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G ponykamp 
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G ponykamp 
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G ponykamp 
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Intern kamp 
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Intern kamp 
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Intern kamp 
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Intern kamp 

10 
 
Intern kamp 
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Extern Fun Kamp 
8.00 – 17.30 
 

14 
 
Extern Fun Kamp 
8.00 – 17.30 
 

15 
 
Extern Fun Kamp 
8.00 – 17.30 
 

16 
 
Extern Fun Kamp 
8.00 – 17.30 
 

17 
 
Extern Fun Kamp 
8.00 – 17.30 
 

18 19 
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23 
Rest juli op 
overzicht augustus 

24 
 
 

25 26 



Overzicht Augustus 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

27 juli 
Ponykamp extern 

28 juli 
Ponykamp extern 

29 juli 
Ponykamp extern 

30 juli 
Ponykamp extern 

31 juli 
Ponykamp extern 

1 2 

3 
 
Extern pony Kamp 
 

4 
 
Extern pony Kamp 
8.00 – 17.30 
 

5 
 
Extern pony Kamp 
8.00 – 17.30 
 

6 
 
Extern pony Kamp 
8.00 – 17.30 
 

7 
 
Extern pony Kamp 
8.00 – 17.30 
 

8 9 

10 
 
Instapstage 
8.00 – 17.30 
 

11 
 
Instapstage 
8.00 – 17.30 
 

12 
 
Instapstage 
8.00 – 17.30 
 

13 
 
Instapstage 
8.00 – 17.30- 
+ Uitnodiging  
G werking 
 

14 
 
Instapstage + 
Uitnodiging  
G werking + 
toonmoment 

15 
 
 

16 

17 
Ponykamp + 
voorbereiding 
brevetten-extern 

18 
Ponykamp + 
voorbereiding 
brevetten-extern 
 

19 
Ponykamp + 
voorbereiding 
brevetten-extern 
 

20 
Ponykamp + 
voorbereiding 
brevetten-extern 
 
 

21 
Ponykamp + 
voorbereiding 
brevetten-extern 
 
 

22 23 

24 
 
Springstage intern 
Voor competitie-
ruiters 

25 
 
Springstage intern 
 

26 
 
Springstage intern 
 

27 
 
Springstage intern- 
Aansluitend 
deelname 
oefenjumping 
Zellaer=einde stage 
 

28 
Op maandag 31/8 
uitstap naar 
Plopsaland, voor 
alle ruitertjes, 
ouders, broers, 
zussen… 
 

29 30 



 

 

Voor alle kampen wordt verwacht dat de kinderen lid zijn van Paardensport Vlaanderen met de 

individuele verzekering.  Dit kunnen we met club Groentenjumping ook in orde brengen, kostprijs 

verzekering op jaarbasis 33 euro (18-recrea-vergunning + 15 euro individuele verzekering),  meer 

info: www.paardensport.vlaanderen, enkel via club: mail Kristel@groep-ceulemans.be.  Wacht niet 

met de verzekering te nemen tot de zomervakantie! Je bent met deze  verzekering immers goed 

verzekerd in binnen- en buitenland, als je in les verband of alleen rijdt..    De helft van het 

inschrijvingsgeld dient betaald te worden meteen na ontvangst van de faktuur, het saldo dient 

betaald te worden voor 30/4/20.  Als door ziekte/ongeval/overmacht deelname aan het kamp niet 

mogelijk is, wordt hiervan het bewijs geleverd, en zal op 40 euro administratie-kosten na, het 

betaalde bedrag voor het kamp worden terug betaald.  Tijdig inschrijven is de boodschap, de 

plaatsen zijn beperkt! 

De prijzen in deze brochure zijn op basis van het volgen van de lessen met pony’s/paarden van Stal 

Ceulemans.  Er wordt gekeken dat er veilig gewerkt wordt, en dat er geschikte pony’s gevonden 

worden om de kampen mee te beleven. 

Kinderen mogen ook hun eigen pony/paard mee brengen.  In tegenstelling tot voorheen, wordt er 

voorzien dat elke pony in een box kan verblijven.  Evt worden daar wedstrijdboxen in een tent voor 

gehuurd.  Er worden stro/schavelingen, hooi en krachtvoer door de organisatie van Groentenjumping 

voorzien.  Bij de inschrijving van de kinderen, graag mee vermelden dat ze al dan niet een eigen pony 

mee brengen.   Voor de box, voeder, hooi, stro, wordt 12 euro per  dag gerekend, incl 21% BTW. 

Op woensdag 8 April 2020 organiseren wij ook een ruil en 2de handsbeurs. De ideale plek om kleding 

en ruiterspullen aan zeer democratische prijzen te kunnen aanschaffen. Daarom willen wij ook dat 

elk ruitertje die deelneemt aan onze kampen voor de nodige kleding en spullen zorgt dat hij/zij nodig 

heeft voor het kamp. Dan hebben we het over een tok of fietshelm, rijbroek, rijlaarzen.. 

Om een mooie afsluiter te hebben van de zomervakantie en onze kampen organiseren wij op 

maandag 31 augustus een uitstap naar Plopsaland voor alle deelnemers van de kampen. Je dient u 

hiervoor wel in te schrijven. Verder informatie hierover vindt u achteraan in deze folder. 



 

 

Info over de externe ponykampen van 13/07 - 17/07, 27/7 tot 31/7, 

3 augustus tot 7 augustus, 17 augustus tot 21 augustus 

Dit ponykamp is ideaal als eerste kennismaking met het ponyrijden of voor kinderen die  al wat 

ervaring hebben opgedaan.  Ze worden ingedeeld in verschillende groepen naar niveau.  Zelfs het 

kamp van 17 tot 21 augustus, zijn er specifieke groepen waar ruiters zich voorbereiden op de 

brevetten, die op 5/9/20 behaald kunnen worden.  Op de planning staat telkens een halve dag 

ponyrijden gecombineerd met een halve dag omni-sporten, knutselen en plezier maken. We 

combineren paardrijden met leuke activiteiten zoals ponyestafetten en waterspelletjes. Dagelijks is 

er opvang voorzien van 8uur tot 17.30uur. Dit kamp is bedoeld voor kinderen van 7 tot 16 jaar. 

Verder voorzien we elke dag een drankje en tussendoortje. 

Verder leren we ook erg veel over de verzorging van en de omgang met onze pony's. Op 

vrijdagnamiddag  organiseren we een toonmoment voor de ouders. Opvang voorzien vanaf 8u tot 

17.30u, activiteiten tussen 9u en 16.30u.  

 Prijs: 195 euro  Inschrijving via mail op kristel@groep-ceulemans.be; betaling na ontvangst 

factuur Groentenjumping 

Planning 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Voormiddag Paardrijden 

+ 

Verzorging 

Paardrijden 

+ 

verzorging 

Paardrijden 

+ 

verzorging 

Paardrijden 

+ 

verzorging 

Paardrijden  

Namiddag Ponyrijden ponyspelletjes Voltige/ponyspel Oefen 
toonmoment 

Toonmoment 
voor de 
ouders 14-
16u 

 

mailto:kristel@groep-ceulemans.be


 

 

 

 

Intern kamp 6/07 - 10/07 

Dit kamp is verplicht intern. Kinderen die al ervaring hebben in de paardensport krijgen de kans deze 

week nieuwe dingen bij te leren. Per dag wordt er zowel in de voormiddag als in de namiddag 

gereden,  zowel dressuur- als springlessen. 's Avonds organiseren we extra activiteiten en spelletjes 

als een BBQ en een fuif op donderdagavond.  De planning kan aangepast worden, rekening 

houdende met weersomstandigheden,… 

Inschrijving 

 335 euro- inschrijven via kristel@groep-ceulemans.be; betaling na ontvangst factuur (excl 

stalling pony’s) 

 7 tot 16 jaar  

Planning 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Voormiddag Dressuur 

+ 

Verzorging 

Dressuur 

+ 

Verzorging 

Dressuur 

+ 

verzorging 

Dressuur 

+ 

verzorging 

 Wandeling 

Namiddag Springen/ 

verzorging 

Springen/ 

Longeren 

 

Springen/ 

Theorie 

 

Springen/ 

Toilettage 

Uitstap/ 

verrassing 

Avond Extra activiteit Zwemmen Bosspel BBQ 

Fuif 

 Naar huis om 
17u 

mailto:kristel@groep-ceulemans.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interne springstage 24/08 - 27/08 

Voor deze stage is wedstrijdervaring gewenst. Tijdens deze intensieve springstage  krijgen de ruiters  

zowel in de voormiddag als in de namiddag les. Daarnaast voorzien we randactiviteiten zoals 

groepsspelen en een fuif. We sluiten de week af met een oefenjumping. De stage is verplicht intern en 

is bedoeld voor jongeren van 10 tot 16 jaar. Op donderdagavond is er een oefenjumping in Zellaer.   

Ouders kunnen evt ofwel hun kinderen komen halen om 16u om naar huis te gaan. Ofwel mogen ze 

nog langs jumping Zellaer gaan met de pony/paard van het kamp en evt andere pony’s.   De begeleiding 

op de jumping Zellaer en 1 inschrijving is bij in de prijs begrepen.   Inschrijven op voorhand is wel 

gewenst. 

Inschrijving 

 10 tot 16 jaar – voor ruiters met competitieve licentie 

 € 310 – betaling na ontvangst factuur aub (excl stalling pony’s) 

 kristel@groep-ceulemans.be 

Planning 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 

Voormiddag Dressuur 
(springgericht) 

+ 

Verzorging 

Dressuur 
(springgericht) 

+ 

verzorging 

Dressuur 
(springgericht) 

+ 

verzorging 

Dressuur (springgericht) 

+ 

verzorging 

Namiddag Springen 

+ 

Theorie 
springen 

Springen 

+ 

Zitoefeningen 

 

Springen 

+  

Toilettage  

wandeling; 

Oefenjumping avond 
Zellaer 

Avond Extra activiteit Zwemmen Fuif Oefenjumping 

Met 

BBQ 

Nadien mogen de 
kinderen mee naar huis 



 

 

 

 

 



 

Externe instapstage 10/08 - 14/08 

Gedurende deze 5 dagen geven we beginnende ruiters de kans de eerste stappen te zetten in de 

paardensport. We leren rijden, opzadelen en kuisen. Tijdens deze stage beogen we 1-op1 begeleiding. 

Deze stage is bedoeld voor kinderen die nog géén lessen bij ons nemen, of voor kinderen die een 

beginnend broertje of zusje willen vergezellen. We sluiten de week af met een optreden voor de 

ouders. Elke dag is er opvang voorzien van 8uur tot 17.30 uur, de activiteiten vinden plaats van 9u tot 

16.30u.  Er is een drankje en tussendoortje. Deze stage is bedoeld voor kinderen van 6  tot 10 jaar.  

 

Inschrijving 

 6  tot 10 jaar 

 beginnende ruiters 

 € 195 – betaling na ontvangst faktuur – in 2 delen, voorschot + saldo voor 30/4 

 kristel@groep-ceulemans.be   

 

Planning 

 maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

Voormiddag Paardrijden 

+ 

opzadelen 

Paardrijden 
+ verzorging 

Paardrijden + 
verzorging 

Paardrijden + 
verzorging 

Pony's mooi 
maken 

Namiddag Individuele 
zitlessen 

Paardrijden+ 

spelletjes 

Paardrijden+ 

spelletjes 

Paardrijden+ 

spelletjes 

Toonmoment 
voor ouders 

 



 

 

 

 



 

 

Plopsaland 

Op de allerlaatste maandag van de zomervakantie 31 augustus, willen wij met al onze ruiters die 

deelgenomen hebben aan een kamp, een daguitstap maken naar Plopsaland. We moeten nog kijken 

hoe we de trein kunnen nemen, en hoe we het practisch gaan organiseren.  Wordt gewoon 

aangerekend aan groepstarief + treinticket.  Groentenjumping zorgt voor begeleiding. Ook broers, 

zussen, ouders,.. zijn dan van harte welkom. 

Inschrijving 

 Ruiters die deze zomer hebben deelgenomen aan een kamp 

 € we denken 30 euro, nog te bevestigen..  – betaling na ontvangst factuur –  info volgt of te 

krijgen via: 

 kristel@groep-ceulemans.be  

 

 

 


