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R u i t e r k a m p  p l u s  o p  d e  T u t e n b u r g
  

Dit is een kamp voor iedereen vanaf 17 jaar en voor iedereen die zich nog 

sportief genoeg voelt om op kamp te gaan. Het is de bedoeling om met z’n 

allen er een gezellig kamp van te maken.  

Wanneer is dit kamp 

Het kamp begint op vrijdag avond  13 augustus tussen 19.00 en 20.00  

en  eindigt op zondag    15 augustus ongeveer rond 17.00. 

Wat kan je van het kamp verwachten 

De eerste avond staat in het teken van kennismaking met de andere, de paarden 

uit proberen, een slaapzaal uitzoeken en nog een gezellige avond houden. Er 

kunnen rond de 25 personen op kamp komen. 

De tweede dag staat in het teken van de Veluweritten, er worden in 

verschillende groepen gereden. ’s Avonds gezellig eten en nagenieten bij het 

kampvuur. 

De derde dag is een afwisselend programma voorbeelden hiervan kunnen zijn: 

Buitenrit, dressuurles, springles, , voltigeles, tandem rijden, spel te paard of  

freestylen. Er zijn meerdere keuzes mogelijk, ’s Avonds eindigen we het kamp 

met een lekkere barbecue.  

De lessen en buitenritten worden begeleid door gediplomeerde instructeurs, 

verder zal Matty en Alexander de algehele begeleiding op zich nemen. Wij gaan 

er van uit dat in de resterende tijd ieder voor zich zelf kan zorgen en het verder 

samen gezellig maakt met andere kampgenoten. 

Het niveau van paardrijden 

Het is voor dit kamp wel handig om de basis van het paardrijden onder de knie 

te hebben, echter hoeft men geen ster ruiter te zijn. Van te voren kan worden 

aangeven of men graag in een relaxte groep wil, waarin we met buitenritten 

stappen draven en een rustig galopje maken. 

Of  in de groep die graag een keer voluit willen galopperen. 



Slapen 

Iedereen slaapt op slaapzalen in een éénpersoonsbed, er is keuze uit 2, 5, 6, 12 

of 16 persoons slaapzalen. Er is een kamer gereserveerd voor rustige slapers, en 

een voor roemoerige slapers. 

De rest van de kamers is naar eigen keus. 

Eten en drinken 

Wij zorgen voor alle maaltijden, ook is er voldoende fruit en andere 

versnaperingen aanwezig. 

Verder serveren wij koffie, thee, melk, sinaasappelsap, of frisdrank. Wanneer 

iemand een dieet volgt of iets niet kan of mag eten dan horen we dit graag zodat 

we daar rekening mee kunnen houden. 

Wil je wat anders te drinken of te eten, dan kan men dat zelf mee nemen of 

kopen. 

Met alcohol op mag men niet paardrijden en dronkenschap wordt door ons niet 

getolereerd. 

 

Spullen die je mee moet nemen 

Slaapzak, hoeslaken en kussensloop. Kleding voor alle weer typen, makkelijke 

schoenen. Zwemkleding. Handdoek en toiletspullen.  

Daarnaast natuurlijk paardrijdspullen zoals cap, laarzen of rijschoenen met 

chaps, rijbroek en eventueel zweep. Eventueel gezellige muziek en/of 

gezelschapspel.  

Kosten en aanmelding 

De kosten bedragen € 167,- .  

U kunt  het bedrag zelf over maken op  

Bank nummer  NL16RABO 0 32.16.01.327 t.n.v. De Tutenburg te Giesbeek. 

Vermeld hierbij ook de voor- en achternaam van de deelnemer en de datum van 

het ruiterkamp. Pas nadat uw inschrijfformulier en de inschrijfkosten zijn 

ontvangen geldt de inschrijving. Het bijgevoegde inschrijfformulier ontvangen 

wij graag voorzien van handtekening retour (liefst digitaal) 

Annuleren 

Annuleren kan tot 4 weken voor aanvang van het kamp. Wij zullen dan € 82,- 

terug overmaken op uw rekening. Mocht het kamp wegens coronamaatregelen 

niet door kunnen gaan dan ontvangt u 80% van het gehele kampgeld retour. 

 

Vragen 

Mocht u na deze informatie toch nog vragen hebben over ons ponykamp, dan 

kunt u via bovenstaand adres contact met ons opnemen. 

 


