Sportkampen
2018
Op sportkamp met
Dré van de VLP?
Dat is dik oké!
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Dré heet je alvast welkom!

Voor kinderen vanaf 6 jaar die helemaal
gek zijn van pony’s en paarden!
Initiatie-, vervolmakings- of
specialisatiekampen voor jong en oud.
Alle avonturen van Dré en
de kampers zijn te volgen op de
Facebookpagina van Dré van de VLP!
Verschillende rand- en avondactiviteiten zoals kennismakingsspelen,
zoektochten, zwemmen, brevettenquiz, bowling, fuif …

??
Zit je met vragen voor het VLP-team?
Neem gerust contact op
met Féline Snoeck via
sportkampen@vlp.be
of bel 09/274.10.56
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NUTTIGE
INFORMATIE

WIE KAN DEELNEMEN?
Kinderen en jongeren vanaf het jaar waarin
ze 6 jaar worden tot en met 18 jaar (2012
t.e.m. 2000). Uitzondering: 17 + kamp tot
21 jaar.
Opgelet! Sommige kampplaatsen hanteren een aangepaste leeftijdsgrens omwille
van het kampprogramma.

• Op ieder kamp zijn aangepaste materialen
en paarden/pony’s aanwezig in functie van
de doelgroep. Zowel beginnende als gevorderde ruiters worden in de meest optimale omstandigheden begeleid.

WAT KAN JE VERWACHTEN OP EEN
VLP-SPORTKAMP?

Deze ingrediënten vormen de ideale mix
voor een geslaagde sportweek!

De VLP-sportkampen voldoen aan de
voorwaarden die Sport Vlaanderen
vooropstelt:

VERZEKERING?

• Enkel gediplomeerde lesgevers, erkend
door de Vlaamse Trainersschool, worden
tewerkgesteld.
• De kampers volgen minstens 4 uur per
dag paardensportactiviteiten.
• De groepen bestaan maximaal uit 12
deelnemers per lesgever.
• Er worden minstens 4 maaltijden per dag
voorzien.
VLP legt de kampplaatsen eveneens enkele bijzondere voorwaarden op:
• Iedere VLP-kampplaats beschikt over een attest uitgereikt door “Toerisme voor Allen”.
• Enkel gemotiveerde en kindgerichte
lesgevers werken op een VLP-sportkamp.

4

• Op ieder VLP-kamp is ook een kampverantwoordelijke aanwezig. Deze persoon
kent de manege door en door en is het
aanspreekpunt bij uitstek voor alle vragen.

In het inschrijvingsbedrag zit een verzekering lichamelijke ongevallen (LO)
en
burgerlijke
aansprakelijkheid
(BA) inbegrepen. Deze verzekering dekt
de kamper tijdens alle activiteiten op het
VLP-sportkamp en tijdens de verplaatsing
van en naar het sportkamp.
Opgelet! Materiële schade aan een bril
wordt beperkt gedekt door de verzekering
wanneer er sprake is van een lichamelijk
letsel. Verlies of diefstal van materiaal
wordt niet gedekt door de verzekering. De
polissen van de verzekering L.O. en B.A.
zijn terug te vinden op de website van VLP
(www.vlp.be > verzekeringen).

KORTING VOOR VLP-LEDEN?
VLP-leden genieten een korting van € 10
per VLP-sportkamp.
Opgelet! Deze korting wordt verrekend bij
de online inschrijving.

Zorg er dus voor dat het lidmaatschap van
jouw zoon of dochter in orde is vóór de inschrijving.
Herkent de inschrijvingsmodule geen
geldig
VLP-licentienummer
voor
2018, dan wordt geen korting toegekend, ook niet wanneer nadien het
VLP-lidmaatschap van jouw zoon/
dochter in orde wordt gezet.
Is jouw VLP-lidmaatschap nog niet in orde
voor 2018? Neem dan contact op met jouw
VLP-club of met de kampplaats.
Tip! Als je de VLP-lidkaart 2018 nog niet
ontvangen hebt, kan je het lidnummer van
2017 gebruiken.
Je lidnummer blijft steeds hetzelfde!

ANNULATIE VAN EEN SPORTKAMP?
Bij ziekte:
Indien een doktersbriefje wordt voorgelegd, wordt 90% van het inschrijvingsgeld
terugbetaald wanneer de deelnemer nog
niet gestart is met het sportkamp. Na de
start van het kamp wordt geen inschrijvingsgeld meer terugbetaald.
Bij andere omstandigheden:
90% van het inschrijvingsbedrag wordt terugbetaald indien de deelnemer minstens
een maand op voorhand annuleert OF vóór
1 juni annuleert als het gaat om een sport-

kamp in de zomervakantie.
Indien er wordt geannuleerd na deze periode, of een deelnemer het sportkamp verlaat, zal er geen inschrijvingsgeld terugbetaald worden.

IK WIL INSCHRIJVEN!
Heb je een sportkamp gevonden dat bij je
past? Schrijf je dan zo snel mogelijk online
in via
www.vlp.be > sportkampen > inschrijven
Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met meer informatie over het
sportkamp, de betaling, de kampplaats…
Er wordt geen briefwisseling verzonden via
post, dus geef zeker een geldig e-mailadres
door bij inschrijving.
Vergeet zeker niet de begeleidende brief
en medische fiche, die als bijlage in de
e-mail zit, af te drukken. Met deze brieven
kan je alvast jouw valies beginnen pakken!
De medische fiche moet je afgeven bij aankomst op het sportkamp.
MEER WETEN?
Meer informatie voor ouders
is terug te vinden op
www.vlp.be > sportkampen >
informatie voor ouders.
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DE VLPKAMPPLAATSEN

Niet iedere VLP-club kan VLP-kampplaats worden. Enkel accommodaties die voldoen aan
strenge voorwaarden, die een bloeiende jeugdwerking hebben en die reeds jaren
ervaring hebben met het organiseren van sportkampen, komen in aanmerking.
Vanaf dit jaar hebben wij 1 nieuwe kampplaats in onze aanbieding! Dit brengt ons totaal aantal kampplaatsen waaruit je kan kiezen op 8. Je kan de locaties hieronder op kaart
terugvinden. Volg je graag een kamp in jouw buurt of ga je liever op avontuur naar de
andere kant van Vlaanderen? Alles is mogelijk! Ontdek op de volgende pagina’s de troeven
van iedere kampplaats.

Lille
Torhout

Westouter

Sint-Niklaas

Heist-op-den-Berg

Harelbeke
Oud-Heverlee
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BERG OP ZOOM / STOETERIJ DELOOF
TORHOUT
▪ Gloednieuwe all-weatherspistes, verzorgd logement voor 50 kids, modern sanitair complex en eetzaal. Alle maaltijden worden vers in huis bereid.
▪ Meer dan 40 jaar ervaring met sportkampen, dressuur en springlessen.
▪ Wij hebben voor iedere ruiter een pony of paard op maat. Met je eigen pony of paard op
kamp komen is ook mogelijk.
▪ Onze enthousiaste en ervaren lesgevers zorgen voor kwalitatieve lessen en begeleiding.
Dit onder het toezicht van Luc en Melanie Deloof.
▪ Voorbereiding op bekwaamheid, A of B brevet. Er wordt dagelijks individueel geoefend,
dit voor zowel dressuur als springen.
▪ Wij zorgen ervoor dat iedere ruiter vanaf het eerste moment een thuis gevoel krijgt bij ons.
▪ Dagelijks leuke avondactiviteiten: balspelen, ponygames, kampvuur met drankjes en
hapjes, disco-avond….
▪ Specialisatiekamp : springkamp onder de begeleiding van de ervaren wedstrijdamazone
en lesgeefster Melanie Deloof.
▪ All-in formule: drankjes, versnaperingen en fruit zijn inbegrepen in de prijs. Geen extra
zakgeld meer nodig op kamp.

SPORTKAMPEN IN 2018:
• Initiatie- en vervolmakingskampen
• Springkampen

Pottebezemstraat 16
8820 Torhout
Tel.: 050/21 33 49
www.stoeterijdeloof.be
info@stoeterijdeloof.be
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GAVERRANCH
HARELBEKE
▪ 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:
· Gelijkvloers: eet- en ontspanningsruimte en keuken
· Eerste verdieping: 9 recent vernieuwde slaapkamers
· Dit kamphuis is enkel toegankelijk voor de kampers, lesgevers en
kampverantwoordelijken.
▪ Toffe avondactiviteiten: minigolf, bowling, bonte avond …
▪ Tijdens de week van 20/08/2018 – 24/08/2018 bestaat er de mogelijkheid om deel te
nemen aan het avonturenkamp. Dit kamp is speciaal voor ruiters ouder dan 12 jaar, in
het bezit van een a-brevet. Tijdens dit kamp worden spectaculaire nevenactiviteiten voorzien zoals lazershooting, gps-spel, ontsnappingsspel, huifkartocht, … Sommige activiteiten
worden met fiets bezocht, dus de deelnemers dienen hun fiets mee te brengen. Indien
je wil deelnemen aan dit avonturenkamp, gelieve dit te vermelden bij inschrijving, alsook
contact op te nemen met de kampplaats. Voor deelname aan het avonturenkamp dient
men ter plaatse nog een opleg van € 25 te betalen.

SPORTKAMPEN IN 2018:
• Initiatie- en vervolmakingskampen
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Iepersestraat 14
8530 Harelbeke
Tel.: 056/21 43 10
www.gaverranch.be
info@gaverranch.com

GROENHOVE
TORHOUT
▪ Meer dan 45 jaar ervaring – de “Ruitervakanties Groenhove” zijn alombekend in het
ruiterlandschap.
▪ Up-to-date accommodatie met recent
vernieuwde slaapkamers. Nieuwsgierig?
Ga gerust een kijkje nemen!
▪ De gastvrouw staat achter het fornuis en
zorgt voor een echt thuisgevoel. We serveren alle maaltijden uit eigen keuken.
▪ Gelegen in de prachtige natuur en in een
bosrijke omgeving, waar er nog ruimte is
voor buitenspelen!
▪ Uitgebreid aanbod pony’s en paarden. Maar
ook jouw eigen paard kan mee op kamp!

SPORTKAMPEN IN 2018:
• Initiatie- en vervolmakingskampen
• Kidskampen

▪ Een ervaren en enthousiaste groep lesgevers en monitoren die zorgen dat elk
niveau de gepaste begeleiding krijgt. Hierdoor wordt een goed gevuld en gevarieerd
programma aangeboden. De meeste lesgevers zijn vertrouwd met de manege en
kennen dan ook heel goed de manier van
werken, ze worden ook extra begeleid en
een goede structuur tijdens de kampweek
wordt sterk gewaardeerd!
▪ Extra voorbereiding op afnames van A en
B brevet.
▪ Ze zorgen ook voor super leuke avondactiviteiten: zwemmen, bosspelen, swingpaleis, disco-avond en andere thema party’s.

Bosdreef 8
8820 Torhout
Tel.: 050/21 23 35
www.groenhove.be
info@groenhove.be
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LILLE STABLES
LILLE
• Prachtige manege “Lille Stables” gelegen in het hartje van de Lilse bossen.
• Zeer ruime binnen- en buitenpiste.
• Gezellig clubhouse en moderne slaapaccommodatie.
• Leuke pony’s en paarden in combinatie met gemotiveerde lesgevers.
• Veel aandacht voor de verbetering van ieders niveau.
• Ponygames, fuif-avond, trektocht, “pimp-my-pony” en – indien het
weer het toelaat – uitstap naar het recreatiepark de “Lilse Bergen”.
• Specialisatiekamp endurance: het lange afstandsrijden waarbij uithouding, durf, conditie
en samenwerking van paard en ruiter getest worden.
• 17+: wie tussen 17 jaar en 21 jaar is en zin heeft in een tof paardenkamp. Rijden van
verschillende disciplines, buitenritten maken, paardenmassage, toiletteren en nog vele
andere leuke en leerrijke activiteiten. Ook ‘s avonds zal er voor aangepaste animatie
gezorgd worden.

Aankomst op zondag en brevetafnames zijn niet mogelijk tijdens deze kampen!

SPORTKAMPEN IN 2018:
• Initiatie- en vervolmakingskampen
• Endurancekamp
• 17+ kamp
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Haarlebeek 5
2275 Lille
Tel.: 0497/26 72 41
www.lillestables.be
ellen.bollaerts@gmail.com

MEERDAALHOF
OUD-HEVERLEE
• De grootste VLP-club in Vlaanderen.
• Verscheidene binnen- en buitenpistes, een ruime cafetaria, een aparte accommodatie
voor de kampers (“’t Gareel”), een leslokaal, weides, bossen…
• Team enthousiaste lesgevers
• Iedere ruiter krijgt bij het begin van het sportkamp een pony of paard toegewezen.
Hierdoor ben je een week verantwoordelijk voor jouw viervoeter.
• Gevarieerd aanbod voor iedere ruiter: dressuur, springen, voltige, horseball, eventing,
wandelingen…
Iedereen vindt zijn weg naar Meerdaalhof.

SPORTKAMPEN IN 2018:
• Initiatie- en vervolmakingskampen
• Springkampen
• Dressuurkamp

Meerdaalweg 2
3050 Oud-Heverlee
Tel.: 016/47 75 96
www.meerdaalhof.be
info@meerdaalhof.be
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NIEUWE
KAMPPLAATS!

STAL DE VLIERBEEK
SINT-NIKLAAS

• Sportkampen voor de meer ervaren ruiter die zich wil vervolmaken in springen en
eventing.
• Intensieve begeleiding door professionele lesgevers en dit in groepen van maximum 5
ruiters.
• Paarden en pony’s van hoog niveau, mogelijkheid tot meebrengen eigen paard, paard
dient een goede conditie te hebben.
• De kleinschalige aanpak resulteert in een gemoedelijke, huiselijke sfeer: kortom
doorgedreven trainingen met ruimte voor ontspanning en vertier.

Verplichte aankomst op zondag tussen 19u en 20u.

SPORTKAMPEN IN 2018:
• Vervolmakingskamp springen/dressuur
• Vervolmakingskamp springen/dressuur
met initiatie eventing
• Vervolmakingskamp eventing

Heirstraat 61
9112 Sinaai-Waas
Tel.: 0477/25.30.93
www.devlierbeek.be
info@devlierbeek.be
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RUITERSCHOOL RODEBERG
WESTOUTER
• Unieke ligging op de top van de Rodeberg, middenin de natuur met een prachtig zicht.
• Volledig vernieuwde accommodatie.
• Ideaal voor de beginner die het eerste graadsbrevet wil behalen als voor de gevorderde
ruiters met o.a. springkampen onder begeleiding van Christof Deraedt.
• Lespaarden op niveau voor het behalen van het A- en B-brevet.
• Toffe nevenactiviteiten aangepast aan de leeftijd.
• Tijdens de eerste 2 en de laatste 2 weken van de zomervakantie (2/07-6/07/2018,
9/07-13/07/2018, 20/08-24/08/2018 en 27/08-31/08/2018) is er de mogelijkheid tot themakamp, gelieve dit te vermelden bij inschrijving en op voorhand contact op te nemen
met de kampplaats:
- FUN-kamp met op het programma wandelingen (12+), horseball, barrelrace,
eventinginitiatie, politiepaardoefeningen, … (-12 jaar in het bezit van een
bekwaamheidsattest, + 12 jaar in het bezit van een B-brevet).
- Springinitiatie: kennismaking met alle aspecten van het springen, een basis
dressuur is vereist.

Verplichte aankomst op zondag!

SPORTKAMPEN IN 2018:
• Initiatie- en vervolmakingskampen
• Springkampen

Rodebergstraat 21
8954 Westouter
Tel.: 0496/79 34 40
www.ruiterschoolrodeberg.be
info@ruiterschoolrodeberg.be
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DE CAVALERIE
HEIST-OP-DEN-BERG

• Gelegen in een mooie, landelijke en rustige omgeving, op een domein van meer dan
acht hectaren groot.
• Hoogwaardige pistes, een 80-tal moderne stallen, wasplaatsen en solaria …
• Uitstekende lesgevers, een gerenommeerde dierenarts, paardentandarts, hoefsmid en
vakkundig en gemotiveerd personeel.
• Zowel de recreatieve ruiter als de sportruiter kunnen hier terecht om hun passie te beleven in de allerbeste omstandigheden!
• Veiligheid bezit de allerhoogste prioriteit. De keuze van professionele trainers vormt
daarbij alvast een solide en erg belangrijke preventiefactor tegen vermijdbare ongevallen.
Verder kunnen de beginnende ruiters gratis gebruik maken van een goedgekeurde veiligheidshelm.

SPORTKAMPEN IN 2018:
• Initiatie- en vervolmakingskampen

14
4
1

Heuvelstraat 24
2220 Heist-op-den-Berg
Tel: 0499/52.37.47
www.decavalerie.be
info@decavalerie.be

KAMPDATA
HOE VIND JE HET IDEALE KAMP VOOR JOUW KIND?

Op de volgende pagina’s kunt u meer informatie terugvinden over de verschillende VLP
kampen en de data waarop deze doorgaan.
1. Kies uw kampplaats naar keuze.
2. Kies je voor een “Initiatie- en vervolmakingskamp”? Dan kan je een kamp
naar keuze terugvinden op pagina’s 16 - 19.
Kiest u voor een “Specialisatiekamp”? Dan kunt u terecht op pagina’s 20 - 29.
3. Neem hieronder de extra omschrijvingen even door.

In de kolom “Data” vindt u de start en
einddatum van het sportkamp. De laatste
datum is steeds de dag waarop de laatste
volledige kampdag plaatsvindt.

In de kolom “Euro lid | niet lid” staat
de kostprijs per kamp. De eerste prijs is
deze voor VLP-leden. Al onze prijzen zijn
inclusief BTW.

In de kolom “Vakantieperiode” ziet u in
een oogopslag in welke vakantieperiode het
sportkamp doorgaat.

Wie lid is van VLP geniet van een korting van € 10 per sportkamp. Opgelet!
Je moet voor inschrijving lid zijn van VLP
om van de korting te genieten. De kostprijs
kan niet aangepast worden, ook niet wanneer jouw kind na inschrijven toch nog lid
zou worden van VLP.

De “Leeftijdscategorie” geeft weer
vanaf welk geboortejaar en tot en met
welk geboortejaar de deelnemers kunnen
deelnemen aan dat sportkamp.
De kolom “Dagen” geeft weer welke dag
in de week het sportkamp start en op welke dag het sportkamp eindigt. Op sommige kampplaatsen is het mogelijk om aan
te komen op zondagavond. Hiervoor kunt
u rechtstreeks contact opnemen met de
kampplaats naar keuze.
Opgelet! Bij Stal De Vlierbeek en R.C. Rodeberg is aankomst op zondag verplicht.

De laatste kolom “Brevetafname” geeft
weer op welke kampen het mogelijk is om
een brevet te behalen.
Opgelet! Een brevet halen kan alleen wanneer jouw kind hier klaar voor is. Tijdens
het sportkamp zal de lesgever bepalen wie
kan deelnemen en wie niet. Voor deelname
aan een brevetafname wordt een supplement aangerekend. Dit wordt ter plaatse
bij aankomst geregeld. Meer informatie
over deze supplementen vindt u op pagina
30 - 31.
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INITIATIE- EN
VERVOLMAKINGSKAMPEN
		

Op deze kampen worden de kampers ingedeeld volgens hun rij-niveau.

Op initiatiekampen maakt de kamper kennis met de paardensport in al zijn facetten. Je
leert een paard leiden, poetsen, op- en afzadelen… Tijdens het paardrijden maak je kennis
met de drie basisgangen stap, draf en galop. Je leert hoefslagfiguren rijden, rijden op het
buitenbeen, doorzitten en tal van andere zaken.
Vervolmakingskampen zijn weggelegd voor kampers die de basisvaardigheden onder de
knie hebben. Je leert zelfstandig overgangen maken, de verlichte zit, nieuwe hoefslagfiguren,
je maakt enkele sprongetjes en ook toilettage van het paard komt aan bod.
Berg Op Zoom / Stoeterij Deloof
Data

Vakantieperiode

Leeftijdcategorie

Dagen

Euro (lid
|niet-lid)

Brevetafname

12/02 - 16/02/2018

Krokus

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

02/04 - 06/04/2018

Pasen

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

09/04 - 13/04/2018

Pasen

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

02/07 - 06/07/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

09/07 - 13/07/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

16/07 - 20/07/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

23/07 - 27/07/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

30/07 - 03/08/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

06/08 - 10/08/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

13/08 - 17/08/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

20/08 - 24/08/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

27/08 - 31/08/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

29/10 - 02/11/2018

Herfst

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

Data

Vakantieperiode

Leeftijdcategorie

Dagen

Euro (lid
|niet-lid)

Brevetafname

12/02 - 16/02/2018

Krokus

2012 – 2002

ma - vr

310 | 320

neen

02/04 - 06/04/2018

Pasen

2012 – 2002

ma - vr

310 | 320

neen

02/07 - 06/07/2018

Zomer

2012 – 2002

ma - vr

310 | 320

neen

09/07 - 13/07/2018

Zomer

2012 – 2002

ma - vr

310 | 320

neen

06/08 - 10/08/2018

Zomer

2012 – 2002

ma - vr

310 | 320

neen

20/08 - 24/08/2018

Zomer

2012 – 2002

ma - vr

310 | 320

neen

27/08 - 31/08/2018

Zomer

2012 – 2002

ma - vr

310 | 320

neen

29/10 - 02/11/2018

Herfst

2012 – 2002

ma - vr

310 | 320

neen

Lille Stables
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Gaverranch
Data

Vakantieperiode

Leeftijdcategorie

Dagen

Euro(lid
|niet-lid)

Brevetafname

09/04 - 13/04/2018

Pasen

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

02/07 - 06/07/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

09/07 - 13/07/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

16/07 - 20/07/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

23/07 - 27/07/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

13/08 - 17/08/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

20/08 - 24/08/2018

Zomer*

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

24/12 - 28/12/2018

Kerst

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

neen

*mogelijkheid tot deelnemen aan het avonturenkamp.
Groenhove
Data

Vakantieperiode

Leeftijdcategorie

Dagen

Euro (lid
|nietlid)

Brevetafname

12/02 - 16/02/2018

Krokus

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

02/04 - 06/04/2018

Pasen

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

09/04 - 13/04/2018

Pasen

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

02/07 - 06/07/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

09/07 - 13/07/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

16/07 - 20/07/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

23/07 - 27/07/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

30/07 - 03/08/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

06/08 - 10/08/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

13/08 - 17/08/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

20/08 - 24/08/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

29/10 - 02/11/2018

Herfst

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja
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Meerdaalhof
Data

Vakantieperiode

Leeftijdcategorie

Dagen

Euro (lid
|niet-lid)

Brevetafname

12/02 - 16/02/2018

Krokus

2010 - 2000

ma - vr

310 | 320

neen

02/04 - 06/04/2018

Pasen

2010 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja*

09/04 - 13/04/2018

Pasen

2010 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja*

02/07 - 06/07/2018

Zomer

2010 - 2000

ma - vr

310 | 320

neen

09/07 - 13/07/2018

Zomer

2010 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

16/07 - 20/07/2018

Zomer

2010 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja*

23/07 - 27/07/2018

Zomer

2010 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja*

30/07 - 03/08/2018

Zomer

2010 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja

06/08 - 10/08/2018

Zomer

2010 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja*

13/08 - 17/08/2018

Zomer

2010 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja*

20/08 - 24/08/2018

Zomer

2010 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja*

27/08 - 31/08/2018

Zomer

2010 - 2000

ma - vr

310 | 320

neen

29/10 - 02/11/2018

Herfst

2010 - 2000

ma - vr

310 | 320

neen

*Enkel A-brevet behalen mogelijk
Ruiterschool Rodeberg
Data

Vakantieperiode

Leeftijdcategorie

Dagen

Euro (lid
|niet-lid)

Brevetafname

12/02 - 16/02/2018

Krokus

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja*

02/04 - 06/04/2018

Pasen

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja*

09/04 - 13/04/2018

Pasen

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja*

02/07 - 06/07/2018

Zomer**

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja*

09/07 - 13/07/2018

Zomer**

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja*

16/07 - 20/07/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja*

23/07 - 27/07/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

neen

30/07 - 03/08/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

neen

06/08 - 10/08/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja*

13/08 - 17/08/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja*

20/08 - 24/08/2018

Zomer**

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja*

27/08 - 31/08/2018

Zomer**

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

ja*

29/10 - 02/11/2018

Herfst

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

neen

*Brevetafname gaat door op zaterdag.
**Mogelijkheid tot FUN-kamp en springinitiatie
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De Cavalerie
Data

Vakantieperiode

Leeftijdcategorie

Dagen

Euro (lid
|niet-lid)

Brevetafname

02/04 - 06/04/2018

Pasen

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

neen

02/07 - 06/07/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

neen

23/07 - 27/07/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

neen

13/08 - 17/08/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

neen

20/08 - 24/08/2018

Zomer

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

neen

29/10 - 02/11/2018

Herfst

2012 - 2000

ma - vr

310 | 320

neen

9
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KAMP SPRINGEN
& STIJLRIJDEN

SPRINGKAMP
MEERDAALHOF

Dit kamp is weggelegd voor gevorderde ruiters die zich willen verdiepen in de discipline
jumping. Technische bagage wordt op een plezierige wijze aangebracht. Op het einde van
het kamp wordt een jumpingwedstrijd georganiseerd voor de kampers waar ieder het
beste van zichzelf kan tonen.
Minimumvoorwaarden:
• In het bezit zijn van het B-brevet.
• Een eigen paard of pony meebrengen.
Meerdaalhof - Springkamp
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Data

Vakantieperiode

Leeftijdcategorie

Dagen

Euro (lid
|niet-lid)

Brevetafname

09/07 - 13/07/2018

Zomer

2006 – 2000

ma - vr

310 | 320

neen

06/08 - 10/08/2018

Zomer

2006 - 2000

ma - vr

310 | 320

neen

DRESSUURKAMP
MEERDAALHOF

Dit kamp wordt speciaal voor dressuurruiters ingericht of ruiters die hun dressuurmatige
basis wensen te versterken! De juiste houding tijdens de verschillende gangen is hier
een belangrijk aandachtspunt. Je maakt kennis met nieuwe dressuurtechnieken en ook
de voorbereiding op een dressuurwedstrijd ontbreekt zeker niet. De trainer leert jou de
kneepjes van het vak om op wedstrijd uit te blinken bij de jury.
• In het bezit zijn van het A-brevet.
• Een eigen paard of pony meebrengen is aangewezen.
Meerdaalhof – Dressuurkamp
Data

Vakantieperiode

Leeftijdcategorie

Dagen

Euro (lid
|niet-lid)

Brevetafname

23/07 - 27/07/2018

Zomer

2008 - 2000

ma - vr

310 | 320

neen

1
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KAMP SPRINGEN
& STIJLRIJDEN

ENDURANCEKAMP
LILLE STABLES

Onder professionele begeleiding verken je de Lilse bossen en de endurance-sport. Endurance is een discipline waarbij uithouding en conditie van paard en ruiter getest worden.
Het is het lange afstandsrijden van de paardensport. Hierbij worden in één dag afstanden
gereden van 20km (initiatie) tot 160km (internationaal) en dit op zeer variërend terrein!
Veld, bos, strand, heide, door rivieren, over heuvels…
Bij endurance is de grooming en veearts-controle zeer belangrijk. De paarden worden
onderweg gekoeld en na iedere wedstrijdlus gekeurd door de veearts. Deze aspecten en
nog bijkomende theorie zullen allemaal tijdens deze week aan bod komen.
Je wordt klaargemaakt om een eerste initiatie van 20km te starten.
Minimumvoorwaarden:
• Minstens 12 jaar oud zijn bij de start van het kamp (niet het jaar dat ze 12 jaar worden!)
• Goed beheersen van de galop. Ervaring met buitenrijden en brevet zijn niet vereist.
• Mogelijkheid om met eigen paard/pony deel te nemen maar is niet verplicht.

Lille Stables - Endurancekamp
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Data

Vakantieperiode

Leeftijdcategorie

Dagen

Euro (lid
|niet-lid)

Brevetafname

09/04 - 13/04/2018

Pasen

Geboren voor
09/04/2006

ma - vr

340 | 350

neen

17 + KAMP
LILLE STABLES

Speciaal voor de leeftijdsgroep van 17 tot 21 jaar bieden wij een avontuurlijk, tof en
leerrijk kamp aan met veel variatie. De dag activiteiten bestaan onder andere uit paardenmassage en stretching, trektocht, cavaletti-les en voltige. Ook de leuke avondactiviteiten
als dropping, proeverij, muziekquiz en nacht-games maken dit kamp spectaculair.
Minimumvoorwaarden:
• Geboren tussen 2001 en 1997.
• Goed beheersen van de galop. Ervaring met buitenrijden en brevet zijn niet vereist.
• Mogelijkheid om met eigen paard/pony deel te nemen maar is niet verplicht.
Lille Stables – 17 + kamp
Data

Vakantieperiode

Leeftijdcategorie

Dagen

Euro (lid
|niet-lid)

Brevetafname

30/07 - 03/08/2018

Zomer

2001-1997

ma - vr

340 | 350

neen

3
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KAMP SPRINGEN
& STIJLRIJDEN

KAMP SPRINGEN & STIJLRIJDEN
RUITERSCHOOL RODEBERG

Wij leren u graag het perfecte parcours en barrage rijden. We helpen uw stijl,
techniek en rijkunst te verbeteren en proberen een antwoord te vinden voor uw
problemen. Ook na het rijden zijn er toffe, gepaste nevenactiviteiten voorzien.
Logement voor 1 paard is in de prijs inbegrepen.
Minimumvoorwaarden:
• In het bezit zijn van het A-brevet.
• Springervaring.
• Een eigen paard meebrengen.
Ruiterschool Rodeberg – Springen & Stijlrijden
Data

Vakantieperiode

Leeftijdcategorie

Dagen

Euro (lid
|niet-lid)

Brevetafname

09/04 - 13/04/2018

Pasen

2007 of ouder

ma - vr

420 |430

ja*

02/07 - 06/07/2018

Zomer

2007 of ouder

ma - vr

420 |430

ja*

09/07 - 13/07/2018

Zomer

2007 of ouder

ma - vr

420 |430

ja*

30/07 - 03/08/2018

Zomer

2007 of ouder

ma - vr

420 |430

neen

20/08 - 24/08/2018

Zomer

2007 of ouder

ma - vr

420 |430

ja*

27/08 - 31/08/2018

Zomer

2007 of ouder

ma - vr

420 |430

ja*

*Brevetafname gaat door op zaterdag.
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SPRINGKAMP

BERG OP ZOOM/ STOETERIJ DELOOF
Dit sportkamp is weggelegd voor gevorderde ruiters die zich willen verdiepen in de
discipline jumping. Onder professionele begeleiding van Melanie Deloof worden je
springvaardigheden verder ontwikkeld. De kampers kunnen op dit sportkamp een B-brevet
behalen.
Opgelet: Dit is een intensief sportkamp! In het inschrijvingsgeld is zowel het stalgeld of
de huur van een manegepaard inbegrepen in de prijs.
Berg op Zoom/Stoeterij Deloof – Springkamp
Data

Vakantieperiode

Leeftijdcategorie

Dagen

Euro (lid
|niet-lid)

Brevetafname

02/07 - 06/07/2018

Zomer

2009 - 2000

ma - vr

425 | 435

ja

23/07 - 27/07/2018

Zomer

2009 - 2000

ma - vr

425 | 435

ja

06/08 - 10/08/2018

Zomer

2009 - 2000

ma - vr

425 | 435

ja

20/08 - 24/08/2018

Zomer

2009 - 2000

ma - vr

425 | 435

ja

27/08 - 31/08/2018

Zomer

2009 - 2000

ma - vr

425 | 435

ja

5
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KAMP
SPRINGEN
NIEUW!
& STIJLRIJDEN

VERVOLMAKING
SPRINGEN EN DRESSUUR
STAL DE VLIERBEEK
Vervolmakingskampen voor ruiters die de rijvaardigheid hebben om een A-brevet af te
kunnen leggen. Tijdens dit kamp leer je de kneepjes van de springsport waarbij ook
aandacht zal besteed worden aan de dressuurkennis die nodig is om een goed parcours
te kunnen springen. Tijdens de tweede week (van 02/07/2018 – 06/07/2018) zal er ook
reeds een initiatie eventing gegeven worden en is er de mogelijkheid om het kamp uit te
breiden met het weekend om mee te gaan op jumping. Gelieve contact op te nemen met
de kampplaats indien interesse hiervoor. Prijs uitbreiding weekend jumping is € 150, inclusief twee extra nachten en maaltijden, vervoer van en naar de wedstrijdlocatie, exclusief
inschrijvingsgeld wedstrijd en (dag)licentie.
Mogelijkheid tot meebrengen eigen paard, waarbij geen extra stalkosten zullen worden
aangerekend bij het eerste paard. Gelieve bij inschrijving van een kamp in Stal De Vlierbeek ook contact op te nemen met de kampplaats zodat ze een aangepaste manege
paard/pony kunnen voorzien voor u of zodat ze een stal kunnen reserveren voor uw eigen
paard of pony.
Stal De Vlierbeek – Vervolmaking springen en dressuur
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Data

Vakantieperiode

Leeftijdcategorie

Dagen

Euro (lid
|niet-lid)

Brevetafname

09/04 - 13/04/2018

Pasen

2008 - 2000

ma - vr

350 | 360

ja

02/07 - 06/07/2018

Zomer

2008 - 2000

ma - vr

365 | 375

ja

VERVOLMAKING
EVENTING
STAL DE VLIERBEEK

Vervolmakingskampen voor ruiters die reeds de rijvaardigheid hebben om een B-brevet
af te kunnen leggen en springervaring hebben. Tijdens dit kamp ga je meermaals op
verplaatsing om verschillende eventingparcours te rijden. Mogelijkheid om dit kamp uit te
breiden met het weekend om mee op jumping te gaan. Gelieve contact op te nemen met
de kampplaats indien interesse hiervoor. Prijs uitbreiding weekend jumping is € 150, inclusief twee extra nachten en maaltijden, vervoer van en naar de wedstrijdlocatie, exclusief
inschrijvingsgeld wedstrijd en (dag)licentie.
Mogelijkheid tot meebrengen eigen paard, waarbij geen extra stalkosten zullen worden
aangerekend bij het eerste paard. Gelieve bij inschrijving van een kamp in Stal De Vlierbeek ook contact op te nemen met de kampplaats zodat ze een aangepaste manege
paard/pony kunnen voorzien voor u of zodat ze een stal kunnen reserveren voor uw eigen
paard of pony.
Stal De Vlierbeek – Eventingkamp
Data

Vakantieperiode

Leeftijdcategorie

Dagen

Euro (lid
|niet-lid)

Brevetafname

16/07 - 20/07/2018

Zomer

2008 -2000

ma - vr

400 | 410

neen

06/08 - 10/08/2018

Zomer

2008 - 2000

ma - vr

400 | 410

neen

7
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KAMP
SPRINGEN
NIEUW!
& STIJLRIJDEN

KIDSKAMP
GROENHOVE
Nog klein maar wel helemaal gek op paardjes? Géén probleem hier! Schrijf je in voor de
superleuke kidskampen, met als thema ridders en prinsessen, speciaal voor kinderen van
vijf tot zeven jaar. (Geboortejaar 2012 - 2010). Je ontdekt hoe je met deze bijzondere
dieren omgaat en hoe je ze optimaal verzorgt. Je leert op een speelse en veilige manier
ponyrijden. Als leuke afwisseling is er ook voltige, waarbij je turnoefeningen doet op de
rug van je pony. De pret kan niet op tijdens deze kidsweek!
Wij staan garant voor “een optimale begeleiding “ van de jongste ruitertjes tijdens onze
ministage. Extra monitoren tijdens die kampjes zijn meer dan een troef !

Groenhove – Kidskamp
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Data

Vakantieperiode

Leeftijdcategorie

Dagen

Euro (lid
|niet-lid)

Brevetafname

02/07 – 06/07/2018

Zomer

2012 - 2010

ma - vr

310 | 320

neen

16/07 – 20/07/2018

Zomer

2012 - 2010

ma - vr

310 | 320

neen

06/08 – 10/08/2018

Zomer

2012 - 2010

ma - vr

310 | 320

neen

9
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EEN BREVET BEHALEN OP SPORTKAMP?
Op sommige VLP-kampen is het mogelijk om een brevet te behalen. Het behalen van
een brevet is optioneel en helemaal niet verplicht. Opgelet: De kamper wordt permanent
geëvalueerd. Enkel ruiters die op basis van de permanente evaluatie blijk geven van voldoende technische bagage om te slagen, worden toegelaten tot het examen. De lesgever
bepaalt of de ruiter klaar is voor het examen. Deelname aan een brevetafname brengt een
meerkost met zich mee. Deze meerkost is te regelen met de kampplaats zelf.
Eerste graadsboekje (Wat Kan Ik Al-boekje)
Dit boekje is ideaal voor beginnende ruiters om je eerste stappen in het paardrijden te
zetten! Leer je paard opzadelen en afzadelen, leiden, poetsen… Bovendien leer je de beginselen van stap, draf en galop en maak je kennis met de verschillende hoefslagfiguren
in de piste. Probeer zoveel mogelijk stempels in je eerste graadsboekje te verzamelen!
A-Brevet
Wie het A-brevet wil halen, moet op een zelfstandige manier zijn paard kunnen laten
stappen, draven en galopperen in verschillende hoefslagfiguren. Je kunt 3 opeenvolgende
sprongen nemen zowel in draf als in galop. Ook het correct op- en afzadelen, de verzorging van je paard en materiaal en een basiskennis van het verkeersreglement mogen geen
probleem vormen. Dit brevet kan je halen vanaf het jaar waarin je 11 jaar wordt.
B-Brevet
Ben je in het bezit van je A-brevet? Heb je al enkele jaren ervaring in het paardrijden? Is
je basishouding correct?
Denk je er aan om wedstrijden te rijden? Dan is het B-brevet een absolute must. Om dit
brevet te behalen, moet je een volledige dressuurproef rijden en een parcours springen
met 5 hindernissen. De verzorging en het toiletteren van paarden kennen bovendien voor
jou geen geheimen meer. De theorie wordt uitgebreid met een deel van het wedstrijdreglement en ziekteleer bij paarden. Dit brevet kan je halen vanaf het jaar waarin je 12
jaar wordt.
Meer weten over de brevetten? Bekijk dan zeker de brevettenfilmpjes op de website
www.vlp.be > brevettenwerking.
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SUPPLEMENTEN BREVETAFNAMES
Wie een brevet wenst af te leggen, kan dit bij inschrijving doorgeven via de inschrijvingspagina. Voor een brevetafname wordt een supplement aangerekend. Dit wordt ter plaatse
betaald op de kampplaats. Iedere kampplaats hanteert andere prijzen. De prijs wordt
bepaald door verschillende factoren, zoals extra begeleiding, extra lesuren paardrijden,
een extra overnachting….

OVERZICHT SUPPLEMENTEN
Berg op Zoom / Stoeterij Deloof
Bekwaamheidsattest: € 25
Kostprijs A-brevet: € 30
Kostprijs B-brevet: € 45
Gaverranch
Kostprijs A-brevet: € 30
Kostprijs B-brevet: € 30
Herexamen: € 20
Groenhove
Kostprijs A-brevet: € 35
Kostprijs B-brevet: € 45
Meerdaalhof
Kostprijs A-brevet: € 35
Kostprijs B-brevet: € 50
Stal De Vlierbeek
Kostprijs A-brevet: € 30
Kostprijs B-brevet: € 40
Ruiterschool Rodeberg
In de prijs inbegrepen: extra overnachting + ontbijt (de brevetafname vindt plaats op
de zaterdag aansluitend op het sportkamp), 1 uur supplementaire rijles per dag, (indien
nodig) individuele begeleiding.
Kostprijs A-brevet: € 85 manegepaard, € 110 eigen paard
Kostprijs B-brevet: € 115 manegepaard, € 140 eigen paard
Alle prijzen zijn exclusief theorieboek. Het theorieboek ‘ruiterbrevetten’
kan je aankopen op de VLP-kampplaats of op VLP.
1
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ALTIJD EEN
STAPJE
ALTIJD EEN
STAPJE VOOR!VOOR!
De Vlaamse Liga Paardensport is de grootste door Sport Vlaanderen erkende
hippische sportfederatie in Vlaanderen.
Met meer dan 38 000 leden en ruim 600 VLP-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.
Kinderen, jongeren, volwassenen, …
Je bent nooit te oud om in het zadel te kruipen!
Dankzij de VLP-sportkampen willen we kinderen en jongvolwassenen kennis laten
maken met verschillende aspecten van deze fantastische sport.
Je hebt nog nooit op een paard gereden?
Je kunt al vlot hoefslagfiguren rijden in draf en galop?
Je wilt graag je springvaardigheid bijschaven?
Maak je liever kennis met de discipline endurance?
Of je bent ouder dan 17 jaar en je wil nog eens de kampsfeer
opsnuiven tussen leeftijdsgenoten?
Dan kan je zeker op een VLP-sportkamp terecht!
Dré van de VLP, meer dan 100 gemotiveerde en gediplomeerde lesgevers,
8 erkende VLP-kampplaatsen en het VLP-sportkampteam staan klaar om jou een
onvergetelijke week te bezorgen.
Wil je meer weten? Kijk dan zeker in deze brochure en schrijf je snel in.

Tot binnenkort!

Dré van de VLP
Vlaamse Liga Paardensport vzw J. Hebbelynckstraat 2 | 9820 Merelbeke
Tel. 09 245 70 11 | Fax. 09 245 70 12 | info@vlp.be | www.vlp.be

Officiële partners:
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