
Op kamp met eigen paard of pony
Je kan je eigen paard meebrengen op kamp. Indien je met je eigen paard op kamp wenst te komen dien je 
ons hiervan tijdig op de hoogte te brengen via mail (lessen@manegewoutershof.be) zodat er een box voor je 
paard kan vrijgemaakt worden. De prijs hiervoor bedraagt 8 euro per paard per dag.

Wanneer je een eigen paard of pony meebrengt mag je het volgende zeker niet vergeten:
- poetsgerief
- zadel, hoofdstel en zadeldoeken
- ander materiaal (halster , touw, bandages, …)
- bewijs van inenting tegen tetanus en griep en paspoort van het paard 
- kopie van mutatiedocument (verplicht)
- eigen kast voor materiaal in te bewaren 

Contact
Het Woutershof is gelegen op de Stevoortse Kiezel 100, 3511 Kuringen.

Wegbeschrijving:
Komende van Brussel:
- Afrit Hasselt West
- Na de afslag kruispunt met verkeerslichten rechtover steken
- Stevoortse Kiezel bereikt
- Na 800m is de manege rechts gelegen

Komende van Luik:
- Afrit Hasselt West
- Na afslag aan de verkeerslichten links
- Volgende verkeerslichten terug links afslaan
- Na 800m is de manege rechts gelegen

Hopelijk ontvangt u door deze begeleidende brief voldoende informatie betreffende het paardenkamp.

Indien u toch nog vragen hebt kan u ons steeds contacteren via mail: 
lessen@manegewoutershof.be

Wij hopen u te mogen verwelkomen in onze manege 
en wensen u dan ook een fantastisch sportkamp toe!

Met vriendelijke groeten,

Het  Woutershof  Team
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Sportkampen



Het Woutershof
Het Woutershof wordt uitgebaat door de familie Wouters. 
Deze manege ligt midden in de groene long van Hasselt, beter bekend als Schimpen (Kuringen). 
U kan er paardrijden, een terrasje doen en genieten van het prachtige uitzicht. In de buurt kan u 
prachtige wandelingen maken (met of zonder paard) in het Herckenrodebos. Regelmatig vinden 
hier paardensportevenementen plaats.
Deze manege beschikt over verschillende binnen- en buitenpistes. Zowel beginnende ruiters als 
ruiters met reeds enige ervaring kunnen bij ons terecht voor een leerrijk paardenkamp vol plezier. 
De deelnemers worden iedere dag om 9 uur verwacht en kunnen om 16 uur terug worden opge-
haald. Op de eerste dag van het kamp worden de kinderen ingedeeld in groepen volgens niveau.  

Activiteiten
In deze drukke week vol activiteiten staat het contact met de paarden en pony’s steeds centraal. 
Natuurlijk is het paardrijden één van de hoofdactiviteiten, maar ook aan de verzorging wordt veel 
aandacht besteed. Naast het deelnemen aan rijlessen in groep zullen de kinderen ook leren hoe 
ze een paard op en top moeten verzorgen; theorie, pony’s borstelen, pony’s wassen, paarden 
voederen, stallen uitmesten, …. Eveneens is het opbouwen van vertrouwen tussen de kinderen en 
de paarden van groot belang; hierop spelen wij in door het doceren van voltigelessen, turnen op 
pony’s, ponyspelen, …. Een wandeling met de pony’s/paarden of een huifkartocht behoort ook tot 
de mogelijkheden. De dagen zullen dus goed vol geboekt zijn. 
’s Middags eten de kinderen soep gevolgd door een warm middagmaal. Als vieruurtje wordt er 
een drankje en een snack voorzien; fruit, wafel, cake, …. 
Aan het einde van de week, vrijdagnamiddag wordt er tijd gemaakt voor een demonstratie-
moment. Hierin zullen de kinderen hun vaardigheden die ze geleerd hebben tijdens de week 
laten zien. Ouders zijn hiervoor van harte welkom vanaf 14 uur.

Inschrijvingen
Inschrijven voor onze sportkampen kan via de site: www.manegewoutershof.be/kampen. 
Uw inschrijving is pas definitief in orde nadat wij uw betaling ontvangen hebben. Deze betaling 
dient ten laatste te gebeuren 6 weken voor de aanvang van het kamp, wanneer uw betaling niet 
tijdig uitgevoerd wordt, vervalt uw inschrijving. Inschrijvingen die binnen een kortere termijn dan 
6 weken voor de aanvang van het kamp gebeuren, dienen onmiddellijk betaald te worden. 
Er kan eveneens een VLP-lidmaatschap afgesloten worden via onze manege. Hierin zit zowel de 
verzekering voor lichamelijke ongevallen als voor burgerlijke aansprakelijkheid. Wanneer u hiervan 
geen gebruik wenst te maken is de verzekering op eigen verantwoordelijkheid. 
Het is aangewezen om (een kopie van) het betalingsbewijs mee te brengen naar het kamp. 
Alle deelnemers kunnen bij het ziekenfonds een attest verkrijgen dat door 
ons moet worden ingevuld, om zo een deel van het inschrijvingsgeld te 
kunnen recupereren. Dit document dient men af te geven bij aankomst 
op het sportkamp!

Annulatie of ziekte
In geval van annulatie of ziekte gelden volgende afspraken:
Annulatie: Wanneer een deelnemer meer dan 4 weken voor aanvang van het kamp annuleert, 
wordt 10% van het inschrijvingsgeld afgehouden. Wanneer een deelnemer na de bovenstaande 
tijdspanne annuleert, wordt het volledige inschrijvingsgeld ingehouden. 
Ziekte: Met een medisch attest wordt 10% van het inschrijvingsgeld afgehouden indien de 
deelnemer aan geen ander sportkamp meer kan deelnemen. Het is ook mogelijk om de 
inschrijving te verplaatsen naar een andere kampperiode in het zelfde jaar. De deelnemer 
kan zelf een sportkamp naar keuze aanduiden (indien beschikbaar). Wanneer een deelnemer 
tijdens het kamp ziek wordt zal in overleg met de kampplaats bepaald worden welk bedrag 
terugbetaald zal worden.

Wat mee te nemen
Het doel van dit sportkamp is het ervaren van een leerrijke en vooral leuke week. 
Om dit te verwezenlijken is het meebrengen van veel enthousiasme en een goed humeur 
zeker aangewezen!

Sportkampen

Verplicht !

•  Ruiterhelm  
 (Kan geleend worden op 
 de manege)
•  Rijlaarzen/gummilaarzen 
•  Rijbroeken 
 (of joggingbroeken)

Mag, maar moet niet

•  Veiligheidsvest  
•  Zweepje 
•  Ruiterhandschoenen
•  materiaal om je paard 
 te toiletteren 
 (borstels, rekkertjes, …)

Om verloren voorwerpen op 
het einde van het kamp te 
beperken vragen wij alle 

spullen te kenmerken met 
de naam van uw kind. 

Opgelet: 

Verloren voorwerpen 

kunnen tot ten laatste 

twee weken na het kamp 

afgehaald worden.


