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2017
26/07 - 30/07 

EUREGIOO
O

WOENSDAG 26.07.2017 WOENSDAG
 PROEVEN PRIJZENGELD & NATURAPRIJZEN 
Ponies 90cm 25 1 01:00 Barema OT 150-130-110-90-30-30-30-volgprijs 25
Paarden 90cm 80 2 02:50 Barema OT 150-130-110-90-30-30-30-volgprijs 25
Ponies 100cm 30 3 01:10 Barema OT 150-130-110-90-30-30-30-volgprijs 25
Ponies 80cm 40 4 01:30 Barema OT 150-130-110-90-30-30-30-volgprijs 25
Ponies 110cm 25 5 01:00 Barema OT 180-160-140-120-35-35-35-volgprijs 25
START: 12:00 u - END: 19:30u - 5 PROEVEN

ZONDAG 30.07.2017 ZONDAG
 PROEVEN PRIJZENGELD & NATURAPRIJZEN 
Paarden 100cm 80 1 02:50 Barema A Barrage 200-170-140-110-30-30-30-volgprijs 25
Paarden 110cm 80 2 02:50 Barema A Barrage 230-200-170-140-35-35-35-volgrpijs 25
Paarden 125cm 35 3 01:50 Barema A Barrage 280-250-220-190-45-45-45-volgprijs 25
Paarden 120cm 55 4 02:30 Barema A Barrage 250-220-190-160-40-40-40-volgprijs 25
START: 08:00 u - END: 18:00u - 4 PROEVEN

DONDERDAG 27.07.2017 DONDERDAG
 PROEVEN PRIJZENGELD & NATURAPRIJZEN 
Paarden 100cm 80 1 02:50 Barema OT 150-130-110-90-30-30-30-volgprijs 25
Paarden 110cm 80 2 02:50 Barema OT 180-160-140-120-35-35-35-volgprijs 25
Paarden 120cm 55 3 02:00 2 fasen 200-180-160-140-40-40-40-volgprijs 25
Paarden 125cm 35 4 01:20 2 fasen 230-210-190-170-45-45-45-volgrpijs 25
Paarden 90cm 80 5 02:50 2 fasen 150-130-110-90-30-30-30-volgprijs 25
START: 08:00 u - END: 19:50u - 5 PROEVEN

VRIJDAG 28.07.2017 VRIJDAG
 PROEVEN PRIJZENGELD & NATURAPRIJZEN 
Paarden 100cm 80 1 02:50 2 fasen 150-130-110-90-30-30-30-volgprijs 25
Ponies 100cm 30 2 01:10 2 fasen 150-130-110-90-30-30-30-volgprijs 25
Paarden 125cm 35 3 01:20 Barema OT 230-210-190-170-45-45-45-volgrpijs 25
Ponies 90cm 25 4 01:00 2 fasen 150-130-110-90-30-30-30-volgprijs 25
Paarden 120cm 55 5 02:00 Barema OT 200-180-160-140-40-40-40-volgprijs 25
Ponies 110cm 25 6 01:00 2 fasen 180-160-140-120-35-35-35-volgprijs 25
Ponies 80cm 40 7 01:30 2 fasen 150-130-110-90-30-30-30-volgprijs 25
START: 08:00 u - END: 18:50u - 7 PROEVEN

ZATERDAG 29.07.2017 ZATERDAG
 PROEVEN PRIJZENGELD & NATURAPRIJZEN 
Ponies 110cm 25 1 01:15 Barema A Barrage 230-200-170-140-35-35-35-volgrpijs 25
Paarden 110cm 80 2 02:50 2 fasen 180-160-140-120-35-35-35-volgprijs 25
Paarden 90cm 80 3 02:50 2 fasen 200-170-140-110-30-30-30-volgprijs 25
Ponies 100cm 30 4 01:10 2 fasen 200-170-140-110-30-30-30-volgprijs 25
Ponies 80cm 40 5 01:30 2 fasen 200-170-140-110-30-30-30-volgprijs 25
Ponies 90cm 25 6 01:00 2 fasen 200-170-140-110-30-30-30-volgprijs 25
MASTERS  10 7 01:30  500-200-100
START: 08:00 u - END: 20:05u - 7 PROEVEN

PROGRAMMA

O
O

Manege Woutershof / Woutershof Euregio

ELKE

OCHTEND

ONTBIJT

OPENING STALLEN 25.07.2017

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

SPECIAL EUREGIO
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IV EDITION
WOUTERSHOF
SOCCER CUP

>
Hallo ruiters, grooms, paardenliefhebbers,...

Ook dit jaar dagen we jullie allemaal uit om deel te nemen aan de 4de editie van de 
Woutershof Soccer Cup. Wie durft de strijd aan te gaan en gaat naar huis met de enige 
echte Woutershof Cup!
Concreet? 
Tijdens de Euregio 26-30/07/2017 zal de Woutershof Soccer Cup plaatsvinden op 
DONDERDAG 27/07/2017
Regels: weinig
Er zullen steeds 8 teams strijden voor de overwinning. 
De teams bestaan uit 4 veldspelers, 1 keeper en 1 wisselspeler ( 6 personen in totaal).
Inschrijven: 
Via het e-mailadres dokebodson@gmail.com met vermelding van naam van het team 
en naam van de spelers.

De plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap!!!!

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

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 rijden 
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 uurwerkmerken, 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 hebben met de 
wedstrijd. 

AN ORYE  
(JUWELIERSZAAK) 
BRON: EQUNEWS

!!! CONTACTPERSONEN !!!

INTERVIEW

•••

•••

IV EDITION WOUTERSHOF SOCCER CUP2017

DONDERDAG 
27.07
•••

VOETBAL-
AVOND

VRIJDAG
 28.07

•••
FUNPROEF
Juweliers Orye

ZATERDAG
 29.07

•••
BBQ &

MASTERS

FREE WIFI IN

KANTINE &

RESTAURANT

•••••••

OVERAL 

VUILBAKKEN OP

HET TERREIN

HONDEN
VERPLICHT

AAN DE
LEIBAND

VANAF 
23.00U
STILTE 
OP DE 

CAMPING!

SPECIAL EUREGIO

DIERENARTS
Simon Buntinx +32 486 27 31 84
Ann Geysen +32 476 63 28 52
SMID
Niels Ottenburgs +32 498 48 10 10         
EERSTE HULP 
+32 472 333 404  

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 



W�t�shofgazet
de

4

Wat lokt je naar het Woutershof?

Al van de eerste editie mag ik op deze wedstrijd , zoals op de meeste 
wedstrijden in het Woutershof, de taak van parcoursbouwer op mij 
nemen. Samen met Christophe en gans de ploeg hebben we samen 
naar een geschikte datum gezocht. Midden in de grote vakantie is 
iedereen er graag bij in Kuringen. 

In het Woutershof is het voor iedereen altijd leuk om te vertoeven. 
Aan elk detail wordt gedacht. Denk maar aan de mooie piste de mooie 
hindernissen de vele paddocks waar je de paarden kan werken en niet 
te vergeten de leuke bar met zijn lekkere gerechten en zijn vriende-
lijke bediening. 

Als parcoursbouwer heb je hier alle hulp , alle mogelijkheden, mooie 
hindernissen, goede en grote piste maar vooral je voelt je hier altijd 
welkom en thuis Een probleem kan er soms optreden. In het Wouters-
hof wordt dit ALTIJD en onmiddellijk opgelost. 

Wat vind je van het Euregio concept? 

Een Euregio , waar we de regionale en amateurs samen een meer-
daagse laten rijden is op verschillende manieren een goed concept. 

- De amateurs het ‘ internationale ‘ gevoel geven. 
- Verschillende opeenvolgende dagen kunnen starten op dezelfde pis-
te is heel goed om bij te leren voor zowel paard als ruiter. 
- De samenhorigheid van de verschillende deelnemers en supporters is 
fantastisch. Het is ongelofelijk om te zien hoe iedereen hard strijd voor 
de ereplaatsen maar naast de wedstrijden gezellig samen zit , eet en 
drinkt...  en de kinderen zich rot amuseren. 
- Het vakantiegevoel creëren samen met de familie en onze trouwe 
viervoeters. 

Het Woutershof is een baken van innovatie, 
hoe ervaar je dat? 

Op het Woutershof is er steeds iets nieuws te ervaren, al is het maar 
telkens opnieuw nieuwe hindernissen. Ik weet dat Christophe een 
zwak heeft voor mooie hindernissen en steeds op zoek gaat naar iets 
nieuws of iets anders. 
Christophe en zijn team proberen er steeds iets nieuw van te maken. 
Het terras of de ingang van de tent is zo bijvoorbeeld dit jaar aan de 
beurt. 

Wat maakt het Woutershof specifiek? 

Als je een keer in het Woutershof geweest bent wil je er graag terug 
bij zijn. Christophe had me eens gevraagd om, op de toen nog vorige 
piste te komen parcoursbouwen. Nadien hebben we samen bekeken 
wat de mogelijkheden waren op de nieuwe installaties. Regionale, 

nationale, jeugd en cyclus-b wedstrijden, alles is er mogelijk en alles is 
er al georganiseerd. Steeds met hetzelfde enthousiasme en inzet . Na-
dien kwamen er zelfs de internationale wedstrijden en de Euregio’s. 
Ook in Kuringen hebben ze al pech gehad met het weer, een wolk-
breuk, wedstrijd stilgelegd, stallen ondergelopen MAAR je kan het 
het best voor hebben in Kuringen, daar wordt er met man en macht 
gewerkt aan een oplossing en ’s morgens is iedereen het vergeten of 
misschien niet helemaal , maar iedereen herinnert zich wel zeker dat 
alles opgelost wordt en dat geen inspanning teveel is. 

Nog een tip aan de deelnemers? 

Aan alle deelnemers: geniet ervan, maak er een mooie strijd van tij-
dens de proeven maar maak er vooral een leuke vakantie van , samen 
met uw vrienden (concurrenten) uw supporters en uw beste vrienden 
…. de paarden. 
In het Woutershof is het leuk vertoeven. 

Nog een persoonlijke toevoeging? 

Ik kom hier al vele jaren, als parcoursbouwer, als vader van Sven en 
Stijn die deelnemen aan de verschillende wedstrijden en in beide op-
zichten wil ik heel de ploeg bedanken. 
- Het is fijn samenwerken en dat gaat zeer ver ( daarom dat ik geen 
namen ga noemen) 
- Eén naam misschien toch eventjes in de bloemen zetten, mijn rechter 
hand in de piste, de hulp en gedrevenheid van Patrick ( Neven) … dat 
vind je nergens. Bedankt! 

GUNTER VAN LENT
(PARCOURSBOUWER)
BRON: EQUNEWS

INTERVIEW

•••

•••
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EUREGIOO
O

2017
26/07 - 30/07 Bedankt Christophe, Joke, Eva, Seppe 

en gans de ploeg dat we er weer bij mogen zijn!

SPECIAL EUREGIO
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Competition Arena

Covered WARM UP

WARM UP 
& Lunging

WARM UP

Covered
WARM 
UP & 

Lunging

Vet Check
WARM UP & Lunging

To covered WARM UP & Lunging
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Judges

Show Office
Restaurant
Breakfast

(1st floor)

+ Electricity

Stewards

Stable Manager

Entry
Exit

Entrance
in case of
heavy rain
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ONZE SPONSORS
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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.

DAGELIJKSESUGGESTIES
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WIJ VERWELKOMEN 
U VAN HARTE

OP ONZE 
EVENEMENTEN !
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