
wat
Binnenpiste 20x45 m, afgeronde hoeken, 2 dressuurspiegels aanwezig, geopad.
Buitenpiste 20x40 m, geopad.
Grasweide ongeveer 30x80 m, met 5 opgestelde hindernissen.
 
Je kan een uur gebruik maken van de piste en het bijhorende pistemateriaal. 
(kegels, springstaanders, balken, cavalettiblokken)  
Let wel: springen in de piste kan enkel in onderlinge overeenkomst met de andere ruiters van dit uur. 

Er worden maximaal 4 ruiters toegestaan per uur. 
Je kan zelf een lesgever of groom meebrengen om te trainen in de piste. Deze persoon betaalt ook toegang tot de piste.
Een kwartier voor en na het rijden kan je gebruik maken van de bindplaats om je paard klaar te maken.

verhuur rijbaan
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winter: 1/11 – 1/3 lente 1/3–30/6 
herfst 1/9–1/11 zomer (1/7-31/8)

maandag 8–21 uur 8–14 en 17–21 uur 17–21 uur
dinsdag 12–19 uur 12–14 en 17–19 uur 17–21 uur
woensdag 8–13 en 18–21 uur 12–14 uur 17–21 uur
donderdag 12–21 uur 12–14 en 17–21 uur 17–21 uur
vrijdag 8–17 uur 12–17 uur 17–21 uur

zaterdag enkel op aanvraag* 
(12–14 uur & 17–21 uur)

enkel op aanvraag* 
(12–14 uur & 17–21 uur)

enkel op aanvraag* 
(10–18 uur)

zondag enkel op aanvraag* 
(10–18 uur)

enkel op aanvraag* 
(10–18 uur)

enkel op aanvraag* 
(10–18 uur)

feestdagen gesloten
* indien de conciërge van dienst is.

prijs 
· toegang € 5 per persoon die in de piste aanwezig is. 
· € 20 voor huur van de piste in exclusief gebruik. (waarbij er geen andere ruiters kunnen reserveren)
· een pony huren kan voor € 6 / uur. 
· het gebruik van het solarium bedraagt € 2/halfuur.



reserveren
Je reserveert per email ten laatste voor 14u op dezelfde dag naar boerekreek@oost-vlaanderen.be
Voor zaterdag en zondag dien je voor vrijdag 14u te reserveren.

Telefonisch kan je enkel de beschikbaarheid navragen: 09 379 91 82

Achteraf zal je betalen via een factuur.

Annuleren kan ook tot 14 uur op dezelfde dag per email naar boerekreek@oost-vlaanderen.be,  
nadien moet je je reservatie betalen.

 

voorwaarden
Elke ruiter of begeleider wordt geacht om voldoende rijvaardig te zijn om op een veilige manier zelfstandig in onze piste 
te rijden.

Elke ruiter of begeleider is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering voor lichamelijke ongevallen en 
burgerlijke aansprakelijkheid.

Wie jonger is dan 18 jaar dient steeds vergezeld te worden van een volwassenen die kan paardrijden.

Een pony/paard van ons huren kan enkel als je in het bezit bent, of les krijgt van een lesgever die in het bezit is, van een 
V.T.S.-diploma initiator of hoger, of een andere instructeur-opleiding die hieraan gelijkgesteld is.
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