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winterwerking

CLUBWEDSTRIJDEN
Wie wordt

clubkampioen
2018-2019?

Zaterdag 13 oktober ‘18
Zondag 18 november ‘18
Zaterdag 1 december ‘18
Zaterdag 22 december ‘18
Zondag 27 januari ‘19
Zaterdag 9 februari ‘19
Zondag 17 maart ‘19
Maandag 22 april ‘19
(FINALEDAG)

springen

dressuur

Noteer deze data alvast
met stip in je agenda!
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Wie wordt clubkampioen? Een
jaarlijks terugkerende vraag, een
zoektocht naar een allround
overwinnaar, kampioen in jumping
én dressuur. Het antwoord kennen
we na de winter, op de finaledag,
met tal van prachtige geschenken
en een uniek aandenken.
Nodig ook dit jaar je vrienden met
een bekwaamheidsattest en ruiters
met een A- of B-brevet uit voor onze
oefenjumpings in clubverband! Van
november tot april organiseren we
met het jeugdbestuur regelmatig
een wedstrijd, zowel voor dressuur
als voor springen. Deelnemen kan
met je eigen pony/paard, maar ook
met een pony/paard van de
manege.
Zowel
beginnende
springruiters als meer gevorderden
en dressuurruiters willen we
aanmoedigen!
Lees alle info over de inschrijving, de
inleg, de prijzen, de proeven,… in het
volledige wedstrijdreglement op
www.ruiterschoolrodeberg.be.

Het hoofddoel van onze clubwedstrijden is: jongeren plezier laten
beleven op de club, hen de kans geven
om aan een wedstrijd mee te doen, een
wedstrijdsfeer creëren, bijleren en
ervaring opdoen, ruiters leren omgaan
met de reglementen van het springen,
leren omgaan met wedstrijdstress,
barrage leren rijden, kennismaken met
verschillende proeven, ook dressuur,
want dressuur is even belangrijk als
springen. We rekenen dan ook op al
onze ruiters en ruitertjes, maar ook op
hun ouders om dit initiatief te steunen.
De clubkampioen is een veelzijdige
ruiter, die meedoet aan nagenoeg alle
wedstrijddagen dressuur (categorie
zonder B-brevet, met B-brevet en
initiator) en springen (proeven 60, 70,
80, 90, 100, 110 en 120cm). We maken
ook een dagklassement met prijzen
voor elke wedstrijddag, zodat ruiters
die niet in aanmerking komen voor het
eindklassement ook aan hun trekken
komen.
Meer er is nog meer…
Dit jaar organiseren we
voor het eerst een heuse
JUNIOR-CUP!
We willen onze jongste ruitertjes
aanmoedigen om te proeven van de
clubwedstrijden. Vaak kijken ze op naar
de echte wedstrijdruiters, maar missen
ze nog ervaring om zelf mee te doen.
De J-CUP is bedoeld voor ruitertjes die
wekelijks oefenen en een test gedaan
hebben op het eerstegraadsbrevet.
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J-cup

Voor de J-CUP wordt er per twee
ingeschreven (ruiter + mentor). De
mentor helpt bij het poetsen,
opzadelen en bij het uithalen, en zorgt
voor de pony voor, tijdens en na de
proef. De mentor is bij voorkeur een
ouder of grootouder, zus of broer. In
tweede instantie kan het ook een
toegewezen persoon zijn door de
clubverantwoordelijke.
Het doel van de proefjes is om hen
betere stuurvaardigheid aan te leren
met een zekere progressie naar de
finale toe. De J-CUP is geen
kampioenschap, de ruiters verdienen
wel stempels om een prijs te winnen op
de finale. Wie deelneemt aan springen,
doet ook mee met dressuur, en kan zo
een gepersonaliseerde sportzak van
Ruiterclub Rodeberg verdienen. Wie
enkel deelneemt aan dressuur gaat
voor een kleine gepersonaliseerde
sporttas. Daarnaast verdienen de
ruitertjes ook stempels voor een
diploma dat toelating geeft tot de proef
60 cm proef bij het volgende
clubkampioenschap. Schrijf dus tijdig
in, samen met je mentor!
Dit seizoen beleven onze
oudere leden hun 2de
jeugd in de SENIOR-CUP!
Voor de +24-jarigen maken we vanaf 8
deelnemers voor zowel dressuur (E5)
als springen (80cm met handicap; kan
hoger of lager naargelang de ervaring)
een afzonderlijk klassement, zodat ze
zich in een ontspannen sfeer kunnen
meten met hun leeftijdsgenoten.

S-cup

Sponsors
Wie de wedstrijden ten voordele van
de kinderen graag wil sponsoren,
mag steeds een voorstel doen:
natura- en geldprijzen zijn welkom.
Hulp
Laat het zeker weten indien je wil
helpen bij de clubwedstrijden (hulp in
de inrijpiste, overstekers voor de
baan, hulp in de piste om de balken
terug te leggen, poortopener…).
Supporters
Nodig je vrienden en bevriende
ruiters uit om ook deel te nemen,
buren,
kennissen,
supporters…
iedereen is welkom!

Annie Vaneechoutte
& Christof Deraedt
Rodebergstraat 21
8954 Westouter
0494 79 34 40
info@ruiterschoolrodeberg.be

