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Sportkamp initiatie en vervolmaking 
Meerdaalhof 

Begeleidende brief 

Beste sportkamp(st)er(s), 

 

Nog enkele weken tot de start van ons sportkamp initiatie- en vervolmaking te Meerdaalhof in 

Oud-Heverlee. 

 

In deze brief vind je alle informatie die je nodig hebt over het kamp. Indien je na het lezen  

van deze brief nog vragen hebt, wend je dan tot de kampplaats Meerdaalhof. Voor vragen over 

afrekeningen en inschrijvingen kan je mailen naar sportkampen@paardensport.vlaanderen of 

telefonisch contact opnemen met het verantwoordelijke sportkampen van Paardensport 

Vlaanderen op het nummer 09 274 10 42. 

Volgende zaken zijn te vinden in deze brief: 

1) Aankomst en vertrek 

2) Betaling en eventuele bijkomende kosten 

3) Wat neem ik mee? 

4) Op kamp met mijn eigen paard 

5) Hoe ziet een kampdag eruit? 

6) Wat moet ik nog weten? 

 

Ten slotte wensen we jullie een fantastisch sportkamp toe! Tot binnenkort! 

Team sportkampen van Paardensport Vlaanderen 

 

  

mailto:sportkampen@paardensport.vlaanderen
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Sportkamp initiatie en vervolmaking 
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Begeleidende brief 

Ruiterkamp Meerdaalhof 
 

1. Aankomst en vertrek 
 

Adres  

Meerdaalhof  

Meerdaalweg 2  

3050 Oud-Heverlee  

Tel.: 016 47 75 96 

info@meerdaalhof.be  

www.meerdaalhof.be 

 

Meerdaalhof verwacht de kampers op maandagmorgen tussen 8u en 9u volgens leeftijd 

(geboortejaar) om de wachtrijen te verminderen: 

• 8u00-8u15: tot en met geboortejaar 2009 

• 8u15-8u35: geboortejaar 2010 tot en met geboortejaar 2012 

• 8u35-8u50: vanaf geboortejaar 2013 

Indien je een broer/zus in een ander tijdslot hebt of je carpoolt met iemand uit een ander tijdslot, 

kies dan één van beide tijdsloten. Om een stipte start en een vlot verloop van de lessen te 

verzekeren, vragen we de deelnemers toe te komen  in ruiterkledij. Eerst aanmelden in de 

cafetaria bij de kampverantwoordelijke (zonder valiezen) om de gegevens te controleren en 

mogelijke bijkomende kosten af te rekenen. Daar geef je ook geneesmiddelen, medische fiche 

en geldbeugel met kids-ID of identiteitskaart en zakgeld (indien men dit wenst) af. Nadien 

aanmelden bij de lesgevers op de kampplaats in ’t Gareel.  

 

Om 9u00 is er een briefing voor de deelnemers. De kinderen nemen afscheid van de ouders. 

 

Deelnemers die niet op maandagmorgen kunnen toekomen, zijn welkom vanaf zondagavond 

(mits toeslag). Hiervoor stuurt u vooraf een email naar info@meerdaalhof.be met vermelding van 

naam en kampnummer. U ontvangt hierna een bevestiging. 

 
  

mailto:info@meerdaalhof.be
mailto:info@meerdaalhof.be
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Begeleidende brief 

Vertrek 

Het kamp eindigt op vrijdag om 16u30 na een eindevaluatie met de lesgevers. Om 13u30 start de 

brevetafname en om 14u start de demonstratie voor de ouders. De timing van de demonstratie 

en de brevettenwerking wordt op donderdagavond gepubliceerd op de website van Meerdaalhof.  

 

2. Betaling en eventuele bijkomende kosten 
 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 365 euro (leden van Paardensport Vlaanderen) of 380 euro (niet-

leden van Paardensport Vlaanderen). Dit bedrag werd normal gezien online betaald of 

overgeschreven met de gestructureerde mededeling* die je terugvindt in de bevestigingsmail 

(of op de betalingsuitnodiging in je account op www.bridle.be bij transacties > enveloppen). 

Indien de betaling nog niet in orde gebracht werd, vragen we om dit zo snel mogelijk in orde te 

brengen. 

*Indien er geen correcte gestructureerde mededeling vermeld wordt zal het betaalde bedrag teruggestort worden en 

blijft de inschrijving onbetaald en niet definitief. 
 

Bij laattijdige inschrijving of betaling vragen we om bij de start van het kamp een betaalbewijs 

voor te leggen. In geval van annulering betalen we het inschrijvingsgeld terug aan de hand van 

de vooropgestelde afspraken van Paardensport Vlaanderen. Die afspraken kan je terugvinden in 

de algemene voorwaarden op onze website. 
 

  

http://www.bridle.be/
https://paardensport.vlaanderen/nl/sportkampen/sportkampen-van-paardensport-vlaanderen/algemeen/algemene-voorwaarden
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Eventueel bijkomende kosten 

Andere kosten dienen rechtstreeks met de kampplaats geregeld te worden bij aankomst. 

Hieronder vindt u een overzicht van eventuele bijkomende kosten.  

 

Brevetten 

Eerste graad gratis 

Bekwaamheidsattest Lid: 35 euro; niet-lid: 39 euro 

Herexamen Lid: 15 euro; niet-lid: 19 euro 

Ruiterbrevet A Lid: 35 euro; niet-lid: 39 euro 

Ruiterbrevet B Lid: 45 euro; niet-lid: 49 euro 

Theorieboek brevet A en B* 16 euro (+ eventueel 3 euro verzendingskosten) 

*Het aankopen van een boek is niet verplicht via de kampplaats 

Informatie over de brevetten zijn terug te vinden op onze website 

www.paardensport.vlaanderen onder de rubriek ‘Brevetten’. Hou er rekening mee dat de 

lesgever uiteindelijk beslist of de deelnemer klaar is om deel te nemen aan een brevetafname of 

niet. Om een ruiterbrevet B af te leggen vragen we bij voorkeur een eigen paard mee te brengen; 

er zijn slechts een beperkt aantal paarden beschikbaar, een effectieve deelname wordt beslist 

op maandag na het proefrijden. 

 
Aangepaste voeding 
 
Er wordt geen meerkost aangerekend, maar vegetariërs of personen die een glutenvrij dieet 

volgen brengen zelf hun vervangende producten en/of sauzen mee. Het menu kan de week 

voordien per e-mail opgevraagd worden. 

 
 
3. Wat neem ik mee? 
 

Wij verzoeken om alles, zeker ruiterhelmen en laarzen, van naam te voorzien. Dit om de 

verloren voorwerpen op het einde van het kamp te beperken en om te voorkomen dat 

ruiterhelmen en laarzen bij de foute eigenaar terecht komen tijdens het kamp.  

  

http://www.paardensport.vlaanderen/
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Wat moet mee? 

☺ nachthemd of pyjama 

☺ slaapzak of donsdeken 

☺ onderlaken en kussensloop (verplicht!) 

☺ kussen 

☺ toiletzak  

☺ kam/borstel 

☺ tandenborstel en tandpasta 

☺ zeep en shampoo 

☺ handdoeken, badhanddoeken en washandjes 

☺ papieren zakdoeken  

☺ ondergoed 

☺ zak voor vuil linnen 

☺ wandelschoenen 

☺ slippers of iets dergelijks voor de douches 

☺ sportschoenen voor buiten 

☺ lange broeken  

☺ sportbroeken 

☺ short 

☺ sport-truitjes of T-shirts 

☺ (voldoende) kousen 

☺ dikke trui(en) 

☺ regenjas 

☺ lange rijbroek(en) of lange losse broek(en) 

☺ rijlaarzen, chaps of gummilaarzen (geen ritssluiting) 

☺ ruiterhelm!!! ->verplicht! 

☺ rijzweepje (niet noodzakelijk) en  ruiterhandschoenen (niet noodzakelijk, wel nuttig) 

Iets vergeten? Je kan slaapzak en of hoeslaken lenen. Wij vragen wel een bijdrage voor de was 

van 5 euro. 
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Opgelet! Wij denken aan het milieu en vragen daarom om een herbruikbare drinkfles met naam 

mee te brengen op kamp. Deze kan bijgevuld worden zodat de deelnemers ook tussendoor 

voldoende drinken. 

Nieuw: indien de deelnemer tussendoor een frisdrank of snoep mag aankopen, vragen we om 

wat zakgeld mee te geven. 

 

Wat mag mee? 

☺ Gezelschapsspelen 

☺ GSM wordt in bewaring gegeven op maandagmorgen aan de kampverantwoordelijke. 

Dagelijks, na het avondeten kunnen de deelnemers er 30 min gebruik van maken. 

Wat mag niet mee? 

 waardevolle voorwerpen 

 rookgerief 

 

Extra mee te nemen als je een brevet wil afleggen 

Ruiterbrevet A 

☺ nette ruiterkledij: ruiterhelm, rijbroek en rijlaarzen of chaps 

☺ zweepje 

Ruiterbrevet B 

☺  ruiterbrevet A 

☺ nette ruiterkledij (bij voorkeur wedstrijdkledij): ruiterhelm, rijlaarzen (geen chaps!)  

☺ zweepje  

 

Is je valies nog niet compleet? Neem dan snel een kijkje bij onze partner Epplejeck en maak gebruik van 

onderstaande kortingscode. 

 
Alleen geldig online op een artikel van het merk Epplejeck van 1 februari t/m 31 december 2023. M.u.v. reeds 
afgeprijsde artikelen of in combinatie met andere acties/kortingsbonnen. Typefouten en modelwijzigingen 
voorbehouden.  
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4. Op kamp met mijn eigen paard? 

 

Indien je met je eigen paard op kamp wenst te komen, dien je vast en zeker contact op te nemen 

met de kampplaats via mail naar volgende mailadres info@meerdaalhof.be 

 

Vermeld zeker volgende zaken: 

- Jouw naam 

- Naam van je paard 

- In welke week je komt. 

- Wanneer je je paard wenst te brengen en terug komt ophalen.  

 

Wat mag je zeker niet vergeten meenemen? 

☺ poetsgerief 

☺ zadel, hoofdstel en zadeldoeken 

☺ ander materiaal (halster, touw, bandages, …) 

 

☺ bewijs van inenting tegen tetanus en griep 

☺ kopie van paspoort/equipas en mutatiedocument/bewijs van encodering (verplicht!) 

☺ zadelkast (indien mogelijk) (afgesloten zadelkasten zijn niet beschikbaar.) 

 

De prijs voor de stalling van een eigen paard bedraagt 70 euro van maandag tot vrijdag en dient 

bij aankomst betaald te worden. In deze prijs zit onderhoud, stro en 3 maaltijden per dag 

inbegrepen. 

  

mailto:info@meerdaalhof.be


arena
YO U R C O A C H  I N  SPO RTS I N SU RA N C E

PAARDENSPORT VLAANDEREN
E info@paardensport.vlaanderen

Jozef Hebbelynckstraat 2 
9820 Merelbeke

T +32 (0) 9 245 70 1 1
BTW BE0465.222.391

IBAN BE06 4410 6333 8122
BIC KREDBEBB

www.paardensport.vlaanderen

 
 

Sportkamp initiatie en vervolmaking 
Meerdaalhof 

Begeleidende brief 

5. Hoe ziet een kampdag eruit? 

 

7u30: Opstaan 

8u00: Ontbijt 

9u00: Poetsen, opzadelen en paardrijden – praktijk naast het paard 

12u00: Middagmaal + Siësta 

13u30: Poetsen, opzadelen en paardrijden – praktijk naast het paard 

16u45: Vieruurtje 

18u00: Avondmaal 

19u30: Avondactiviteit 

21u30: Douchen en bedtijd  
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6. Wat moet ik nog weten? 

 

- Alle deelnemers vinden in hun account op www.bridle.be bij sportkampen > 

Inschrijvingen (helemaal naar rechts scrollen) een attest van de mutualiteit terug na 

afloop van het kamp.  

 

- Een vaccinatie tegen tetanus is verplicht! 

 

- Deze sportkampen voldoen aan de voorwaarden die zijn opgesteld door Sport 

Vlaanderen. 

 
- Deelnemers dienen Kids-ID of ISI+-kaart of identiteitskaart bij te houden in de 

geldbeugel. Deze wordt in bewaring gegeven. 

 
- Startlijst van de brevetafnames en demonstraties kan je op vrijdagvoormiddag op de 

site van Meerdaalhof (www.meerdaalhof.be) terugvinden op de homepage. 

 

- Kinderen jonger dan 14 jaar krijgen een fiscaal attest. Dit fiscaal attest mag ingediend 

worden bij de personenaangifte van de belastingen. Dit zal beschikbaar zijn in het 

ledenaccount van de deelnemer op www.bridle.be vanaf januari 2024. Vanaf 2023 zullen 

de fiscale gegevens ook rechtstreeks doorgestuurd worden naar FOD financiën.  

 

http://www.bridle.be/
http://www.meerdaalhof.be/
http://www.bridle.be/
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Medische fiche 
sportkamp van Paardensport Vlaanderen 

Medische fiche  
 
Gelieve dit document bij aankomst volledig ingevuld af te geven. Onderstaande informatie wordt 
vertrouwelijk behandeld en wordt enkel gebruikt voor medische doeleinden die gelinkt zijn aan 
Sportkampen van Paardensport Vlaanderen. 
 
Naam en Voornaam deelnemer:……………………………………………………………………………………………………… 

Wie contacteren in geval van nood?:………………………………………………………………………………………………. 

Noodtelefoon:………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Medische inlichtingen 
Naam huisarts:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer huisarts: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Laatste inenting tegen tetanus (indien gekend):……………………………………………………………………..(datum) 

Bloedgroep (indien gekend):……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Basisgegevens 
Is jouw kind allergisch of zijn er andere noodzakelijke gegevens die wij absoluut moeten weten als 
verantwoordelijke? Vb. astma, hooikoorts, AD(H)D, bedwateren, epilepsie, suikerziekte… 
 
Indien ja: welke? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Neemt de deelnemer hiervoor medicatie?            JA                   NEE 

 

Toediening van medicatie zonder voorschrift 
Voor toediening van medicatie zonder voorschrift (enkel pijnstillende en koortswerende middelen) is de 
toestemming, van jou als ouder of voogd, vereist. Geef je aan de kampverantwoordelijke toestemming 
om medicatie zonder voorschrift toe te dienen? Er wordt van elk medicijn steeds een versie gebruikt die 
naargelang de omstandigheden (bv. leeftijd) gepast is. 
 
JA                     NEE 
 
Welke medicatie mag uw kind niet krijgen? ………………………………………………………………………………… 
 
 
Toestemming verstrekking medische hulp 
Geef je aan de geneesheer van de kampplaats de toestemming om alle zorgen te verstrekken die de 
gezondheidstoestand van jouw kind vereisen in geval van nood?     JA                 NEE 
 
Andere nuttige inlichtingen (indien je deze wil toelichten, spreek gerust de kampverantwoordelijke aan 
bij de start van het kamp): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Datum         Handtekening ouder 
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Begeleidend document bij eigen medicatie  
 
De medicatie moet bij aankomst afgegeven worden aan de kampverantwoordelijke. 
 
Indien u van oordeel bent dat uw kind zijn/haar medicatie op een verantwoorde manier zelf kan 
bijhouden en toedienen, vink dan dit vakje aan:  
 
Verzamel de medicatie in een plastieken zak en voeg dit document toe aan deze plastieken 
zak.  
 
Hierdoor weet de kampverantwoordelijke onmiddellijk welke medicatie door welke deelnemer 
moet gebruikt worden en in welke hoeveelheid dit is. 
 
 
Naam deelnemer:………………………………………………………………………………………………. 
 

Reden Wanneer Hoeveelheid 
   

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

   

 
Extra opmerkingen 
 
 
 
 
 
Datum         Handtekening 

 


