OP KAMP MET EIGEN PONY OF PAARD
Je bent ingeschreven voor deelname aan een sportkamp met eigen paard of pony.
Uw paard/pony zal gestald worden in de clubstallen (zie plan van het centrum, de clubstallen,
dat is het gebouw met de rode staldeuren).
U kan uw paard/pony brengen op
zondagavond tussen 17u en 19u, DIT OP VOORHAND LATEN WETEN via
waregem@sport.vlaanderen aub
of maandagmorgen vanaf 8u15.
Wij voorzien een stal met stro, hooi en voeders. EIGEN VOEDER RADEN WIJ ECHTER AAN!
(stal op vlas is mogelijk mits meerprijs; houtkrullen niet toegelaten)
!!! BIJ HET VERLATEN VAN DE STAL OP VRIJDAG, DIENT DE STAL VOLLEDIG UITGEMEST te worden
= LEEG !!!
Zoniet, wordt er een extra factuur opgestuurd naar de deelnemers thuis!!!
De trailer kan tijdens de week op het centrum blijven staan. Volg de richtlijnen van de
aanwezige monitoren ivm parking aub. Gelieve de trailer op slot te doen en de sleutel ter plaatse
te laten bij de ruiter, zodat de trailer indien nodig kan verplaatst worden.
Het materiaal kan in onze zadelkamers of een extra materiaalstal worden opgeslagen; wel op
eigen risico.
Zoals u weet moet elk paard verzekerd worden door een BA-verzekering (kan eventueel via de
familiale verzekering gedekt worden, vraag info aan Uw verzekeraar).
We vragen ook dat uw dier in orde is met de nodige inentingen (griep, tetanus en
rhinopneumonie, vraag hierover desgevallend info aan uw veearts; zie de info van Paardenpunt
Vlaanderen, raadpleegbaar op hun website www.paarden.vlaanderen ).
Vergeet niet: Tijdens transport moeten ook altijd de wettelijke registratiepapieren van uw
paard/pony aanwezig zijn . Omwille van praktische redenen (kans op verlies, vergeten terug
meenemen) houden wij geen (originele) boekjes van bezoekende paarden bij.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van uw materiaal en meegebrachte
dieren!
Gelieve “ gelezen en goed gekeurd “ hieronder te noteren + datum en handtekening
Naam deelnemer:

Naam paard/pony

………………………………………………………………….datum……………….……………Handtekening……………………………………………
Lees zeker op de volgende pagina’s ook nog de informatie betreffen het meebrengen van een
geschikt eigen paard of pony.

Meebrengen van geschikt eigen paard of pony.

Omdat er bij een aantal mensen onduidelijkheid was willen we dit graag even toelichten.
Geschikt wil onder andere zeggen dat het paard door de ruiter op een veilige manier kan geleid,
verzorgd en bereden worden. Om een wat extreem voorbeeld te geven: een jonge hengst van 4
jaar die enkel zadelmak is en nooit groepslessen heeft meegereden, is duidelijk niet wat we als
een geschikt paard voor deze kampen kunnen beschouwen.
Geschikt wil ook zeggen dat we verwachten dat de paarden gezond en goed verzorgd toekomen;
o.a.:
Goed verzorgde hoeven
In orde met de noodzakelijke inentingen
Eventuele wonden goed verzorgd
Geschikt betekent ook dat het paard minstens een goede basisconditie moet hebben. Deze
kampen zijn vrij intensief voor de paarden. Ze worden tweemaal per dag bereden en krijgen dan
telkens een gevorderde les dressuur, springen en/of eventing. Een paard dat al een aantal
maanden rust op de weide, is niet klaar om plots een dergelijk intensief kamp te komen doen.
Onze monitoren zien toe op een goede verzorging van de paarden door de ruiter. Maar uiteraard
wordt er van de ruiter verantwoordelijkheidszin verwacht. Dit begint al vóór het kamp door
ervoor te zorgen dat het paard het juiste materiaal heeft: o.a. passend bit, passend zadel e.d. en
dat de basisconditie in orde is.
Lees ook zeker de richtlijnen van de Paardensport Vlaanderen na inzake bijv B-brevetten (op
www.paardensport.vlaanderen ). Een pessoa-bit is bijvoorbeeld niet toegelaten voor het gedeelte
dressuur van het B-brevet.

Jammer genoeg hebben we regelmatig al een aantal paarden gehad met onverzorgde hoeven,
niet passende bitten ed. In geval van nood zorgen wij voor tussenkomst van een hoefsmid. Maar
het is niet de bedoeling dat onze hoefsmid de hoeven komt verzorgen van een paard dat heel
duidelijk al bijna 3 maanden geen hoefsmid heeft gezien.

Bij een acuut probleem zal onze veearts worden gecontacteerd, uiteraard steeds in samenspraak
met eigenaar/ruiter en zullen eventueel gemaakte kosten dienen te worden terugbetaald op de
laatste dag van het kamp.

Wij kunnen ook geen van onze manegepaarden inzetten voor deze gevorderde kampen. Onze
paarden en pony's worden enkel ingezet voor de gewone kampen paardrijden en ponyrijden.
Deze kampen zitten telkens overvol. Dus er is geen enkele mogelijkheid om aan de kampen
dressuur en springen deel te nemen met een manegepaard of -pony. Dit betekent ook dat we
niet kunnen depanneren als een paard of pony mank zou zijn of om andere reden niet (verder)
zou kunnen deelnemen aan het sportkamp. De ruiters kunnen dan meestal ook niet meer
aansluiten bij deze gewone kampen paard/pony, want er zijn dus doorgaans geen plaatsen meer
beschikbaar.
Indien u nog vragen hieromtrent zou hebben dan staan we uiteraard graag ter beschikking.

Met sportieve groeten,
Jan Volkaert, Centrumverantwoordelijke SPORT VLAANDEREN Waregem
Janus Archie, Sporttechnisch coordinator SPORT VLAANDEREN Waregem
waregem@sport.vlaanderen
056 60 14 44
https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/sport-vlaanderenwaregem/sportkampen/sportkampen/

