering
Korting voor leden van Paardensport
Vlaanderen

•
•
•

4 maaltijden/dag
Verschillende randactiviteiten
Zowel voor beginnende als gevorderde
kampers een uitstekende begeleiding

•

Elke kampplaats bezit een attest
“Toerisme voor Allen”
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HOE INSCHRIJVEN?

7
Enthousiaste
lesgevers
verwelkomen de
kinderen
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1
Ga naar de website
> Sportkampen
> Inschrijven

2

Vertrek naar
sportkamp met
inlichtingenfiche

Je ontvangt een
bevestigingsmail
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3

Ter controle, check
de website voor
alle nodige
informatie

Je hebt online betaald
of je voert tijdig de
overschrijving
uit.
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Koffer maken
a.d.h.v. begeleidende
brief

ANNULATIE?
Betaling niet in orde

Mailen naar sportkampen@paardensport.vlaanderen met
vermelding naam kind, periode en kampplaats

Betaling in orde

OPGELET! Annuleer je na de opgesomde periodes of verlaat je het sportkamp vroegtijdig, dan betaalt
Paardensport Vlaanderen geen inschrijvingsgeld terug.
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Onze kampplaatsen
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Meerdaalhof

Rodeberg

Vlierbeek

Cavalerie

Stoeterij Deloof

Gaverranch

Breugelhoeve

Groenhove

DE CAVALERIE
Manege De Cavalerie is gelegen in een
mooie, landelijke omgeving in
Heist-op-den-Berg. Sporters kunnen
bij hen terecht voor enkele initiatieen vervolmakingskampen.

Heuvelstraat 24 2220 Heist-op-den-Berg - 0499 52 37 47 - www.ponykampenheist.be - info@decavalerie.be

EXTRA TROEVEN

INSCHRIJVEN?

•

Voor meer info verwijzen we graag
door naar onze website
(www.paardensport.vlaanderen) of
naar de website van De Cavalerie.

Eventuele brevetdeelname is in de prijs
inbegrepen.

•

Leerrijk kamp.

•

Leuke paarden en pony’s.

In de begeleidende brief, die je
enkele weken voor de start van het
sportkamp ontvangt via mail en
terugvindt op onze website, vind
je een overzicht van wat je zeker
meeneemt op sportkamp.
Initiatie- en vervolmakingskampen
Data

Leeftijdscategorie

Kampcode

Euro (lid I niet-lid)

Brevetafname

15/02 - 19/02

2015 - 2003

2021-060

315 l 325

ja*

05/04 - 09/04

2015 - 2003

2021-061

315 l 325

ja*

05/07 - 09/07

2015 - 2003

2021-062

315 l 325

ja*

26/07 - 30/07

2015 - 2003

2021-063

315 l 325

ja*

23/08 - 27/08

2015 - 2003

2021-064

315 l 325

ja*

01/11 - 05/11

2015 - 2003

2021-065

315 l 325

ja*

*Enkel mogelijkheid om ruiterbrevet A te behalen
Geannuleerd door corona
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BERG OP ZOOM
STOETERIJ DELOOF
Stoeterij Deloof is een familiebedrijf
in Torhout met meer dan 40 jaar
ervaring waar zowel beginnende
als ervaren sporters welkom zijn.
Paardensport Vlaanderen biedt hier
doorheen het jaar een ruim aanbod
sportkampen aan, opgedeeld in
initiatie- en vervolmakingskampen en
springkampen.

Pottebezemstraat 16 8820 Torhout - 050 21 33 49 - www.stoeterijdeloof.be - info@stoeterijdeloof.be

INSCHRIJVEN?
Voor meer info verwijzen we graag
door naar onze website
(www.paardensport.vlaanderen) of
naar de website van Stoeterij Deloof.
In de begeleidende brief, die je
enkele weken voor de start van het
sportkamp ontvangt via mail en
terugvindt op onze website, vind
je een overzicht van wat je zeker

WAT K AN JE VERWACHTEN?
•

All-in formule: drankjes, versnaperingen
en fruit zijn inbegrepen in de kampprijs.

•

Eigen pony of paard meenemen is
mogelijk.

•

10 euro korting wanneer minimum 2
kinderen uit hetzelfde gezin dezelfde
week op sportkamp gaan.

•

Extra troef: specialisatiekamp
springen onder begeleiding van ervaren

meeneemt op sportkamp.

wedstrijdamazone en trainer Melanie
Deloof.

•

Brevetafnames zijn mogelijk maar niet
verplicht.
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Wens je een ruiterbrevet af te leggen? Geef dit dan door bij de inschrijving via de inschrijvingspagina
voor het sportkamp.

Initiatie- en vervolmakingskampen
Data

Leeftijdscategorie

Kampcode

Euro (lid I niet-lid)

Brevetafname

15/02 - 19/02

2015 - 2003

2021-001

315 l 325

ja

05/04 - 09/04

2015 - 2003

2021-002

315 l 325

ja

12/04 - 16/04

2015 - 2003

2021-003

315 l 325

ja

05/07 - 09/07

2015 - 2003

2021-004

315 l 325

ja

12/07 - 16/07

2015 - 2003

2021-005

315 l 325

ja

19/07 - 23/07

2015 - 2003

2021-006

315 l 325

ja

26/07 - 30/07

2015 - 2003

2021-007

315 l 325

ja

02/08 - 06/08

2015 - 2003

2021-008

315 l 325

ja

09/08 - 13/08

2015 - 2003

2021-009

315 l 325

ja

16/08 - 20/08

2015 - 2003

2021-010

315 l 325

ja

23/08 - 27/08

2015 - 2003

2021-011

315 l 325

ja

01/11 - 05/11

2015 - 2003

2021-012

315 l 325

ja

Geannuleerd door corona
Een springkamp is voor de meer gevorderde sporters die een voorliefde hebben voor de discipline
jumping. Wil je jouw springskills verder laten ontwikkelen en werken aan stijl, techniek en rijkunst?
Kies dan voor een intensief springkamp!
In het inschrijvingsgeld is zowel het stalgeld (eigen paard) als de huur van een manegepaard
inbegrepen in de prijs.
Springkampen
Data

Leeftijdscategorie

Kampcode

Euro (lid I niet-lid)

Brevetafname

12/04 - 16/04

2013 - 2009

2021-003bis

430 l 440

nee

05/07 - 09/07

2009 - 2003

2021-004bis

430 l 440

nee

19/07 - 23/07

2013 - 2009

2021-006bis

430 l 440

nee

02/08 - 06/08

2013 - 2009

2021-008bis

430 l 440

nee

16/08 - 20/08

2013 - 2009

2021-010bis

430 l 440

nee

23/08 - 27/08

2009 -2003

2021-011bis

430 l 440

nee
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GAVERRANCH
Gaverranch biedt in samenwerking
met Paardensport Vlaanderen
sportkampen aan in Harelbeke en
omgeving voor kinderen vanaf 6 jaar.
Zowel tijdens de krokus-, paas-,
zomer- als in de herfstvakantie kan
je hier terecht. Brevetafnames zijn
mogelijk maar niet verplicht.

Iepersestraat 14 8539 Harelbeke -  056 21 43 10 - www.gaverranch.com - info@gaverranch.com

INSCHRIJVEN?
Voor meer info verwijzen we graag
door naar onze website
(www.paardensport.vlaanderen) of
naar de website van de Gaverranch.
In de begeleidende brief, die je enkele
weken voor de start van het kamp
ontvangt via mail en terugvindt op
onze website, vind je een overzicht
van wat je zeker meeneemt op
sportkamp.
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WAT K AN JE VERWACHTEN?
•
•

Knusse sportkampen in kleine groepjes
Goed afgerichte pony’s en paarden, die
hun vak door en door kennen.

•

Voor de fijnproevers: de maaltijden
worden vers in eigen huis bereid.

•

Speciaal kamphuis met zicht op de
weides.

Wens je een ruiterbrevet af te leggen? Geef dit dan door bij de inschrijving via de inschrijvingspagina
voor het sportkamp.

Initiatie- en vervolmakingskampen
Data

Leeftijdscategorie

Kampcode

Euro (lid I niet-lid)

Brevetafname

O5/04 - 09/04

2015 - 2003

2021-013

315 l 325

ja

12/04 - 16/04

2015 - 2003

2021-014

315 l 325

ja

05/07 - 09/07

2015 - 2003

2021-015

315 l 325

ja

12/07 - 16/07

2015 - 2003

2021-016

315 l 325

ja

19/07 - 23/07

2015 - 2003

2021-017

315 l 325

ja

09/08 - 13/08

2015 - 2003

2021-018

315 l 325

ja

16/08 - 20/08

2015 - 2003

2021-019

315 l 325

ja

23/08  - 27/08

2015 - 2003

2021-020

315 l 325

ja

01/11 - 05/11

2015 - 2003

2021-021

315 l 325

ja
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MANEGE
GROENHOVE
In Ruiterclub Groenhove zijn zowel
beginnende als gevorderde sporters
welkom.  Met ondertussen 50 jaar
ervaring vinden er de zogenaamde
‘ruitervakanties’ plaats. Deze staan
open voor kinderen vanaf 6 jaar. Ook in
Groenhove heb je de keuze uit een
17-tal sportkampen gedurende 2021.

Bosdreef 8 8820 Torhout - 050 21 23 35 - www.groenhove.be - info@groenhove.be

INSCHRIJVEN?
Voor meer info verwijzen we graag
door naar onze website
(www.paardensport.vlaanderen) of
naar de website van Groenhove.
In de begeleidende brief, die je
enkele weken voor de start van het
sportkamp ontvangt via mail en
terugvindt op onze website, vind
je een overzicht van wat je zeker
meeneemt op sportkamp.
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WAT K AN JE VERWACHTEN?
•

De prachtige natuur en bosrijke omgeving
zijn ideaal om buiten te spelen.

•
•

Extra korting voor grote gezinnen.
Eigen pony of paard meenemen is
mogelijk.

•

Brevetafnames zijn mogelijk maar niet
verplicht

•

Extra troef: kidskampen voor kinderen
van 6 tot en met 8 jaar.

Wens je een ruiterbrevet af te leggen? Geef dit dan door bij de inschrijving via de inschrijvingspagina
voor het sportkamp.

Initiatie- en vervolmakingskampen
Data

Leeftijdscategorie

Kampcode

Euro (lid I niet-lid)

Brevetafname

15/02 - 19/02

2015 - 2003

2021-022

315 l 325

ja

05/04 - 09/04

2012 - 2003

2021-023

315 l 325

ja

12/04 - 16/04

2015 - 2003

2021-024

315 l 325

ja

05/07 - 09/07

2015 - 2003

2021-025

315 l 325

ja

12/07 - 16/07

2012 - 2003

2021-026

315 l 325

ja

19/07 - 23/07

2015 - 2003

2021-027

315 l 325

ja

26/07 - 30/07

2012 - 2003

2021-028

315 l 325

ja

02/08 - 06/08

2012 - 2003

2021-029

315 l 325

ja

09/08 - 13/08

2015 - 2003

2021-030

315 l 325

ja

16/08 - 20/08

2015 - 2003

2021-031

315 l 325

ja

23/08 - 27/08

2015 - 2003

2021-032

315 l 325

ja

01/11 - 05/11

2015 - 2003

2021-033

315 l 325

ja

03/01 – 07/01
2015 - 2003
Geannuleerd door corona

2021-034

315 l 325

ja

Nog klein, maar wel helemaal gek van pony’s of paarden? Géén probleem! Schrijf je in voor de
superleuke kidskampen. Hier is geen ervaring vereist! Je ontdekt hoe je met deze bijzondere dieren
omgaat en hoe je ze optimaal verzorgt. Je leert er op een speelse en veilige manier ponyrijden.
Als leuke afwisseling zijn er ook ponygames, Pimp My Pony, een boswandeling met onze schattige
shetlanders en voltige (turnoefeningen op de rug van een pony).
Groenhove staat garant voor een optimale begeleiding van de jongste deelnemers. Extra monitoren
tijdens deze kampjes zijn dan ook onze troef!
Kidskampen
Data

Leeftijdscategorie

Kampcode

Euro (lid I niet-lid)

Brevetafname

05/04 – 09/04

2015 - 2013

2021-023bis

315 l 325

nee

12/07 – 16/07

2015 - 2013

2021-026bis

315 l 325

nee

26/07 – 30/07

2015 - 2013

2021-028bis

315 l 325

nee

02/08 – 06/08

2015 - 2013

2021-029bis

315 l 325

nee
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MEERDAALHOF
Ruiterschool Meerdaalhof, gelegen
in Oud-Heverlee, is een familiebedrijf
met jarenlange ervaring. Gedurende
het hele jaar vinden er maar liefst
15 sportkampen van Paardensport
Vlaanderen plaats. Je kan kiezen uit
een initiatie- en vervolmakingskamp,
een springkamp of een dressuurkamp.

Meerdaalweg 2 3050 Oud-Heverlee - 016 47 75 96 - www.meerdaalhof.be - info@meerdaalhof.be

INSCHRIJVEN?
Voor meer info verwijzen we graag
door naar onze website
(www.paardensport.vlaanderen) of
naar de website van Meerdaalhof.
In de begeleidende brief, die je
enkele weken voor de start van het
sportkamp ontvangt via mail en
terugvindt op onze website, vind
je een overzicht van wat je zeker
meeneemt op sportkamp.
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WAT K AN JE VERWACHTEN?
•

Iedere sporter krijgt bij begin sportkamp
een pony of paard toegewezen

•

Gevarieerd aanbod voor iedere sporter:
dressuur, springen, voltige, horseball,
eventing, wandelingen…

•

Extra troeven: springkamp en
dressuurkamp

•

Brevetafnames zijn mogelijk maar niet
verplicht!

Wens je een ruiterbrevet af te leggen? Geef dit dan door bij de inschrijving via de inschrijvingspagina
voor het sportkamp.

Initiatie- en vervolmakingskampen
Data

Leeftijdscategorie

Kampcode

Euro (lid I niet-lid)

Brevetafname

15/02 - 19/02*

2011 - 2003

2021-035

315 l 325

neen

05/04 - 09/04

2013 - 2003

2021-036

315 l 325

ja**

12/04 - 16/04

2013 - 2003

2021-037

315 l 325

ja**

05/07 - 09/07

2013 - 2003

2021-038

315 l 325

neen

12/07 - 16/07

2013 - 2003

2021-039

315 l 325

ja

19/07 - 23/07

2013 - 2003

2021-040

315 l 325

ja**

26/07 - 30/07

2013 - 2003

2021-041

315 l 325

ja**

02/08 - 06/08

2013 - 2003

2021-042

315 l 325

ja**

09/08 - 13/08

2013 - 2003

2021-043

315 l 325

ja

16/08 - 20/08

2013 - 2003

2021-044

315 l 325

ja**

23/08 - 27/08

2013 - 2003

2021-045

315 l 325

neen

01/11 - 05/11

2013 - 2003

2021-046

315 l 325

neen

*Initiatie springkamp
**enkel ruiterbrevet A
Geannuleerd door corona
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De dressuurliefhebbers onder ons of diegene die hun dressuurmatige basis wensen te versterken
kunnen terecht bij Meerdaalhof voor een dressuurkamp! Een belangrijk aandachtspunt
is de juiste houding tijdens de verschillende gangen. Je maakt o.a. kennis met nieuwe
dressuurtechnieken. De trainer leert ze de kneepjes van het vak om uit te blinken op wedstrijd.
Minimumvoorwaarden:
•
In het bezit zijn van een ruiterbrevet A
•
Eigen pony of paard meebrengen is aangewezen
Dressuurkamp
Data

Leeftijdscategorie

Kampcode

Euro (lid I niet-lid)

Brevetafname

26/07 - 30/07

2010 - 2003

2021-041bis

315 l 325

nee

Een springkamp is voor de meer gevorderde sporters die een voorliefde hebben voor de
discipline jumping. De lesgevers leggen de technische koffer op een plezierige wijze uit. Op het
einde van het kamp organiseert Meerdaalhof een jumpingwedstrijd voor alle kampers.
Minimumvoorwaarden:
•
In het bezit zijn van een ruiterbrevet B
•
Eigen pony of paard meebrengen
Springkamp
Data

Leeftijdscategorie

Kampcode

Euro (lid I niet-lid)

Brevetafname

12/07 - 16/07

2009 - 2003

2021-039bis

315 l 325

nee
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Haal
het beste
uit jezelf
en uit jouw
sport!

# F I E R O P M I JN SP O RT
Ontdek hoe we jou ondersteunen op

WWW.PAARDENSPORT.VLAANDEREN
MENS | PAARD | ONZE SPORT | FAIRPLAY & INTEGRITEIT | TOEGANKELIJK | VEILIGHEID | TEAMSPIRIT
R E C R E AT I E | C O M P E T I T I E | TO P S P O RT | 6 0 0 C LU B S | 4 0 0 0 0 L E D E N | 1 0 D I S C I P L I N E S
S P O RT K A M P E N | O P L E I D I N G E N | TA L E N T E N P L A N | VA N B A S I S TO T TO P

arena

YO U R C OAC H I N S PO RTS I N SU R A N C E
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STAL DE VLIERBEEK
Via Paardensport Vlaanderen is het ook
mogelijk om op sportkamp te gaan bij
Ruiterclub De Vlierbeek  (Sinaai-Waas).
Stal De Vlierbeek organiseert enkel
vervolmakingskampen en focust zich
zo op de iets gevorderde sporters die
zichzelf willen verbeteren.

Heirstraat 61 9112 Sinaai-Waas - 0477 25 30 93 - www.devlierbeek.be - info@devlierbeek.be

INSCHRIJVEN?
Voor meer info verwijzen we graag door
naar onze website
(www.paardensport.vlaanderen) of naar
de website van Stal De Vlierbeek.
In de begeleidende brief, die je enkele
weken voor de start van het sportkamp
ontvangt via mail en terugvindt op onze
website, vind je een overzicht van wat je
zeker meeneemt op sportkamp.

WAT K AN JE VERWACHTEN?
•

Het kamp is in principe voor ruiters met
een eigen paard (voorwaarde: goede
conditie).

•

Het stalgeld van één eigen paard of pony
is inbegrepen in het inschrijvingsgeld,
voor bijkomende paarden wordt er 15 euro
stalgeld per dag aangerekend.

•

Ter plaatse een paard is in uitzonderlijke
gevallen mogelijk, mits voorafgaand
overleg met de kampplaats en een
testrit ter plaatse alvorens er kan
worden ingeschreven. Let wel op: dit zijn
sportpaarden, geen manegepaarden!

•

18

Verplichte aankomst op zondagavond
tussen 19u en 20u.

Stal De Vlierbeek organiseert vier vervolmakingskampen voor kinderen die reeds een ruiterbrevet A
en B kunnen afleggen. Hier leer je de kneepjes van de springsport met de nodige aandacht voor de
dressuurkennis.
Tijdens deze vervolmakingskampen kan je dankzij een initiatie eventing proeven van deze discipline.
Indien de omstandigheden het toelaten, gaan ze meermaals op verplaatsing om op verschillende
eventingparcours te trainen.

Vervolmakingkampen springen / initiatie eventing
Data

Leeftijdscategorie

Kampcode

Euro (lid I niet-lid)

Brevetafname

05/07 - 09/07

2011 - 1999

2021-069

425 l 435

nee

19/07 - 23/07

2011 - 1999

2021-070

425 l 435

nee

09/08 - 13/08

2011 - 1999

2021-071

425 l 435

nee

23/08 - 27/08

2011 - 1999

2021-072

425 l 435

nee
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RUITERSCHOOL
RODEBERG
Ruiterschool Rodeberg heeft als
club van Paardensport Vlaanderen
een unieke ligging op de Rodeberg
(Westouter). Wij bieden hier 21
sportkampen aan, opgedeeld in
initiatie- en vervolmakingskampen en
in gespecialiseerde springkampen.

Rodebergstraat 21 8954 Westouter - 0496 79 34 40 - www.ruiterschoolrodeberg.be - info@ruiterschoolrodeberg.be

INSCHRIJVEN?
Voor meer info verwijzen we graag
door naar onze website
(www.paardensport.vlaanderen) of
naar de website van Ruiterschool
Rodeberg.
In de begeleidende brief, die je
enkele weken voor de start van het
sportkamp ontvangt via mail en
terugvindt op onze website, vind
je een overzicht van wat je zeker
meeneemt op sportkamp.
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WAT TE VERWACHTEN?
•

Extra toef: Springkampen onder
begeleiding van Christof Deraedt

•

Extra troef: logement voor 1 paard
inbegrepen in de prijs

•

Verplichte aankomst op zondag tussen
19u en 20u

•

Brevetafnames zijn mogelijk maar niet
verplicht

Wens je een ruiterbrevet af te leggen? Geef dit dan door bij de inschrijving via de
inschrijvingspagina voor het sportkamp.
•
•
•
•

Ruiterbrevet A met manegepaard: lid: €85*, niet-lid: €89
Ruiterbrevet A met eigen paard: lid: €110*, niet-lid: €114
Ruiterbrevet B met manegepaard: lid: €115*, niet-lid: €119
Ruiterbrevet B met eigen paard: lid: €140*, niet-lid: €144

*Inbegrepen: extra overnachting + ontbijt (zaterdag) + 1u supplementaire rijles per dag
+ (indien nodig) individuele begeleiding

Initiatie- en vervolmakingskampen
Data

Leeftijdscategorie

Kampcode

Euro (lid I niet-lid)

Brevetafname

15/02 - 19/02

2013 - 2000

2021-047

315 l 325

ja

05/04 - 09/04

2013 - 2000

2021-048

315 l 325

ja

12/04 - 16/04

2013 - 2000

2021-049

315 l 325

ja

05/07 - 09/07

2013 - 2000

2021-050

315 l 325

ja

12/07 - 16/07

2013 - 2000

2021-051

315 l 325

ja

19/07 - 23/07

2013 - 2000

2021-052

315 l 325

ja

26/07 - 30/07

2013 - 2000

2021-053

315 l 325

ja

02/08 - 06/08

2013 - 2000

2021-054

315 l 325

ja

09/08 - 13/08

2013 - 2000

2021-055

315 l 325

ja

16/08 - 20/08

2013 - 2000

2021-056

315 l 325

ja

23/08 - 27/08

2013 - 2000

2021-057

315 l 325

ja

01/11 - 05/11

2013 - 2000

2021-058

315 l 325

ja

03/01 - 07/01

2013 - 2000

2021-059

315 l 325

ja

Geannuleerd door corona
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RUITERSCHOOL RODEBERG
Bij Ruiterschool Rodeberg leren de kinderen dankzij de kampen springen en stijlrijden het
perfecte parcours en barrage rijden. Ze helpen ieders stijl, techniek en rijkunst te verbeteren
en proberen een antwoord te vinden op eventuele problemen. Ook na het rijden zijn er toffe
nevenactiviteiten voorzien.
Minimumvoorwaarden:
•
In het bezit zijn van een ruiterbrevet A
•
Springervaring
•
Eigen pony of paard meebrengen

Springkampen
Data

Leeftijdscategorie

Kampcode

Euro (lid I niet-lid)

Brevetafname

05/04 – 09/04

2010 of ouder

2021-048bis

420 l 430

ja

05/07 – 09/07

2010 of ouder

2021-050bis

420 l 430

ja

19/07 - 23/07

2010 of ouder

2021-052bis

420 l 430

ja

16/08 - 20/08

2010 of ouder

2021-056bis

420 l 430

ja

23/08 - 27/08

2010 of ouder

2021-057bis

420 l 430

ja
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DE BREUGELHOEVE
Breugelhoeve M&M is een ruim
ingerichte en uitgeruste manege
middenin de natuur. Zowel
beginnende als meer ervaren sporters
zijn er welkom. In 2021 worden
hier voor het eerst sportkampen
georganiseerd via Paardensport
Vlaanderen. Je hebt tijdens de
zomervakantie de keuze uit twee
initiatie-en vervolmakingskampen en
één springkamp.
Weyerstraat 1 3990 Peer - 0475 46 78 20 - www.breugelhoevemm.be - info@breugelhoeveemm.be

INSCHRIJVEN?
Voor meer info verwijzen we graag
door naar onze website
(www.paardensport.vlaanderen) of
naar de website van De Breugelhoeve.
In de begeleidende brief, die je
enkele weken voor de start van het
sportkamp ontvangt via mail en
terugvindt op onze website, vind
je een overzicht van wat je zeker
meeneemt op sportkamp.

WAT K AN JE VERWACHTEN?
•

Door de ruime accommodatie is er veel
ruimte om buiten te spelen

•

Eigen paard of pony meenemen is
mogelijk

•

Brevetafnames zijn mogelijk maar niet
verplicht

•

Extra troef: springkamp zowel met eigen
paard als met manegepaard
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Initiatie- en vervolmakingskampen
Data

Leeftijdscategorie

Kampcode

Euro (lid I niet-lid)

Brevetafname

12/07 – 16/07

2013 - 2003

2021-066

315 l 325

ja

02/08 – 06/08

2013 - 2003

2021-067

315 l 325

ja

Springkamp
Data

Leeftijdscategorie

Kampcode

Euro (lid I niet-lid)

Brevetafname

09/08 – 13/08

2011 - 2003

2021-068

Eigen paard: 365 l 375
Manegepaard: 425 l 435

ja
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Paardensport Vlaanderen  is de grootste door Sport Vlaanderen erkende
paardensportfederatie in Vlaanderen.
Met meer dan 40 000 leden en ruim 600 clubs bieden we paardensport aan voor iedereen.
Ieder jaar zien we het aantal sportbeoefenaars, die de paardenmicrobe te pakken hebben,
stijgen. Paardrijden zit dus duidelijk in de lift.
Dankzij de sportkampen willen we kinderen en jongvolwassenen kennis laten maken met
verschillende aspecten van onze fantastische sport.

Met meer dan 100 gemotiveerde
en gediplomeerde lesgevers,
8 erkende kampplaatsen en
het sportkampteam staat
iedereen klaar om elk kind
een onvergetelijke week te
bezorgen!
Meer weten? Bezoek onze
website:
www.paardensport.vlaanderen
Tot binnenkort!
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Paardensport Vlaanderen vzw
Jozef Hebbelynckstraat 2 9820 Merelbeke
info@paardensport.vlaanderen
www.paardensport.vlaanderen
tel: +32 (0)9 245 70 11

Officiële partners van Paardensport Vlaanderen

arena

YO U R C OAC H I N S PO RTS I N SU R A N C E

#FIEROPMIJNSPORT

