
In het zadel voor het Western avontuur van je leven.

…en zoals de meeste boeiende verhalen, werd ook het onze geschreven door een 
groep bezielde mensen met een hart voor deze vallei en haar levenswijze. We willen dat alles met jou 
delen om er de beste vakantie van te maken die je ooit hebt beleefd.

In den beginne was er de Flitner Ranch. Deze werkranch werd een eeuw geleden opgericht en bestrijkt nu 
mede door inzet van Belgisch enterpreneurship zo’n 140,000 ha van het mooie Big Horn Basin ten oosten 
van Cody in Wyoming en van Yellowstone Nationaal Park. Vier generaties Wyoming cowboys en 2 generaties 
Belgische Cowboys zijn je hier vooraf gegaan om Black Angus koeien te fokken, het land te beheren en een der 
meest prestigieuze guest ranches van Noord Amerika uit te bouwen.

Sinds 1992 heeft de Hideout Lodge & Guest Ranch deze spectaculaire streek ook voor jou geopend. Onze 
“wranglers” zijn echte experten die, op basis van de beginselen van de natuurlijke omgang met paarden, voor 
jou precies het paard vinden dat bij jou past. Of je nu een ervaren ruiter bent of een beginner, wij zorgen 
ervoor dat je op een veilige manier je rijniveau verhoogt, om daarna je verworven kennis te kunnen toepassen 
wanneer je koeien hoedt en het cowboyleven beleeft waarvan je droomde.

Bij onze tradities hoor een vleugje ver�jning: professionele medewerkers, mooie accommodaties, 
buitengewoon lekker eten en daarnaast nog vissen-met-de-vlieg, kleiduifschieten, mountainbiken en nog veel 
meer. En dat alles is een oogverblindend stukje Western paradijs. Alhoewel eigenlijk het beste bestaat uit de 
nieuwe vrienden van overal ter wereld die je hier ontmoet.

Het is authentiek Western. Het is een holistische ervaring. Eigenlijk is het gewoon superleuk! Het is een plaats 
waar dromen in vervulling gaan, en als je terug naar huis vertrekt, zal je versteld staan over wat je allemaal 
hebt geleerd en gedaan. 
Welkom op de Hideout Lodge & Guest Ranch!

Ons verhaal, dat ben jij!

Ontsnap naar het paardenparadijs van het onmetelijke Amerikaanse Westen.  
Zin om paard te rijden of het te leren? Om koeien te hoeden? Om deel te nemen aan een ouderwets rondje kalfjes 
brandmerken? Of misschien een rustiger dagje vis vangen (en terug gooien) in een helder bergstroompje? Al deze 
activiteiten kan je beoefenen in de Hideout Lodge & Guest Ranch. Je brengt er de dag door terwijl je je grote Western 
avontuur beleeft, om er bij zonsondergang van te genieten van meer moderne verwennerij.

Je rijdt paard in de spectaculaire Big Horn Mountains van Wyoming, terwijl je vervuld wordt van onvergetelijke 
herinneringen, nieuwe vrienden maakt en een beter begrip krijgt voor wat het Amerikaanse Westen precies is.

Trail en Endurance Paradijs

Shell is ook the start plaats van de 160 kilometer lange Big Horn 100 Mile Endurane Race, een van de meest uitdagende 
endurance races in the West. In tegenstelling tot de meeste andere endurance races maakt deze race een grote cirkel 
in een uitzonderlijk gevarieerd terrein. De deelnemers vertrekken in half woestijn in de vallei op 1200 meter hoogte 
en rijden door canyons, open vlaktes, bossen, etc. tot op hoogten van 3,000 meter. De meeste deelnemers rijden op 
Arabische paarden, Mustangs of Quarter Horses aangepast aan dit terrein.  



Onze paarden… Het landschap waar we in rijden en spelen…

We zijn �er op onze paarden.  
We zijn ervan overtuigd dat onze paarden bij de beste horen. Of je nu elke dag rijdt of je je voor de 
eerste keer in het zadel hijst, we hebben een paard dat precies bij jou past. We passen de principes van de 
natuurlijke omgang met paarden toe, wat betekent dat we op een zachte manier met onze paarden (en 
ons vee) omgaan, zodat hun stress – en  de onze -  tot een minimum beperkt blijft. Al onze medewerkers 
kennen deze methodes door en door en zijn steeds bereid om hun kennis met jou te delen.

We prijzen ons gelukkig dat we in één van de 
mooiste plekjes op aarde wonen, in een omgeving die 
er grotendeels nog precies hetzelfde uitziet als 100 jaar geleden. 
De Hideout ligt aan de ingang van de Shell Canyon, aan de voet 
van de Big Horn Mountains. Op de Hideout kan je eindeloos 
paardrijden in alle richtingen. Of het nu in het National Forest is, 
op private grond of in de wildernis, je kan hier jaren aan een stuk 
terugkomen zonder ooit dezelfde wandeling te doen.



Een oogverblindend landschap

Verscheidenheid kruidt het leven – een uitdrukking die ook toepasselijk is op paardrijden!   De vele verschillende landschappen van Wyoming die 
je op de Hideout vindt, zullen je versteld doen staan. Wil je over een bergtop rijden? Of galopperen in het wuivende gras? Het diepe Alpijnse woud verkennen? Of te paard door de 
woestijn trekken? Je vindt het er allemaal, met inbegrip van de majestueuze top van Cloud Peak die boven de naburige wildernis uittorent op meer dan 4.000 meter.

Door zijn aan weer en wind blootgestelde reliëf vind je in de vallei van Shell (waar de Hideout is gelegen) een grote verscheidenheid van  landschappen op verschillende hoogtes van 
1.200 meter in de vallei tot meer dan 4.100 meter in Cloud Peak Wildernis.



Paarden zijn het hart van de Hideout en doordringen in het hart van een paard is dan ook één van de meest 
memorabele ervaringen die je hier kan opdoen. Wat drijft een paard? Hoe kan ik niet alleen een betere ruiter worden, maar ook beter 
communiceren met deze edele dieren? Onze lesgevers staan klaar om met jou de �loso�e en de praktijk van de natuurlijke omgang met paarden (of “natural 
horsemanship” zoals het hier wordt genoemd) te delen, zodat je ook meer haalt uit je buitenritten of  je werk met koeien. Je kan een nog hoger niveau bereiken 
als je deelneemt aan onze “Colt Starting Clinics” waar je jonge paarden leert inrijden of wanneer je problemen leert oplossen tijdens de “Trouble Shooting 
Clinics” die beide tijdens bepaalde weken worden ingericht.

Behalve over uitstekende « quarter horses » die aangepast zijn aan het western rijden,  het terrein en het werk op de ranch, beschikken we ook over een 
groeiend aantal goed getrainde Mustangs (in het wild geboren paarden) voor gasten die beschikken over een zekere ruiterervaring. Dat maakt het  
paardrijprogramma op de Hideout uniek.

In 2012 heeft een wereldberoemde Oostenrijkse documentairemaker Erich Proell de Hideout 
en zijn Mustangs opgenomen in zijn driedelige serie over Mustangs. Behalve de Hideout 
vind je in deze serie ook paarden�uisteraars als Pat Parelli, Monty Roberts en Nick en 
Steve Mantle terug. Stukken van de documentaire kan je bekijken op onze website.

Het paardrijprogramma van de Hideout wordt gemanaged door Authentic 
Horsemanship & Training (AH Horsemanship).

Op bepaalde tijdstippen worden ook Colt Starting Workshops, Trouble 
Shooting, low stress Stockmanship en workshops Western rijden aangeboden. 
De Hideout biedt een platform aan al wie met open geest en respect het 
paardrijden benadert en werkt samen met verschillende lesgevers. De 
basisbeginselen van ons AH Authentic Horsemanship concept zijn de 
3 “C’s”, voor Character (karakter), Conduct (gedrag) en Competence 
(bekwaamheid), wetende dat alleen bekwaamheid kan worden 
aangeleerd. We geloven er oprecht in dat alleen trainers en lesgevers 
die de 3 C’s beheersen 3C paarden kunnen opleiden middels het 
gebruik van respectvolle trainingsmethodes.

Paardrijvakanties, intensieve lessen en opleidingen in de natuurlijke omgang met paarden



Ken je de �lm “City Slickers”?   
Een mooie �lm, dat wel – maar bij ons 
op de Hideout krijg je het echte werk 
voorgeschoteld. Onze gastenranch deelt het 
onmetelijke land met de 100-jaar oude Flitner 
Ranch. Voor de authentieke ervaringen moet 
je bij ons zijn. Je rijdt op oude paden en drijft 
koeien, zij aan zij met echte cowboys, op een 
onmetelijke authentieke vee-ranch die meer 
dan 140,000 ha bestrijkt. Ze tonen je met 
plezier hoe het op de juiste manier moet. 

Koeien hoeden, koeien drijven en onbegrensde mogelijkheden om paard te rijden



Paardrijden in de winter en buiten het seizoen

Als de zomer eindigt, begint het voor ons pas. De Hideout Lodge & Guest Ranch blijft het hele jaar door open – ook als een verse laag sneeuw 
aan dit oogverblindende landschap een totaal ander uitzicht geeft. Er gaat niets boven rijden door de sneeuw op een heldere winterdag, gezeten op een warme 
paardenrug. Ook tijdens de winter genieten we van een droog klimaat met meer dan 300 dagen zonneschijn per jaar.

Een nieuwe ervaring als paardrijden door de sneeuw is maar één van de vele leuke activiteiten die je tijdens de winter in Wyoming kan ondernemen. Andere zijn 
een winters bezoekje aan Yellowstone National Park, waar je de warmwatergeisers door de koude lucht omhoog ziet spuiten. Of je kan gaan skiën in Red Lodge 
of het Sleeping Giant ski station. Je kan ook een paar sneeuwschoenen aanbinden, of een tochtje met een sneeuwscooter maken op één van de meer dan 600 km 
gereden paden. Je kan een hele week komen en elke dag een andere winteractiviteit beoefenen.



Western fotografie

Er zijn van die plekjes waar je goeie foto’s maakt alleen maar door op het knopje te drukken. 
Als fotogra�e jouw passie is, bestaat er waarschijnlijk geen betere plaats om je hobby op een hoger niveau te tillen. De Hideout is sinds jaar en dag de favoriete stek van zowel 
hobbyisten als professionele fotografen. Vraag ons gerust om meer informatie over onze speciale weken en intensieve lessen voor fotografen, waar je wordt begeleid door 
professionelen. 

Bezoek a.u.b. de sites 
 www.photosafaris.com, 
www.thehideout.com. 

voor verdere informatie. Onder 
de bekende western fotografen 
die regelmatig naar de Hideout 
komen vind je o.a. eff Vanuga, 
Carol Walker – Living Images, 
Darell Gulin en de Zwiters-
Italiaanse fotografe Daisy 

Gilardini.



Andere activiteiten
Het “Oude Westen” wordt piepjong  als je het vergelijkt met de vroegere bewoners van 
deze streek – de dinosaurussen! Dit is de perfecte omgeving voor wie gebeten is door paleontologie. 
Opgravingen van dinosaurussen is maar één van de andere activiteiten op de Hideout. Strek de benen op 
een bergwandeling, ga mountainbiken, gooi een vislijn uit en vang een forel, of geniet van een namiddagje 
kleiduifschieten. Ga op uitstap naar Yellowstone Park. Of blijf gewoon op de ranch en laat je verwennen 
met een massage. 



Accommodaties Dineren

Er is zoveel te doen op de Hideout dat je wellicht niet veel tijd op je 
kamer zult doorbrengen—alhoewel je dat wel zou willen. De kamers zijn voorzien 
van Pendleton dekens en gedecoreerd in warme, typische western kleuren. Ze komen in 
verschillende uitrustings- en comfortniveaus. Alle kamers zijn voorzien van draadloos 
internet, TV, airco, een ijskast, haardroger, kamerjassen en andere moderne voorzieningen.

Onze getalenteerde koks serveren je een 
hartig ontbijt en elegante diners.
De Hideout gasten genieten van de beste Western keuken. 

Naast Amerikaanse reizigers tref je bij ons ook een groeiend aantal 
Europese en andere gasten van overal ter wereld aan. Vooral onze Europese gasten waarderen het 
gezonde en meer geso�stikeerde eten. Op de Hideout worden alle maaltijden zelf bereid met verse 
ingrediënten waarvan we er veel zelf kweken of betrekken van naburige boerderijen.

We hebben het hele jaar door een of meerdere uitstekende chef-koks in dienst. En ons personeel 
van diverse  achtergronden bedient je in het Engels, maar ook in het Frans, Nederlands, Duits en 
Spaans.
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Yellowstone  
National  

Park

P.O. Box 206 
3170 Road 40 1/2, Shell, WY  82441
Reserveringen: 001 (307)765-2080  

Kantoor: 001-(307) 765-2080 
Fax: (307) 765.2681

www.thehideout.com  
info@thehideout.com

(je kan ook Peter De Cabooter rechtstreeks mailen op  
office@thehideout in het Nederlands, Engels, Duits of Frans).
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The Hideout is member of:

Het dichtstbijzijnde vliegveld is Cody Yellowstone Re-
gional Airport aan de oostelijke ingang van Yellowstone 
National Park. Je vliegt deze kleine luchthaven aan via 
Salt Lake City (Utah) of Denver (Colorado).  Een andere 
mogelijkheid is Billings (Montana) dat op 2,5 uur rijden 

van The Hideout ligt. 

Wij bieden transfers van en naar Cody aan.

Thank You to all photographers:  
Jeff Vanuga, Darryll Gulin, Daisy Gillardini, Bobbie Goodrich,  

Mark Buscail, The Hideout Photographers

Shell, Wyoming



Te gast bij Belgische pioniers in Wyoming.

Shell, Wyoming


