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SPRINGSTAGES 2023
BOOST JE KENNIS EN RIJVAARDIGHEID.

 MAAK SPRONGEN VOORUIT!

ONDER BEGELEIDING 
VAN ANOUCH DANNEELS
 Anouch is een 27-jarige Belgische springamazone uit Schilde, 

Ze rondde haar opleiding als zelfstandig instructeur paardrijden

succesvol af in 2016 en werd gediplomeerd Trainer B: trainen van ruiter

en paard op nationaal wedstrijdniveau. Anouch behoort tot de Actieve

VTS gediplomeerde trainers erkend door Paardensport Vlaanderen.

Dagelijks traint ze de competitieve springruiter en coacht ook op

wedstrijden. Ze heeft ervaring in het opleiden van jonge springpaarden

en is zelf actief op internationale wedstrijden. Anouch deelt haar

ervaring en kennis graag om gemotiveerde ruiters te laten doorgroeien

naar een hoger niveau!

SPRINGSTAGE
De springstage bestaat uit variërende trainingen waar de focus ligt op jouw

rijtechnieken als ruiter en de springtechniek van je paard. Naast de rijlessen

krijg je ook theorie- en praktijkopdrachten betreffende de springsport om

een beter inzicht te krijgen. Tijdens de springstage

doen we nuttige en uitdagende oefeningen om behendiger te worden in het

springparcours en een echte combinatie te vormen samen met je paard. We

werken aan  het inschatten van de juiste afzetafstand,

temposchakelingen voor controle, ritmisch galopperen, gymnastisch werk en

meer belangrijke zaken om sprongen vooruit te maken in je volgende

springparcours.  Ontdek je werkpunten, leer hoeveel galoppassen je moet

doen over een lijn van x-aantal meter, begrijp de functie van een technische

oefening, leer beseffen wat je doet en waarom. De trainingen worden steeds

gradueel opgebouwd vanuit wederzijds vertrouwen tussen ruiter en paard.

Deze springstage is gegarandeerd een leerzame ervaring en een ideale

voorbereiding op je springwedstrijden!

TRAININGEN



DATA LOCATIE INFO

5-6-7  april 2023 Sint Niklaas

Paasvakantie
Woensdag tot en met vrijdag,  8u - 18u
Overnachting paard inbegrepen (incl. vlasbedding, hooi en krachtvoer)
Zonder overnachting ruiter
Lunch, 4-uurtje, drinken inbegrepen
Mogelijkheid tot aankomst paard avond voordien tussen 19u - 20u

5-6-7  juli 2023 Schilde

Zomervakantie
Woensdag tot en met vrijdag, 8u - 18u
Overnachting paard inbegrepen, incl. strobedding, hooi en krachtvoer
Mét overnachting ruiter
Aankomst ruiter en paard avond voordien tussen 18u30-19u30
Alle maaltijden en drinken inbegrepen

23-24-25 augustus 2023 Schilde

Zomervakantie
Woensdag tot en met vrijdag, 8u - 18u
Mét overnachting ruiter
Overnachting paard inbegrepen, incl. strobedding, hooi en krachtvoer
Aankomst ruiter en paard avond voordien tussen 18u30-19u30
Alle maaltijden en drinken inbegrepen
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De overnachting zal doorgaan in het ouderlijk huis van Anouch. Dit is op 8 minuten fietsen van de stalling waar
de springstage door gaat. We fietsen samen in groep na het ontbijt 's morgens door naar de stal waar we starten
met de paarden te verzorgen en vervolgens beginnen met de ochtend training. We lunchen op stal (belegde
broodjes naar keuze) en daarna volgt de namiddag training. Na het voederen van de paarden fietsen we weer in
groep naar huis voor een warme avond maaltijd (Hamburgers, met sla en frietjes - Spagetthi Bolognaise en hot
dogs) . Er zijn 2 slaapruimtes voorzien en 2 aparte slaapkamers. Er zijn verschillende avondactiviteiten naar
keuze: movienight op groot scherm, zwemmen, gezelschap-of buitenspelletjes als ontspanning!

3-daagse springstage 

Onder begeleiding van gediplomeerd trainer Anouch
Danneels

Niveaus vanaf 50 cm tot 120 cm

Opbouwend trainingsschema om de techniek van ruiter en
paard te verbeteren

Leerrijke theorie en praktijk opdrachten

Breng je eigen pony of paard mee

Stal & overnachting paard inbegrepen. Inclusief stalbedding,
hooi en krachtvoer 

Lunch, 4-uurtje en drinken inbegrepen

Overnachting ruiter mogelijk voor specifieke data, alle
maaltijden inbegrepen

Iedere deelnemer krijgt een gratis zadeldoek met Anouch
Danneels Sporthorses logo

Tijdens het springparcours komt er een fotograaf, iedere
deelnemer krijgt een foto digitaal!

OVERNACHTING RUITER

INSCHRIJVEN KAN VIA HET INSCHRIJVINGSFORMULIER

WHATSAPP  +32470846630

 


