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Hoe vaak heb je al deelgenomen aan deze wedstrijd 
in Hasselt? 
Vorig jaar was de eerste keer dat ik deelnam aan de 
wedstrijd in Hasselt. Mijn nichtje Maud Noyens en tan-
te Linda waren daar al eerder geweest en wisten mij 
te vertellen over de accommodatie. De periode kwam 
perfect uit en zo ben ik terecht gekomen in Hasselt. 

Waarom rijd je hier graag?
Je hebt het gevoel als ruiter dat je welkom bent en dat 
de organisatie blij is met elke ruiter die komt rijden. 
Persoonlijk vind ik dat zeer belangrijk. Het voelt goed 
aan als je niet als een inkomst bekeken wordt, zoals 
dat op vele andere jumpings tegenwoordig wel het ge-
val is. Al besef ik goed genoeg dat het aantrekken van 
veel ruiters belangrijk is om een concours te kunnen 
betalen. Ook omdat alles vlakbij is, vind ik Hasselt een 
zeer praktische wedstrijd voor mij. Het programma dat 
Hasselt te bieden heeft spreekt mij aan, er is voor elk 
paard wat wils.

In de periode van de wedstrijd (21/7 tem 24/7) zijn 
er ook heel wat andere wedstrijden, waaronder die 
in Knokke. Waarom kies je er toch voor om in Hasselt 
mee te rijden? 
Ik moet het zeggen zoals het is: Voor een ruiter als ik is 
een wedstrijd als Knokke niet gemakkelijk. Vorig jaar 
heb ik kunnen meerijden dankzij een eigenaar maar 
daar ben ik dan ook afhankelijk van. Zelf heb ik niet 
de luxe om een tafel van 7.000 euro te nemen om dan 
te kunnen meerijden. Op selectie mag er geen één 

ruiter starten. Ruiters die daar kunnen
meerijden hebben een grote spon-
sor of hebben ouders die een tafel 
betalen. Ik begrijp de organisatie. 
Ik organiseer in het winterseizoen 
opnieuw samen met drie vrienden 
een regionale jumping, namelijk 
de Equi-Masters, dus ik weet onge-
veer wat jumping geven kost. Maar 
wanneer er alleen maar mensen op uit-
nodiging kunnen rijden heeft dat naar mijn mening 
niets meer met het paardrijden zelf te maken, al is dat 
tegenwoordig wel vaak zo met jumping, jammer ge-
noeg. Een jumping als Hasselt is op selectie en geeft 
iedereen een kans. Ik voel mij meer op mijn gemak in 
Hasselt dan in Knokke. Natuurlijk, moest ik de kans 
krijgen om een ander weekend in Knokke te rijden, 
dan zal ik dit zeker doen.

Wat maakt deze CSI beter/anders/.. dan de andere in-
ternationale wedstrijden?
Zoals ik al eerder vermeld heb, geeft Hasselt een zeer 
gemoedelijke sfeer. Er zijn ook twee ranking proeven, 
wat de jumping eens zo interessant maakt. De orga-
nisatie van Hasselt is TOP! Zelfs vorig jaar met de vele 
regen is alles goed verlopen.

Vorig jaar won je de GP met Gines van de Klunderd, 
maar dat paard werd inmiddels verkocht. 
Hoe sta je nu tegenover de wedstrijd? 
Ja dat klopt. Ik sta er nu hetzelfde tegenover als vorig 
jaar, we zien wel wat er van komt. Ik hoop vooral weer 
veel bij te leren. En hopelijk zit al het geluk wat mee. 
Gines voelde haar vorig jaar heel goed op haar gemak 
in Hasselt, ze vindt het een leuke piste. Dit jaar heeft 
zij met Simon al een rondje gesprongen in Hasselt en 
dat zag er heel goed uit.

Heb je momenteel een paard ter beschikking waarmee 
je ook kans maakt om opnieuw de GP te 
winnen? 
Nu Grey van de Castonschans onlangs 
verkocht is naar Amerika is het even te-
rugvallen op de 7-jarigen en één 8-jari-
ge. Igor van de Burcht is 8 jaar en heeft 
al twee keer 1m45 gesprongen met een 
behoorlijk resultaat. Ik ga hem proberen 
klaar te maken om 2 ster GP’s te rijden. 
Dit zal nog even tijd innemen omdat hij 
nog geen ervaring heeft. Hopelijk is hij 
tegen Hasselt in topvorm. Voor de mo-
ment heb ik nog drie goede 7-jarigen op 
stal die volgend jaar 2 ster GP’s kunnen 
springen dus kijk ik al uit naar het vol-
gend jaar.

Is het je doel om dit jaar weer de GP te 
winnen? Twee jaar op rij zou heel mooi 
zijn. 
Ja natuurlijk, anders blijf ik thuis!

PIETER KENIS 
(WINNAAR GP VORIG JAAR)
BRON: EQUNEWS
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21.07 - 24.07

III EDITION
WOUTERSHOF
SOCCER CUP

VET CHECK 
& OPENING 
STALLEN CSI

WARM-UP & LUNGING AREA
OPEN: 07:00 u

TOT 1 U NA LAATSTE PROEF

STALLEN OPEN: 6:30 - 23:00 u

STABLE OFFICE OPEN:
07:30-08:00 u & 15:00-16:00 u

OPENING OF THE STABLES Wednesday 20/07/2016 08h00

HORSE INSPECTION:  Thursday 21/07/2016 CSIYH1*:  08h30-09h30 
All horses taking part at this event,   CSI2*:  09h30-11h00
must be present during the first 
horse Inspection, unless unable to do 
so due to “Force Majeure” 

HORSE RE-INSPECTION Thursday 21/07/2016 CSIYH1*:  11h00-11h15 
   CSI2*:  13h00-13h15

DECLARATION OF STARTERS Thursday 21/07/2016 CSIYH1*:  10h00 
   CSI2*:  12h00

OTHER DAYS  before 18h00

PROEF HOOGTE DATUM ORGANISATIE JEUGD & randactiviteit

CSIYH1* 6Y  SFEERMUZIEK vanaf 20:00 u
CSIYH1* 7Y 
CSI2 1M30   
CSI2 1M20 
START & EINDE 12:00 - ±20:00

CSI2 1M35  VOETBALEVENEMENT 
CSI2 1M40  georganiseerd door jeugd om ± 20:30 u
CSIYH1* 6Y  na de laatste proef
CSIYH1* 7Y  (Inschrijven zie hieronder art. Soccer Cup)
CSI2 1M30  PARTY TOT 03:00 u
CSI2 1M20
START & EINDE 08:00 - ±20:00

CSI2 1M30 23-07-16 KIDS speldag 
CSI2 1M20 - FINAL  BBQ vanaf 18:30 u
CSIYH1* 6Y - FINAL 23-07-16  MINI MASTERS
CSI2 1M35 23-07-16 na de laatste proef
CSI2 1M45 - LR 23-07-16
START & EINDE 08:00 - ±19:45

CSI2 1M35 - FINAL 24-07-16 VLP menwedstrijd 
CSIYH1* 7Y - FINAL 24-07-16 9:00-17:00 u
CSI2 1M45 - LR 24-07-16
START & EINDE 08:00 - ±15:30

DONDERDAG

21.07
2016

VRIJDAG

22.07
2016

ZATERDAG

23.07
2016

ZONDAG

24.07
2016

>

>

>
Hallo ruiters, grooms, paardenliefhebbers,...
Ook dit jaar dagen we jullie allemaal uit om 
deel te nemen aan de 3de editie van de Wou-
tershof Soccer Cup. Wie durft de strijd aan te 
gaan en gaat naar huis met de enige echte 
Woutershof Cup!
Concreet? 
Zowel op International Jumping Hasselt 
als op de Woutershof euregio zal de 
Woutershof Soccer Cup plaats vinden. 
Dus zowel vrijdag 22/07 als vrijdag 29/07.
Regels: weinig
Er zullen steeds 8 teams strijden voor de over-
winning. De teams bestaan uit 4 veldspelers, 1 
keeper en 1 wisselspeler ( 6 personen in totaal).
Inschrijven:
Via het e-mailadres 
juliedembinski@hotmail.com
met vermelding van het gekozen weekend, 
naam van het team en naam van de spelers.
De plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven 
is de boodschap!!!!

Hello riders, grooms, horse-lovers, etc. As well 
as last year, we challenge you to compete in 
this year’s edition of the Woutershof Cup. Who 
dares to take part in this exciting competition 
and take home the one and only Woutershof 
Cup?
When: 
The Woutershof Cup will go ahead 
during Jumping Hasselt (Friday 22/07) 
as well as 
the Euregio (Friday 29/07). 
Rules few: 
8 teams will compete for victory and eternal 
glory. The teams consist of 4 field players, 1 
goalkeeper and 1 substitute (6 players in total).
Entering: 
Please email to juliedembinski@hotmail.com
mentioning which weekend you would like to 
compete, the name of your team and name of 
the players. 
The spaces are limited so entering quickly is a 
must!!

VRIJDAG 

22.07

VOETBAL-

AVOND
•••

ZATERDAG

23.07
BBQ

1X
GRATIS

ONTBIJT
VOOR

GROOM
(1 GROOM/RUITER)

ELKE

OCHTEND

ONTBIJT

De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of verlies van voorwerpen.

FREE WIFI IN

KANTINE &

RESTAURANT

•••••••

OVERAL 

VUILBAKKEN OP

HET TERREIN

HONDEN
VERPLICHT

AAN DE
LEIBAND

DIERENARTSEN
tijdens CSI
Melanie De Schaetzen +32 488 24 37 54 
Ann Geysen +32 476 63 28 52 
tijdens EUREGIO
Ann Geysen +32 476 63 28 52 
SMID
Niels Ottenburgs +32 498 48 10 10         

RODE KRUIS 
+32 478 99 19 71 
STABLE MANAGER
Sofie Luyten: +32 494 04 96 95 
SHOW SECRETARY
Katleen Jaspers +32 478 88 82 15 
PRESIDENT OF THE EVENT
Wouters Christophe +32 477 34 48 52 

!!! CONTACTPERSONEN !!!

SPECIAL CSI & EUREGIO

III EDITION WOUTERSHOF SOCCER CUP
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EUREGIO
2016
28.07 - 31.07

OPENING STALLEN 27.07.2016
12:00 u

DEFINITIEVE STARTLIJSTEN
DAG VÓÓR AANVANG WEDSTRIJD

BESCHIKBAAAR:
WWW.MANEGEWOUTERSHOF.BE

NA 18:00 u

PRIJZENGELD ENKEL TER 
PLAATSE TERUG TE VORDEREN 

OP HET SECRETARIAAT 
TEN LAATSTE 1 UUR 
NA EINDE WEDSTIJD

• 28.07.2016 • DONDERDAG •
 PROEVEN PRIJZENGELD & NATURAPRIJZEN 
Ponies 90cm 1 Barema OT 150-130-110-90-30-30-30-volgprijs 25
Ponies 100cm 2 2 fasen 150-130-110-90-30-30-30-volgprijs 25
Ponies 80cm 3 2 fasen 150-130-110-90-30-30-30-volgprijs 25
Paarden 100cm 4 Barema OT 150-130-110-90-30-30-30-volgprijs 25
Paarden 110cm 5 Barema OT 180-160-140-120-35-35-35-volgprijs 25
Ponies 110cm 6 2 fasen 180-160-140-120-35-35-35-volgprijs 25
Paarden 90cm 7 Barema OT 150-130-110-90-30-30-30-volgprijs 25
START: 08:00 u   7 PROEVEN

• 29.07.2016 • VRIJDAG •
 PROEVEN PRIJZENGELD & NATURAPRIJZEN 
Paarden 100cm 1 2 fasen 150-130-110-90-30-30-30-volgprijs 25 
Paarden 90cm 2 2 fasen 150-130-110-90-30-30-30-volgprijs 25 
Ponies 100cm 3 Barema OT 150-130-110-90-30-30-30-volgprijs 25 
Paarden 125cm 4 2 fasen 230-210-190-170-45-45-45-volgrpijs 25 
Ponies 90cm 5 2 fasen 150-130-110-90-30-30-30-volgprijs 25 
Paarden 120cm 6 Barema OT 200-180-160-140-40-40-40-volgprijs 25 
Ponies 110cm 7 Barema OT 180-160-140-120-35-35-35-volgprijs 25 
Ponies 80cm 8 Barema OT 150-130-110-90-30-30-30-volgprijs 25 
START: 08:00 u   8 PROEVEN

• 30.07.2016 • ZATERDAG •
 PROEVEN PRIJZENGELD & NATURAPRIJZEN 
Ponies 110cm 1 Barema A Barrage 230-200-170-140-35-35-35-volgrpijs 25 
Paarden 110cm 2 2 fasen 180-160-140-120-35-35-35-volgprijs 25 
Paarden 120cm 3 2 fasen 200-180-160-140-40-40-40-volgprijs 25 
Paarden 125cm 4 Barema OT 230-210-190-170-45-45-45-volgrpijs 25 
Ponies 100cm 5 2 fasen 200-170-140-110-30-30-30-volgprijs 25 
Ponies 80cm 6 2 fasen 200-170-140-110-30-30-30-volgprijs 25 
Ponies 90cm 7 2 fasen 200-170-140-110-30-30-30-volgprijs 25
MASTERS  8  500-200-100  
START: 08:00 u   8 PROEVEN

• 31.07.2016 • ZONDAG •
 PROEVEN PRIJZENGELD & NATURAPRIJZEN 
Paarden 90cm 1 2 fasen 200-170-140-110-30-30-30-volgprijs 25 
Paarden 100cm 2 2 fasen 200-170-140-110-30-30-30-volgprijs 25 
Paarden 110cm 3 2 fasen 230-200-170-140-35-35-35-volgrpijs 25 
Paarden 125cm 4 Barema A Barrage 280-250-220-190-45-45-45-volgprijs 25 
Paarden 120cm 5 Barema A Barrage 250-220-190-160-40-40-40-volgprijs 25   
START: 08:00 u   5 PROEVEN

SFEERMUZIEK
vanaf 20u

VOETBAL-
EVENEMENT 

georganiseerd door 
jeugd om ± 20:00u 
(Inschrijven zie art.

SOCCER CUP) 

+
PARTY
tot 03:00

BBQ ± 18:30

+
MASTERS

± 18:30

+
PARTY tot 03:00

KIDS 
SPELDAG

>

Is dit de eerste keer dat jullie de wedstrijd spon-
soren? 
Wij sponsoren de wedstrijden van het Wou-
tershof al gedurende een tiental jaar, maar het 
is inderdaad de eerste keer dat we de Euregio 
sponsoren.

Waarom kiezen jullie ervoor om de wedstrijd te 
sponsoren?
Wij hebben voor de Euregio van Hasselt gekozen 
omdat deze jumping jaarlijks een gevarieerd pu-
bliek aantrekt uit heel Limburg en omstreken, en 
omdat er steeds een zeer gezellige sfeer heerst. 

Bent u zelf betrokken bij de paardenwereld? 
Ja, zowel ikzelf als mijn beide dochters rij-
den paard. Dat is wel louter recreatief, en we 
hebben een paard staan op het Woutershof. 

Als u Hasselt zou vergelijken met andere wed-
strijden, wat valt u dan op? 
Vooral het familiale karakter springt er enorm 
uit. Ook de gedrevenheid waarmee Christophe, 
Joke en hun medewerkers er ieder jaar weer een 

echt feest voor de ruitersport van maken is heel 
bijzonder. 
Bovendien zijn er ook altijd tal van randactivitei-
ten voor de bezoekers, en al die factoren maken 
dat de Euregio telkens weer een onvergetelijk 
driedaags evenement is.

Bent u van plan de wedstrijd te blijven sponso-
ren mocht er volgend jaar een volgende editie 
komen? 
Normaal gezien zijn we zeker van plan de jum-
ping op het Woutershof te blijven sponsoren. 

Heeft u favoriete ruiters of amazone die aan de 
start komt in Hasselt? 
Ik heb de deelnemerslijsten nog niet gezien, 
maar de lokale ruiters, en zeker die van het Wou-
tershof zelf, zijn favoriet! 
Voor hen supporter ik ook altijd het meest. 

In welke mate heeft uw Juwelierszaak verband 
met de euregio in 
Hasselt? 
Wij zijn een exclusieve verdeler voor Limburg 

van tal van grote uurwerk-
merken, waaronder Rolex en 
Longines, twee merken die zeer actief zijn in de 
sponsoring van de paardenwereld en prominent 
aanwezig op alle grote internationale jumpings 
wereldwijd. Om die reden schenken wij dan ook 
een Longines uurwerk aan de winnaar van de 
euregio. Dat maakt dat we zeker een band heb-
ben met de wedstrijd. 

AN ORYE  
(JUWELIERSZAAK) 
BRON: EQUNEWS

INTERVIEW
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Als parcoursbouwer bent u al op 
veel wedstrijdterreinen geweest. 
Hoe onderscheidt Hasselt zich 
van een andere locatie?
Wat voor Hasselt wel goed is, is dat 
je daar nog enthousiaste medewer-
kers vindt. Tegenwoordig hebben wed-
strijden veel concurrentie van elkaar, zo heb je ac-
commodaties als Azelhof, en het Sentower Park, 
vaste terreinen zeg maar. In Hasselt is het ook een 
vaste locatie, maar daar zijn het echt de mensen 
van de manege zelf die allemaal meewerken als 
liefhebber van de paardensport. 

Natuurlijk zijn het vaak dezelfde ruiters die op de 
verschillende events meerijden. Locaties als het 
Azelhof en Sentower Park organiseren veel wed-
strijden, waardoor veel ruiters daar vaak gaan 
rijden. De parcoursen zijn uiteraard altijd anders 
– dat moet ook, anders kennen deelnemers alle 
moeilijkheden en dan is er geen nood aan par-
coursbouwers – maar de locatie is steeds dezelfde. 
De CSI in Hasselt wordt maar een keer per jaar 
georganiseerd, en dat is dus iets aparts. 

Met welke factoren houdt u rekening als u een 
parcours bouwt? 
Ik krijg op voorhand altijd een lijst van de orga-
nisator, en dan zie ik hoeveel echte professionals 
ertussen zitten, welke ‘vedetten’ er meerijden 
om het zo te zeggen. Maar er zijn ook een heel 
deel mensen die vroeger regionaal en nationaal 
reden, en nu hun weg gevonden hebben naar de 
internationale wedstrijd, en die moeten ook nog 
meekunnen. Dus dat is een beetje afwegen tus-
sen amateurs en professionals, en dat is soms wel 
wandelen op een slappe koord. Dat is niet altijd 
eenvoudig, maar er moet steeds rekening gehou-
den worden met de deelnemers. 

Hoe komt u steeds aan inspiratie om een nieuw 
parcours te bouwen? Ik kan me voorstellen dat u 
op den duur alle mogelijke combinaties wel ge-
had heeft.
Ja, dat is iets wat ik mezelf ook afvraag, want 
ik doe het al meer dan 30 jaar. Er zijn natuurlijk 
dingen die terug komen, maar dat is niet bij mij 
alleen, dat is bij iedereen. Het leuke is wel, dat je 
steeds met andere hindernissen mag werken. En 
dat is in Hasselt helemaal zo. Daar kom je weer 
heel andere dingen tegen. 

Staat u doorgaans bekend als een moeilijke par-
coursbouwer? Vinden ruiters dat u moeilijke par-
coursen klaar zet, of valt dat wel mee?
Daar kan ik zelf niet op antwoorden. Maar als je 
altijd wel de nodige foutloze combinaties hebt, 
en dan spreek ik niet over de grote prijzen, dan 
valt dat nogal mee. Maar natuurlijk is het ook 
een sport: je wordt geapprecieerd door degenen 
die winnen, en de anderen zeggen dan van “wat 
heeft hij nu weer weggezet”. Het gaat vooral 
over je eigen feeling, als je iets hebt neergezet, en 
je vindt zelf dat het eerlijk is tegenover de paar-
den en hun ruiters, dan is het in orde. 

Uiteraard mag er wel een moeilijkheidsgraad in-
zitten, maar het moet fair zijn. Er zijn altijd oude-
re ruiters met een zekere standing, en dan praat 
ik over buitenlanders, en zolang die met je par-
cours akkoord gaan, dan kan je tevreden zijn. 

Maar die zijn ook eerlijk, en dat is belangrijk. 
De moeilijkheid van een parcours hangt 
ook nog eens af van het paard zelf. Er zijn 
paarden die het makkelijker hebben met 
lange afstanden, anderen hebben het 
makkelijker met korte afstanden, en ga 
zo maar door. Daar word je als parcours-

bouwer ook nog eens op beoordeeld. Als je 
80 verschillende deelnemers hebt, dan zijn die 

alle 80 verschillend. 

Welke elementen maken dat een parcours als 
‘moeilijk’ en ‘technisch’ ervaren wordt?
Dat is een heel moeilijke vraag. Tegenwoordig 
spelen we heel veel met de tijd, al vind ik dat niet 
altijd een goede oplossing. Er moet dan sneller 
gereden worden, want als je 350 meter moet gal-
opperen rechtdoor, of je moet in het parcours vijf 
à zes keer draaien, dan is dat een groot verschil. 
En daar vergissen wij ons ook in, hoor. Degene die 
zegt dat dat niet waar is, die liegt. Dat overkomt 
ons allemaal wel eens dat we denken “nu staat 
het precies iets te kort”, en dan wordt de tijd soms 
aangepast. Maar ik vind dat dat nooit mag gebeu-
ren in de negatieve zin, bijvoorbeeld om niet te 
veel foutloze combinaties te hebben. 

Langs de andere kant zitten we ook met het “pro-
bleem” dat we heel veel deelnemers hebben. En 
dan zit je met rechters, de mensen in de jurytoren, 
die zeggen dat er niet teveel foutloze combina-
ties mogen zijn. Maar eigenlijk gaat het daar niet 
over. Langs de andere kant moet je wel meespe-
len, want als het donker is, en er moeten er nog 
30 rijden, ja dan gaat het ook niet. 

In Hasselt zal er op 2 sterniveau gesprongen 
worden, en ook jonge paarden komen aan bod. 
Hoe bent u van plan de parcoursen te zetten? Of 
hangt dat vooral af van de deelnemers?
Dat hangt af van het aantal deelnemers, van wie 
de deelnemers zijn en van de staat van het ter-
rein. Het aantal deelnemers kan bijvoorbeeld be-
palen hoeveel hindernissen er in het parcours ko-
men. Als je je aan een bepaalde tijdslimiet moet 
houden, dan ben je soms genoodzaakt om 9 of 10 
hindernissen te zetten in plaats van 12 of 13. Op 
100 deelnemers in een rubriek loopt een seconde 
of 20 meer per paard al gauw op. Dat maakt dan 
een groot verschil. 

U heeft vorig jaar de parcoursen in Hasselt ook 
verzorgd. Is dat dan moeilijker om opnieuw te 
doen? Denkt u dat er dan meer verwachtingen 
zijn of hoe staat u daar tegenover? 
Nee, dat denk ik zeker niet. Als je dat 30 jaar 
doet, dan valt dat allemaal een beetje weg. Ik 
heb dat jaar en dag elk weekend gedaan. Maar 
technisch gezien ben ik geen professionele par-
coursbouwer, ik doe dat gewoon uit sport zal ik 
maar zeggen, en dat wordt toch wel moeilijker 
want de concoursen die beginnen tegenwoordig 
al op woensdagmiddag tot zondagavond, en het 
is allemaal zo eenvoudig niet meer. 
En wat er nog bijkomt: ik heb dat 30 jaar aan een 
stuk gedaan, ik heb die ambitie nog en mijn idee-
en zijn waarschijnlijk nog goed want anders was 
ik toch afgebrand, maar er komen tegelijkertijd 

ook nog andere en jongere parcoursbouwers. Die 
moeten ook een kans krijgen. Of die beter zijn, 
dat is niet aan mij om te beoordelen. 

Merkt u daar een verschil in, dat jongere par-
coursbouwers toch andere dingen neerzetten dan 
de “oudere” generatie? Of is dat totaal niet het 
geval?
Nee, niet echt. Het parcours bouwen op zich is wel 
veranderd, als je kijkt naar 30 jaar geleden, dan 
herken je de parcoursen niet meer. Maar er zijn 
wel heel veel dingen die terugkomen. Zo zette ik 
bijvoorbeeld 20 jaar geleden een “rollback”in het 
parcours, dat is een hindernis springen en dan bij-
na 90 graden rijden en dan een andere hindernis 
springen, en dan zouden ze bij wijze van spreken 
achter mij gelopen hebben met een vlaggetje om 
me rammel te geven. Maar nu wordt dat elke 
week 2 à 3 keer in een parcours gebruikt en nu 
vinden ze dat fantastisch. 

Vroeger waren de hindernissen ook veel massaler. 
4, 5 of zelfs 6 balken in een hindernis, een haag 
erin, een muurtje eronder, … Dat zie je niet meer 
nu. Nu zijn er nog maar 3 balken van voor, en 
daarin verschilt het ook allemaal. Ook de afstan-
den zijn anders, en uiteraard zijn de paarden ook 
erg veranderd. De paarden zijn zo goed gegokt, 
België is een fantastisch land voor jonge paarden 
geworden en wij hebben zoveel goeds gefokt, de 
meeste goede paarden komen uit België. En de 
paarden zelf zijn gewoon veranderd, dus is het 
bouwen ook veranderd. 

Wat is het grappigst wat u als parcoursbouwer al 
heeft meegemaakt?
Goh, er zijn zoveel grappige dingen. Maar ik heb 
ooit iets meegemaakt, ik ga er verder geen namen 
bij noemen, maar toen zeiden ze “we gaan par-
coursbouwer X nemen, en dat zal veel beter zijn 
dan degene die we nu hebben.” En het jaar daar-
op kwam er dan een andere parcoursbouwer, een 
hele goede, maar die had geen tijd om de eerste 
proef op te bouwen want die kwam niet op tijd 
aan. Dus werd het parcours opgebouwd door de 
vorige parcoursbouwer, en iedereen sprak vol lof 
over het parcours en ze vonden allemaal dat het 
parcours fantastisch was, terwijl het dezelfde was 
die het gebouwd had. 

Voor ons is dat geweldig. Er is ook heel veel per-
ceptie bij. Je kan uiteindelijk alleen maar je best 
doen, en je wordt door de ruiters beoordeeld, 
maar je wordt soms ook veroordeeld, door ruiters 
die proberen een paard te verkopen bijvoorbeeld. 
En als dat paard dan niet goed presteert, dan 
moet iemand het gedaan hebben. Dat gebeurt 
niet alleen bij mij, dat gebeurt bij iedereen. 
 

MARC VYGH  
(PARCOURSBOUWER)
BRON: EQUNEWS

INTERVIEW

•••

•••
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J
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L

Competition Arena

Covered WARM UP

WARM UP 
& Lunging

WARM UP

Covered
WARM 
UP & 

Lunging

Vet Check
WARM UP & Lunging

To covered WARM UP & Lunging

S
T
A
B
L
E
S

Judges

Show Office
Restaurant
Breakfast

(1st floor)

+ Electricity

Stewards

Stable Manager

Entry
Exit

Entrance
in case of
heavy rain

GRONDPLAN
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ONZE SPONSORS



WOUTERSHOF RESTAURANT
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Wist 
je dat 
…

Al het eten VERS 
wordt gemaakt
in de KEUKEN
van het Woutershof

Elke dag SUGGESTIES
te verkrijgen

Diverse STANDJES
voor het ETEN

Ijsjes, pannekoeken 
of lekkere burgers 
bij JOHAN & MIEN

In de KANTINE
voor de snelle 
honger:
• worstenbroodjes
• belegde broodjes
• koude pasta’s
• frietjes
• panini
• verse soep
• croque uit het vuistje

ONTBIJT
spek en eieren, 
pannenkoeken, 
diverse broodjes 
en ontbijtkoeken, 
yoghurt, fruit, 
ook GLUTENVRIJ 
verkrijgbaar tijdens 
het ontbijt

OPENINGSUREN
RESTAURANT

ONTBIJT
07:00 - 11:00 u

LUNCH
11:30 - 14:00 u

DINNER
18:00 - 23:00 u

Het grote restaurant vinden jullie boven de cafetaria,
hier kan u dagelijks terecht voor de grotere menu’s

Spaghetti bolognese
Stoofvlees / carbonade

Vidée / Vol au Vent

Steak

Salade met kip

Fruit en Yoghurt

Spek en eieren
Zijn de trappen te moeilijk? 

Dan kan je de garçons vragen

 naar de dagelijkse kaart

 en kan je aan hun bestellen

Zij dienen dan het eten

voor jou op aan tafel.
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WIJ VERWELKOMEN 
U VAN HARTE

OP ONZE 
EVENEMENTEN !

SEPPE WOUTERS WINT OP ACHTJARIGE LEEFTIJD 
DE KRACHTPROEF IN SENTOWER DOOR OVER EEN MUUR 

VAN MAAR LIEFST 1M60 HOOG TE SPRINGEN! 

PROFICIAT SEPPE !

Manege Woutershof
Stevoortse Kiezel 100 • 3511 Kuringen • +32-11-25.16.03  • +32-477-34.48.52 

info@manegewoutershof.be • www.manegewoutershof.be

PAARDENSPORT & GEZELLIGHEID 
MET HART & ZIEL 
VOOR DE SPORT


