
 

 

 

  

 

 

 

 

Beste club  
 
Welkom op de eerste editie van de Drédag! We zijn blij om jullie talrijk te mogen 
verwelkomen.  
 
We hebben jullie telkens per club ingepland om de specifieke discipline te rijden. Zo kunnen 
jullie met de ganse club supporteren en blijft de club altijd samen. We hebben geen concrete 
volgorde voorzien voor jullie ruitertjes, alle ruiters van jullie club binnen een bepaalde 
discipline worden op binnen deze tijdspanne verwacht. In welke volgorde jullie ruitertjes 
rijden, bepalen jullie zelf.  
 
Wanneer jullie toekomen, vragen we jullie om aan te melden aan het secretariaat dat zich in 
de grote tent aan de jumpingpiste bevindt. Daar krijgen jullie per club een startpakket. In 
jullie startpakket krijgen jullie het nodige aantal startbonnen per discipline (jumping, 
dressuur, eventing, endurance, TREC). De ruitertjes (of begeleiders) moeten de bonnetjes 
afgeven bij het starten van de desbetreffende proef.  
 
Naast deze disciplines waarbij de ruitertjes op voorhand moesten inschrijven, zijn er ook 
enkele activiteiten waar je ter plaatse startbonnen voor kan kopen. Ook broertjes, zusjes, 
vriendjes en vriendinnetjes kunnen deelnemen aan deze activiteiten! Er worden initiaties 
horseball voorzien, initiaties voltige (€5), ponygames (€5), er is een Drédorp aanwezig en 
ook een Cavalor Beauty Center! 
 
Opgelet! De Drédag moet voor iedereen een leuke ervaring zijn! Merk je dat je beter een 
aantal ruitertjes of pony’s onderling kan wisselen? Geen enkel probleem! We vragen echter 
wel om wijzigingen met nieuwe ruitertjes (die niet op voorhand ingeschreven waren) door te 
geven aan het secretariaat. Bij-inschrijvingen voor de disciplines jumping, dressuur, 
eventing, endurance en TREC zijn helaas NIET mogelijk. Het drukke programma laat dit niet 
toe.  
 

Veiligheid en plezierbeleving staan op deze dag centraal! 
 
In het startpakket vinden jullie ook voor elke deelnemer een armbandje met daarop het 
telefoonnummer van de clubverantwoordelijke. Wil je graag extra bandjes voor broertjes, 
zusjes of vriendjes? Je kan deze altijd komen ophalen aan het secretariaat in de tent voor de 
jumpingpiste. 
 
Graag zetten we nog deze aandachtspunten op een rijtje:  
 

• Jumping: De jumping gaat door op de grote piste van Stal Ceulemans aan de kant 
van de Hageweg. Ook het inrijden gaat daar door. De piste is verdeeld in twee grote 
stukken, langs de ene zijde gaat de kruisjesproef door, langs de andere zijde de proef 
40cm. Ook het inspringen is op het zand en gaat door in de paddock in de piste. 
Voorzie ongeveer een 5-tal minuutjes om van de parking van de vrachtwagens en 
trailers naar de jumpingpiste te stappen. 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

• Dressuur: Het dressuurgedeelte gaat door op gras in de weide aan de kant van de 
Hagestraat. Voorzie ongeveer 5 minuten om van de parking van de vrachtwagens en 
trailers naar de dressuurringen te stappen.  
 
Er liggen drie dressuurringen.  
- Ring 1: Begeleide dressuurproef zonder galop (ring van 15m x 30m) 
- Ring 2: Individuele dressuurproef zonder galop (ring van 15m x 30m) 
- Ring 3: Individuele dressuurproef met galop (ring 20m x 40m) 
 
Het inrijden gaat door op gras.  

 
• Eventing: Het eventingparcours gaat door op de galoppiste. De galoppiste is te 

bereiken via de Leliestraat. Reken zeker voldoende tijd (+/- 25-30 minuten) om van 
de parking van de vrachtwagens en trailers tot aan het eventingparcours te stappen. 

 
Het eventingparcours bevat een X-tal hindernisjes en zal maximum 5 minuten duren. 
De ruitertjes starten om de X minuten. De ruitertjes dienen VERPLICHT een 
BODYPROTECTOR te dragen. Wij stellen voor dat de clubverantwoordelijke samen 
met zijn/haar ruitertjes het parcours eerst gaat verkennen. Zorg dus zeker als club 
dat je voldoende ouders/begeleiders meehebt die de pony’s en paarden kunnen 
vasthouden tijdens de verkenning.  
 
We voorzien een disciplineverantwoordelijke, die de ruitertjes zal helpen inrijden en 
een oogje in het zeil zal houden.  
 

• TREC: Ook het TREC-parcours gaat door op de galoppiste. Voorzie ook hier zeker 25-
30 minuten om van de parking van de vrachtwagens en trailers naar de galoppiste te 
gaan. 
 
Het TREC parcours bevat een X aantal hindernissen die zowel aan de hand als vanop 
het paard genomen mogen worden. Ook hier zal een discipline verantwoordelijke 
voorzien worden. Deze persoon zal met de ruiters de verschillende hindernissen 
overlopen. Zorg dus zeker als club dat je voldoende ouders/begeleiders meehebt die 
de pony’s en paarden kunnen vasthouden tijdens de verkenning. 
 

• Endurance: Het enduranceparcours gaat door op het ruiterpad. De start van de 
endurance bevindt zich aan de kant van de Leliestraat. Voorzie zeker minstens 20 
minuten om van de parking van de vrachtwagens en trailers tot aan de start van de 
endurance te stappen. 
 
Het endurancetraject bedraagt 3 km. De ruiters mogen dit op hun eigen tempo 
afleggen. Halverwege is een tussenstop voorzien met een dierenartscontrole en op 
het einde is er opnieuw een dierenartscontrole voorzien. Op de tussenstop is een 
moment voorzien waar de ruiters de paarden kunnen afkoelen. Het traject  

 
 
 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 
Extra animatie: 
 
Ook broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes, supporters,… kunnen deelnemen aan 
enkele activiteiten tijdens de Drédag! 
 

• Cavalor Beauty Center: Onze partner Cavalor voorziet tijdens de Drédag een heus 
Cavalor Beauty Center! We hebben voor elke combinatie een moment voorzien om 
eens langs te gaan met hun pony/paard om met de verzorgingsproducten van 
Cavalor een finishing touch te krijgen. Alle deelnemende ruiters krijgen ook een leuke 
attentie van Cavalor! 
 

• Horseball: Aan de overkapping van de binnenpiste op de kant van Hageweg zal er 
een initiatie horseball gegeven worden. De ruitertjes en ook hun entourage zijn hier 
allemaal op welkom. Ook de broertjes en zusjes zijn hier zeker welkom. Tijdens deze 
initiatie maken de kinderen kennis met deze discipline via een interactieve spelvorm. 
Om deel te nemen aan de horseball heb je je eigen pony niet nodig. 
 

• Voltige: In de buitenpiste aan de Leliestraat wordt er een initiatie voltige gegeven. 
Deze initiatie wordt gegeven door een internationale voltigeamazone! Zij zal zowel les 
geven vanop het paard (dat wordt voorzien door de organisatie) als vanop een bok. 
Wil je graag proeven van de voltigediscipline? Koop dan een startbonnetje aan het 
onthaal en daarmee kan je aan de initiatie voltige meedoen! Om deel te nemen aan 
de voltige heb je je eigen pony niet nodig. 
 

• Ponygames: In de binnenpiste aan de kant van de Hageweg worden er tijdens de 
Drédag ook heuse ponygames georganiseerd! Deelnemen kan ook in groep en om 
deel te nemen moeten de ruitertjes ook een startbon aankopen op het secretariaat.  

 
• Dréroute op het Drédorp: Ken jij onze Dréroute al?! Tijdens de ganse dag kan je in 

het Drédorp leuke opdrachten en spelletjes komen doen! De Dréroute is gratis en 
leuk voor jong en oud!  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 
Elke deelnemende ruiter krijgt ook een drankbonnetje, gesponsord door Groentenjumping. 
 
De prijsuitreiking gebeurt in groep, per club. Je kan de prijzen gaan afhalen op het einde van 
de dag in de grote tent aan de jumpingpiste. Op jullie timing kunnen jullie ook een richtuur 
vinden wanneer jullie naar de prijsuitreiking kunnen komen. We hebben dan onze Dré van 
de VLP en een fotograaf voorzien, dus zorg dat je je mooiste glimlach bij hebt om op foto te 
staan! Elke club krijgt als aandenken een geprinte groepsfoto die wordt genomen tijdens de 
prijsuitreiking. Er worden foto’s genomen van het ganse evenement, en ook die foto’s 
kunnen ter plaatse bekeken en besteld worden, met dank aan Tess Derewie fotografie. 
 
Heb je na het lezen van deze briefing nog vragen of onduidelijkheden? Contacteer dan Ellen 
Mallezie of Eva Vanwijnsberghe via ellen@vlp.be of eva@vlp.be. Heb je problemen op 
zondagochtend? Contacteer dan het secretariaat via 0473/41 02 30.  
 
We hopen op een zonnige, sfeervolle, leuke dag!  
 
Tot dan! 
 
Ellen Mallezie en Eva Vanwijnsberghe 
verantwoordelijke clubwerking en verantwoordelijke communicatie en evenementen 
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