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Beste bezoeker, beste paardenliefhebber, 

 

Het team van manege Woutershof heet u allen van harte welkom op de 

2de editie van jumping Hasselt CSI2** en CSI YH1* die plaatsvindt van 23 juli tem 26 juli 

2015. 

Na deze internationale jumping van Manege Woutershof, staat het hele team klaar om u 

opnieuw te ontvangen op de Euregio Woutershof die zal plaatsvinden van 30 juli tem 02 

augustus 2015. 

U mag zich verwachten aan een hoogstaande competitie in een uitzonderlijk kader met tal 

van internationale, nationale en regionale deelnemers. 

Eerst en vooral wil de organisatie van manege Woutershof met nadruk, iedereen bedanken 

die dit evenement mogelijk hebben gemaakt! 

Sponsors, medewerkers, deelnemers, sympathisanten, supporters… zonder jullie is het 

onmogelijk om eender welke organisatie op poten te zetten! 

Limburgse gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel! 

Wij willen onze bezoekers & ruiters, de Limburgse gastvrijheid, gezelligheid en sfeer laten 

beleven tijdens onze jumpings. 

De toon is gezet en op deze manier willen wij ook werken naar de toekomst toe. 

Een blik op het jaar 2015 laat ons een druk hippisch programma zien, met o.a. de 

regelmatige jumpings van de KR en de LRV. 

Manege Woutershof biedt de mogelijkheid om aan een brede waaier van activiteiten en 

evenementen deel te nemen, in een uniek mooi en natuurlijk kader. 

Wij wensen iedereen heel veel plezier en zeer mooie sportmomenten op één van onze 

evenementen! 

 

Team manege Woutershof 

Christophe Wouters 
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Interview met Christophe Wouters - Tekst: Déborah Notermans – Equnews  
 

Voor het tweede jaar op een rij organiseer je een 2 sterren concours. Dit keer onder de 
naam Jumping Hasselt, vanwaar de naamswijziging? 
De naamswijziging is er eigenlijk gekomen omdat Hasselt bekender is dan het dorp 
Kuringen. We hebben de naam ook veranderd omdat we zeer nauw en goed samenwerken 
met de diensten van de stad Hasselt.     
 
Je hebt de ervaring met het organiseren van een internationale concours met de editie 
van vorig jaar, welke wijzigingen mogen we dit jaar verwachten aan het programma en 
of de locatie? 
We gaan er ook 1m20 proeven bij doen en de negatieve punten (zoals afwatering tussen 
stallen, bodem paddock) van vorige editie proberen te verbeteren. Maar ik besef ook dat niet 
alles in één jaar opgelost kan worden. Ik doe graag alles stap voor stap en wil stilaan 
groeien. Maar voor mij staan gezelligheid, betaalbare en mooie sport nog altijd centraal. 
 
De meeste 2 ster concours hebben het in België moeilijk om voldoende ruiters aan de 
start te krijgen, ondervind jij dit probleem ook? 
Er zijn natuurlijk wekelijks 2 ster concours en er zijn natuurlijk ook mensen en zaken die 
hiervan moeten leven. En dan is het altijd moeilijk om ruiters aan de start te krijgen. Tijdens 
onze eerste editie waren we ook niet helemaal volzet, maar toch is het een fijn concours 
geworden. We hopen natuurlijk wel dat er dit jaar meer ruiters zullen meerijden.  
 
Wat maakt Jumping Hasselt zo interessant dat er zoveel belangstelling voor is? 
Dat is moeilijk te zeggen maar ik hoop dat de mensen voor de gezelligheid komen,  iedereen 
moet zich hier welkom voelen. Ik maak geen verschil in 'standing' van mensen, voor mij is 
iedereen gelijk. Een goed gevoel is voor ons heel belangrijk, zowel bij de klant, als bij het 
personeel, de vrijwilligers, de ruiter en natuurlijk bij onszelf.  
 
Welke ambitie heb je naar de toekomst toe met Jumping Hasselt? 
Onze ambitie is om niet heel groot te worden maar wel om betaalbaar en gezellig te zijn. Ik 
hoop ook dat wij kunnen blijven organiseren zonder dat er een geldklopperij moet van 
gemaakt worden. De wedstrijden zijn een deel van ons inkomen maar de manege, lessen en 
pensionklanten horen er ook allemaal bij. Natuurlijk ben ik iedereen dankbaar die ons helpt. 
Sponsors, medewerkers, ruiters, grooms.. Ik moet het allemaal op eigen houtje doen dus 
zullen we maar rustig verder werken. 
 
Over jou persoonlijk dan, je hebt recent een zwaar ongeval gehad. Wat kan je ons 
daarover vertellen en welke gevolgen heeft dit voor jou en het organiseren van 
Jumping Hasselt? 
Klopt ik heb een stamp van een paard gekregen en ben even out met een gebroken nek, 
maar wij hebben super fijne en goede helpers en medewerkers. We zijn met 3 vaste mensen 
voor de organisatie van Jumping Hasselt, Katleen doet de administratie, Patrick en ik zelf 
voor de organisatie en voor de publiciteit hebben we Rikky. Voor al de rest zijn er heel toffe 
medewerkers dus alles gaat gewoon verder . 
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Jumping Hasselt 2015 : Programma CSI2**/CSI YH1* 

 van 23 tem 26 juli 2015 

EVENT CATEGORY: CSI2* PRIZE MONEY: 63.250 €  

EVENT CATEGORY: CSIYH1* PRIZE MONEY: 3.500 €  

OVERALL PRIZE MONEY 66.750 € 

DATE  START  CLASS DETAILS  CSIYH1*  CSI2*  

23/7/2015  14h00  Class  A  238.2.1  6Y  500   

23/7/2015  +/- 16h00  Class  B  238.2.1  7Y  500   

23/7/2015  +/- 18h00  Class  1  238.2.2  1m30   1.250  

        

24/7/2015  08h00  Class  2  238.2.1  1m35   1.500  

24/7/2015  +/- 10h30  Class  3  238.2.1  1m40   2.000  

24/7/2015  +/- 12h30  Class  C  274.5.3  6Y  500   

24/7/2015  +/- 14h00  Class  D  274.5.3  7Y  500   

24/7/2015  +/- 16h00  Class  4  274.5.3  1m30   1.250  

24/7/2015  +/- 18h30  Class  5  238.2.1  1m20   1.000  

        

25/7/2015  08h00  Class  6  274.5.3  1m30   1.250  

25/7/2015  +/- 10h00  Class  7  274.5.3  1m20   1.000  

25/7/2015  +/- 12h00  Class  E  238.2.2  6Y - Final  750   

25/7/2015  +/- 14h00  Class  8  274.5.3  1m35   1.500  

25/7/2015  +/- 16h30  Class  9 - Small GP  238.2.2  1m45 LR   24.500  

        

26/7/2015  08h00  Class  10  238.2.2  1m20   1.250  

26/7/2015  +/- 10h30  Class  F  238.2.2  7Y  750   

26/7/2015  +/- 12h30  Class  11  238.2.2  1m35   1.750  

26/7/2015  +/- 15h00  Class  12 - GP  238.2.2  1m45 LR   25.000  

Total  3.500  63.250  
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Interview met Lode Steegmans van Landrover Hasselt. 
Tekst: Déborah Notermans – Equnews 

 
Jullie zijn de hoofdsponsor van Jumping Hasselt. Van waar de samenwerking tussen 
beide partijen? 
Aangezien we al jarenlang samenwerken met Manege Woutershof, leek het ons een goed 
idee om ook de internationale jumping te sponsoren. Gezien de evolutie die deze manege de 
laatste jaren heeft gemaakt, denken we dat deze wedstrijd op dezelfde positieve manier zal 
evolueren. Manege Woutershof zorgt altijd voor een professionele organisatie met een 
familiaal karakter, iedereen voelt zich hier altijd welkom. Dit allemaal dankzij Christophe en 
Joke en hun team dat ze achter zich hebben staan. 
 
Wat betekend Land Rover voor de paardensport? 
Land Rover heeft een zeer uitgebreid aanbod dat iedereen binnen de paardensport kan 
aanspreken. Wagens die zonder enig probleem trailers kunnen trekken, maar ook (volbloed) 
'speelgoed' om als tweede wagen ernaast te plaatsen. Het blijft tenslotte een prestigieuze 
sport en daarbij horen natuurlijk ook prestigieuze wagens. Land Rover is dus met andere 
woorden de ideale partner voor de paardensport. 
 
Waarom is een internationaal paarden evenement als jumping Hasselt zo belangrijk 
voor jullie? 
Voor ons is vooral de aanwezigheid van de 'juiste' mensen belangrijk. De liefhebbers van 
deze wedstrijd behoren meestal tot ons doelpubliek en zijn ook ideaal om mee te netwerken 
in functie van Land Rover. Daarnaast is het ook een ideale gelegenheid om relaties met 
aanwezige klanten te onderhouden en klanten uit te nodigen voor de evenementen. Op de 
jumping zelf zijn er ook nog enkele communicatiedragers met ons logo op, deze zorgen 
ervoor dat we toch nog mensen bereiken wanneer we er zelf niet bij kunnen zijn. 
 
Wat denkt u dat jumping Hasselt precies kan betekenen voor de regio? 
Een plaats waar men kan samenkomen om te genieten van de paardensport op 
internationaal niveau in een aangename en groene omgeving. 
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Programma KR 
Euregio Woutershof 2015 
Algemene Informatie 
 

 
Datum : 30-31 juli & 1-2 augustus 2015 
 
Adres : www.manegewoutershof.be 

Manege Woutershof  
Stevoortse Kiezel 100 
3500 Kuringen Hasselt 
België 

 
Contactpersoon : Christophe Wouters +32 (0)477 34 48 52 
 
Afmetingen pistes :  

Hoofdpiste (Geopat) 85m x 85m 
Paddock1 (Geopat) 27m x 60m 
Paddock2 (Zand) 32m x 65m 

 
Pistebouwer : Gunther Van Lent 
Hoefsmid : Niels Ottenburgs 
Veearts :  Bruyninx Equicare 
 
Programma :  
 
Donderdag: 30 juli 2015: 
 

 
 

 

file:///C:/Users/IBM_ADMIN/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/CSI/euregio/www.manegewoutershof.be
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Vrijdag: 31 juli 2015 :  
 

 
 
Zaterdag: 1 augustus 2015 :  
 

 
 
Zondag:2 augustus 2015: 
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Jullie zijn sponsor van Euregio Woutershof 2015. 

Van waar de samenwerking tussen beide partijen? 

Het Woutershof is uitgegroeid tot een mooie, bloeiende manege waar een positieve en 
gezellige sfeer hangt. Hier koppelen wij graag onze naam aan! Ook aan de Euregio jumping 
trouwens: alles is steeds goed georganiseerd en tot in de puntjes verzorgd. De ideale 
gelegenheid dus om trouwe klanten eens in de watten te leggen door hen uit te nodigen voor 
een dagje paardensport, een lekkere BBQ en een glas bubbels! 
Niet enkel tijdens wedstrijden, maar het hele jaar door zijn wij aanwezig op de manege. Onze 
vlaggen van Autobedrijf Bruyninx Nissan & Kia zorgen het hele jaar door voor wat extra 
visibiliteit. 
 
Wat betekent Autobedrijf Bruyninx voor de paardensport? 
Autobedrijf Bruyninx heeft met haar merken Nissan en Kia voor elk profiel wel een wagen in 
huis: onze Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Kia Sportage en Kia Sorento trekken 
probleemloos trailers, terwijl de Nissan Note en Kia Carens ideale familiewagens zijn.  
Ook de sportievere chauffeur komt bij ons aan zijn trekken. Voor ieder wat wils dus!  
 
De paardensport mag dan wel een prestigieuze sport zijn, toch weten ze bij het Woutershof 
evenementen te organiseren waar heel de familie welkom is en zich thuis voelt. Dat is iets 
wat wij bij Autobedrijf Bruyninx sterk op prijs stellen. Het zijn namelijk die families die bij ons 
centraal staan. Onze verkopers zoeken, in functie van de behoeften en levensstijl, graag 
mee naar de ideale auto voor de klant! 
 
Wat denkt u dat de Euregio Woutershof precies kan betekenen voor de regio? 
De Euregio jumping trekt in Hasselt toch heel wat kijklustigen. Dat kan onze regio en stad 
alleen maar ten goede komen! Hasselt is een stad die veel mogelijkheden biedt en is de 
ideale bestemming voor een leuk dagje uit. Wie de drukte van de stad even beu is kan op de 
Euregio jumping zalig komen genieten van de paardensport, mooie omgeving en de 
randanimatie! 
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Interview met Alexander Liefsoens 
Tekst: Déborah Notermans – Equnews 

 
Wat betekent Jumping Hasselt voor de regio? 
Vroeger had je jumping Hasselt in de Grenslandhallen maar jammer genoeg hebben ze jaren 
geleden de boeken neergelegd. Sinds dit jaar hebben we nu terug een jumping in Hasselt 
dankzij het Woutershof. Voor onze regio is dit natuurlijk mooi meegenomen. Ik ga er immers 
van uit dat de internationale ruiters op verkenning zullen gaan in de nabij gelegen (horeca)-
zaken. 
 
Het is nog maar de tweede keer dat er in het Woutershof een internationale jumping 
georganiseerd wordt. Wat maakt deze jumping zo speciaal in vergelijking met andere 
internationale wedstrijden? 
Voor iedereen die er vorig jaar bij was, is het duidelijk, op jumping Hasselt hangt een héél 
gezellige sfeer. Er is ook de nodige randanimatie met o.a. een barbecue. Dit allemaal dankzij 
Christophe Wouters, zijn vrouw Joke en een héél team dat zich achter deze organisatie 
gezet heeft.  
Iedereen die vorige jaar deelgenomen heeft, staat volgens mij op de eerste rij om er dit jaar 
weer bij te kunnen zijn. Weersomstandigheden slaan het team ook niet uit hun lood, dat 
hebben ze in de eerste editie alleszins bewezen toen het begon te stortregenen waardoor de 
stallen onder water stonden. 
 
Welke zijn op dit moment jouw betere paarden waarmee je wellicht in Hasselt zal 
starten en waarom kies je precies hen? 
Ik heb enkel jonge paarden die ook op internationaal vlak ervaring dienen op te doen. We 
zien wel welke resultaten we hieruit eventueel kunnen meepikken. 
Attitude en Quickchin zullen starten in de 2 ster reeks. Met Corrychella van ter Hulst en 
Berlini From Second Life Z kom ik aan de start bij de Young Horses. 
 
Rijd je paarden voor eigenaars of allemaal van jou zelf? 
Ik rijd voornamelijk eigen paarden. Zo heb ik de 7-jarige Quickchin samen met organisator 
Christophe Wouters. Deze zijn we aan het klaarstomen voor het grotere werk. Daarnaast rijd 
ik nog twee paarden van mijn zus Isabelle Liefsoens en schoonbroer. 
 
Je kinderen rijden ook op hoog niveau, zullen zij ook aan de start komen? 
Aangezien ik zal starten op de internationale jumping, zullen de kinderen de week erna 
deelnemen aan de Euregio.  
 
Hoe blik je persoonlijk terug op het voorbije half jaar op sportief gebied? 
Over het voorbije half jaar ben ik best wel tevreden. Mijn paarden hebben een flinke sprong 
voorwaarts gemaakt. Op het Belgisch kampioenschap voor 7-jarige paarden had ik 3 
paarden in de finale waarvan eentje (Attitude) tweede werd. 
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Sfeerfoto’s van vorig jaar 
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Kalender 2015 
 

Kempische Regionale jumping 
 
Data      Wedstrijd  
 
10/05/2015      B-wedstrijd 
 
03/07 – 05/07/2015    2 terreinen 
 
30/07 – 02/08/2015    Euregio Woutershof 2015 
 
11/09 – 13/09/2015    Kampioenschap jonge paarden KR 2015 
      2 terreinen  
 
10/10 – 11/10/2015    Interclubkampioenschap 2015 
 

Nationale jumping 
 

Data      Wedstrijd  
 
04/06 – 07/06/2015    Silver + cyclus jonge paarden 
 
15/08 – 16/08/2015    Gouden laars 
 

Internationale jumping 
 
Data      Wedstrijd  
 
23/07 – 26/07/2015    Jumping Hasselt CSI2** + CSIYH1* 
 

LRV 
Data 
 
01/05 -03/05/2015    12/07/2015    19/07/2015 
 

Kempische Regionale Dressuur 
 
26/04/2015         23/08/2015 
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Noteer alvast in jullie agenda: 
 

Zondag 13 september 2015 

– VIP Woutershof  

Kampioenschap Jonge paarden KR 

 

Mogelijkheid voor firma’s/klanten en/of bezoekers  

om een VIP ARRANGEMENT te reserveren tijdens  

het kampioenschap jonge paarden 

 

 

Reserveren kan al vanaf maandag : 20 juli 2015 : 

Rikky Brebels 

 

e-mail : rikkybrebels@telenet.be 

 

GSM : 0476/54 97 94 

mailto:rikkybrebels@telenet.be
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Onze sponsor/partner formules 
 

Bent u op zoek naar een originele manier om uw firma in  

de belangstelling te brengen? 

 

Het Woutershof kan u op meerdere vlakken bijstaan om uw bedrijf eens op een 

andere manier voor te stellen aan uw klanten, vrienden of personeel. 

 

Wij willen zowel voor ruiters als voor het publiek evenementen brengen  

met het potentieel om uit te groeien tot een uniek  

nationaal of zelfs internationaal spektakel. 

 

Om dit waar te maken, doen we een beroep op uw medewerking en steun. 

 

Wilt u gedurende het hele jaar in “the picture “ staan met uw bedrijf of wilt u uw 

relaties en/of medewerkers laten genieten 

van een ongedwongen sfeer in de paardenwereld?  

 

Alles is bespreekbaar in manege Woutershof 

 

We hebben een waaier aan mogelijkheden  

om van onze samenwerking een succes te maken... 

 

 

Enkele ideeën: 

 

Wildcards op evenementen georganiseerd door het Woutershof 

 

Doorlopende vermelding van uw firmalogo in of rond de manege. 

 

Uw logo op de uitrusting van ruiter(s) Woutershof. 

 

x keer per jaar stellen wij onze vergaderruimte gratis ter beschikking 

 

De organisatie van een “ dag op de manege “ voor uw personeel, 

vrienden, klanten… 

Een complete hindernis in de kleuren en logo van uw bedrijf  

op alle jumpings georganiseerd door het Woutershof 

 

Vermelding op alle drukwerk/website van het Woutershof 

 

Voor meer info in verband met onze sponsorformules 

kan je contact opnemen met : 

 

Rikky Brebels   e-mail: rikkybrebels@telenet.be  GSM : 0476/54 97 94 

mailto:rikkybrebels@telenet.be

