
   SPRINGSTAGE   Internaat : van 22/08/2021 tot en met 26/08/20201 

             aankomst op zondagochtend om 09.00 u 
 

             laatste dag, donderdag,  demo om 16.30 u 
  

   VOOR WIE    

    Vereisten voor deelname  :  

      super gemotiveerd zijn  
 

      minimum gedurende 2 jaar wekelijks rijden, stevige basis dressuur hebben, minimum 1 jaar  

           springervaring vereist (wekelijkse springles) 

   PROGRAMMA    Doel : algemene prestatieverbetering.  

          Springlessen aangepast aan niveau en ervaring (parcourstraining, zitoefeningen houdingcorrectie, 

           techniekverbetering, verbetering parcoursinzicht, springgerichte dressuurles/grondwerk  

          (parcoursgericht losrijden, goed gymnastiseren, draagkracht, wendbaarheid, galopwissel, …),  

           voor- en nazorg, toiletteren, theoretische bijscholing, karwei, toffe avondactiviteiten, … 
 

   TARIEF Inbegrepen in het deelnametarief : deelname stage, verzekering, alle maaltijden, dranken bij de maaltijd 

       

   

 

  

 

 

 

 

      NOG VRAGEN ?      Stel ze gerust !  0475/670.610 of  info@rijbaanpiet.be 
 

         HOE INSCHRIJVEN ?   Plaatsen zijn beperkt. 

 Inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsformulier en  de volledige  

 betaling met duidelijke vermelding van naam en periode kamp op rekeningnummer van  

 BP STABLES bvba, BE55-0682-4030-9544. 
  

 

 

 

 

      

           Jarenlange ervaring, geschoolde lespaarden, toffe pony’s, ter plaatse opgeleide initiators, een professionele infrastructuur, … 
 

           

            
   

 

 

Manège-Rijschool RIJBAAN PIET / BP STABLES – Schoolstraat 4 – 9200 Dendermonde 
 

                             www.rijbaanpiet.be - info@rijbaanpiet.be -  Benjamin Pieters, 0475/670.610  -  “Beter paardrijden sinds 1967”  -  

 

  voorenvanaf  8 jaar 

2021 

van 22/08/2021 t.e.m. 26/08/20201 



INSCHRIJVINGS- 
FORMULIER   
SPRINGSTAGE 2021 

Deelnemer  :  Naam  :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………   

 

      Voornaam  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Geboortedatum  :  ……….………/………….……/……………….……….                                               Jongen   Meisje 
 
 

Straat + nr   :  …………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…………………….……………………………………………….………………… 

  

Code + gemeente   :  …….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 

Naam gezinshoofd   : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

GSM     :  …………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   

E-mail       :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

Rijervaring  :  - ik rij al ................................... jaar dressuur , ………………..…. keer per week           
 
 

  - springervaring :   ik neem al ……………….………. jaar springlessen 
 
 

                            ik heb al wedstrijdervaring, nl. ……………………………………………………………………………………..…………………………….……………… 

 
   

  hieronder aanvinken of je met eigen paard of manègepaard deelneemt  

     Dit inschrijvingsformulier aub terugbezorgen aan :  Manège-Rijschool RIJBAAN PIET nv, t.a.v. Benjamin Pieters 

                 Schoolstraat 4 - 9200 Dendermonde -  info@rijbaanpiet.be  -  0475/670.610 

 

    22/08 – 26/08/2021 : 5-daagse stage van zondagochtend 08.30 u tot donderdagnamiddag (demo om 17.30 u) 
 

   eigen paard, € 500,-               manegepaard, € 625,- 
 

Eigen paard / pony mee op kamp ?  
 

  reservatie box eigen paard aan € 15,00.-/dag (af te rekenen bij de start van het  kamp). Inbegrepen : stro, hooi, wortelen, krachtvoer. 
 

Aanvullende gegevens : 
 

 

Eventuele nuttige info : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
  

 

*  FOTO's : tijdens het kamp worden foto’s genomen voor het illustreren van verslagen op sociale netwerksites, onze website en promomateriaal.  
  

     Foto's van mijn kind mogen   gepubliceerd worden        niet gepubliceerd worden 
 

* Tetanusvaccin : wie op paardenkamp gaat moet zeker gevaccineerd zijn tegen tetanus (de vaccinatie is 10 jaar geldig ; info bij je huisarts). 
 

* TOESTEMMING VERSTREKKING MEDISCHE HULP 
 

  Ondergetekende (gezinshoofd), geeft hierbij de toelating geneeskundige zorgen te laten verstrekken door een geneesheer indien de  

  gezondheidstoestand van mijn kind dit zou vereisen. 
  
 

 

           Datum   Handtekening voor akkoord, 
   

  ……..../………/…………….….  ……………………………………..…………………………………………………………………………………..………………… 

  

*  De informatie op deze fiche wordt vertrouwelijk behandeld en wordt enkel gebruikt voor medische doeleinden die gelinkt zijn aan het sportkamp waaraan uw kind deelneemt. 
 

 

 

                             Inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van het  inschrijvingsformulier en de volledige betaling 

                             met duidelijke vermelding van naam en periode op rekeningnummer van BP STABLES bvba : 

                             BE55-0682-4030-9544. Inschrijvingen waarvan de betaling niet in orde is 4 weken na inschrijving worden geschrapt.       

 
 



ALGEMENE INFO 
 

Wat breng je mee ? 
 

EXTERNAAT : -  rijgerief (rijlaarzen, rijbroek, rijhandschoenen, rijhelm,.. ) 

 -  sportschoenen voor de spelletjes en de voltige (turnen te paard) 

 -  reservekledij, … 

 

INTERNAAT : -  rijgerief (rijbroek(en), rijlaarzen/chaps, rijhelm = verplicht ! , rijhandschoenen, …) 

 -  eventueel veiligheidsvestje 

 -  kuisgerief voor je paard, zweepje, … 

  -  slaapgerief : nachtkledij, slaapzak of donsdeken hoofdkussen + onderlaken, pantoffels, … 

 -  toiletgerief : handdoeken + washandjes, haarborstel / kam, douchezeep + shampoo, zakdoekjes, maandhygiëne (indien van 

    toepassing), deodorant, eventueel : muggenmelk, zonnecrème, … 

 -  kledij : regenjas, voldoende ondergoed en sokken, T-shirts, sweaters of trui, joggingbroek + sportbroekje, sportschoenen 

  zwemgerief, … 

  - extra : linnenzak of plastiek zak voor vuil wasgoed, papier en schrijfgerief 

 - medicatie (indien van toepassing) 

 

ALS JE KOMT MET JE EIGEN PAARD/PONY :  -  poetsgerief, zadel, hoofdstel en zadeldoeken, ander materiaal (stalband, touw, bandages, …) 

    - bewijs van inenting tegen tetanus en griep  

   -  kast voor materiaal (indien dit niet mogelijk is kan de trailer blijven staan en het materiaal daarin bewaard worden.) 
 

Voeding 
  

Boterhammetjes zijn niet nodig, we voorzien een warme lunch (indien internaat alle andere maaltijden). 

! Enkel vegetariërs of personen die een glutenvrij of ander dieet volgen brengen zelf hun vervangende producten mee (alles goed naamtekenen !).  

 

Wat breng je niet mee : GSM, waardevolle voorwerpen, … 

  

Eventuele bijkomende kosten ter plaatse te betalen : 
  

Kamprekening : 

We maken gebruik van een kamprekening voor eventuele drankjes die verbruikt worden buiten de maaltijden (maak hierover afspraken met je kind). 

Deze rekening wordt afgerekend op het einde van het kamp.  
  

Op kamp met eigen paard / stalling : 

De prijs voor de stalling van een eigen paard bedraagt € 15,-/dag, m.a.w. 75,00 euro van zondagavond tot vrijdagavond en dient bij aankomst betaald 

te worden. In deze prijs zijn dagelijks uitmesten, stro en 3 x daags voederen inbegrepen (krachtvoeder, wortelen, hooi). Indien het paard langer blijft 

komt daar 15,00 euro per dag bij. 
 

Annulatie van een sportkamp : 
  

Bij ziekte :  
  

Enkel 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 sportkamp wordt geen inschrijvingsgeld meer terugbetaald. 
  

Andere omstandigheden : 
  

90 % van het inschrijvingsbedrag wordt terugbetaald indien de deelnemer minstens 1 maand vóór aanvang van het betreffende kamp annuleert of 

vóór 1 juni annuleert als het een kamp in de zomervakantie betreft. Wordt er geannuleerd na deze periode, dan wordt er geen inschrijvingsgeld 

terugbetaald. Inschrijvingsgeld wordt ook niet terugbetaald indien een deelnemer het sportkamp verlaat. 

 

Bezoek tijdens het kamp overdag is niet toegestaan.  
  

Dit stoort de lessen en is niet gunstig voor kindjes die met eventuele heimwee kampen. Indien nodig nemen we zelf contact op. Je kan jouw kapoen 

aan het werk zien tijdens de show die we op de laatste dag van het kamp organiseren om 16.30 uur (vroeger aankomen heeft geen zin, je kapoen en 

de lesgevers zijn dan nog volop bezig met de voorbereidingen van de show).   

  

Verloren voorwerpen 
  

Voorzie alles - zeker ruiterhelmen en laarzen - van naam !  Dit om de verloren voorwerpen op het einde van het kamp te beperken en om te 

voorkomen dat ruiterhelmen en laarzen bij een foute eigenaar terecht komen tijdens het kamp !  

Verloren voorwerpen worden bijgehouden tot 1 maand na het einde van het kamp, nadien worden ze naar een kledingcontainer gebracht. 

  

Kids-ID / Identiteitskaart / SIS-kaart : deelnemers dienen deze zelf bij te houden in hun bagage. 

  

 

Manège-Rijschool RIJBAAN PIET nv, Benjamin Pieters   -   0475/670.610 
 

                       Schoolstraat 4, 9200 Dendermonde  -   info@rijbaanpiet.be  -  www.rijbaanpiet.be  - IBAN BE04 2930 1731 2131  -          


