
Clubkrantje

december: 

Vanaf 1 dec.: LIDGELD EN VERZEKERING   in
orde brengen voor 2019!!!

1: clubjumping,  geen lessen in de namiddag
4: start lessen A-brevet 20 u tot 21,30 u iedere dinsdag

22: clubjumping: Thema: iedereen kertsman
geen lessen in de namiddag

24 en 25: gesloten
26: met de bus naar jumping Mechelen

27 en 28: jeugddagen 

januari:
31dec en 1 jan: gesloten
2-3 en 4 jan jeugddagen

4-5-6 wedstrijdruiters naar Lier
27: clubdressuur, geen lessen in de namiddag

februari:

nieuwjaarsreceptie voor alle clubleden
SAVE THE DATE: 23 februari



DECEMBERWEETJES:

START LESSEN A-BREVET
Voor alle ruiters zonder brevet start er een lessenreeks in voorbereiding tot het
A-brevet. Met de nodige kennis voor de dressuur en initiatie tot het springen.
Wie ervoor klaar is kan meedoen in de krokusvakantie aan het examen, indien
meer dan 8 kandidaten kunnen we een apart exaen organiseren.
Les op dinsdagavond 2 december en vanaf dan iedere week van 20 u tot 21,30 u

CLUBJUMPINGS: 1 dec en 22 dec

telkens vanaf 13,30 u starten met de Junior-CUP
Aarzel niet en doe mee!!! Vooraf inschrijven!!!

Er zijn die dagen geen rijlessen in de namiddag. Deze gaan wel door in de
voormiddag om 10 u en om 11 u of op zondag voormiddag om 10 en 11 u  of

namiddag om 16 u of 17 u
Rijlessen ter voorbereiding van het A brevet

op dinsdagavond om 20 u: duur anderhalf uur, kostprijs: 4 stempels
Voor ruiters met enige ervaring die nog springinitiatie en “the final tutch” voor
het examen willen ervaren.
22 december: iedereen KERSTMAN ook voor de supporters, prijs voor best
verkleedde.

Kerstvakantie op de manege! 
Open -gesloten:

De gewone lessen blijven doorgaan. Er is iedere dag rijles voor jeugd om 17 u.
Zat 22 dec: enkel les in de voormiddag, namiddag: clubjumping.
Zond 23 dec: normaal programma
Maand dinsd en woensd 24-25-26 dec: gesloten
Woensd 26 dec.: met de bus naar  Jumping Mechelen
Donderd vrijd zaterd zond 27-28-29-30: gewoon programma
Maand dinsd 31dec en 1 jan  gesloten
Woensd donderd vrijd zaterd zond: 2-3-4-5 jan: gewoon programma
Jeugddagen: van 9 u tot 16 u: 27 en 28 dec., 2-3-4 jan.

LEREN LONGEREN en VRIJLOPEN
Op  donderdag 27 december om 17,30 u is er een les in longeren en vrij lopen
in de piste. Waarop letten, hoe eraan beginnen? Demonstratie en mogelijkheid
om zelf een paard te longeren. Indien de les bijval heeft wordt ze herhaald op
vrijdag 28 december om 17 u.
Deze les is gratis, enkel vooraf inschrijven!! Uiterste datum: maandag 24



december.

Jeugddagen in de kerstvakantie
We organiseren jeugddagen in de kerstvakantie. Je kan de ganse dag terecht:
pick nick meebrengen en dit volgens eigen niveau.
De lesgever organiseert allerlei toffe activiteiten rond je eigen interesses. Van
verzorging, vlechten tot manen trekken. Er wordt betaald voor de rijuren, de
niet rijuren worden door de club geregeld.
Je weet niet tot welke groep je behoort? Vraag het aan Annie!!
Donderdag 27 dec.: voor jeugd met een A-brevet op naar B-brevet.
Op programma: toilettage voor wedstrijden, dressuurles en proef rijden en
springles en parkoers springen telkens 11/2 uur, voltige, theorie over de
dressuur en het springen 
Vrijdag 28 dec.: v o o r de jeugd in voorbereiding tot een
rijvaardigheidsproef ( A-brevet zonder theorie)
Woensdag 2 januari: training voor wedstrijdruiters van 9 u tot 18,30 u met
dressuurtraining en uitleg over de zijgangen.van wijken voor de kuit tot
appuyeren. Springtraining = wedstrijdruiters of ruiters met een B – brevet.
Donderdag 3 januari: kabouters veroveren de manege. Allerlei leuke
activiteiten voor onze kabouters en kabouter + ers ( diegene die net geen
kabouter meer zijn!).
Vrijdag 4 januari: Je bent beginner of lichtgevorderd. We helpen je in de
stallen om je plan te leren trekken en we geven je eens een goeie duw in de rug!
Aarzel niet en kom ook eens een dagje naar de manege. Misschien zou je
volgend jaar wel een kampje meepakken? 

Emiel Callemeyn gaat naar Mechelen 26 dec.
 Proficiat we komen supporteren voor jou en de Nekkerhalle zal rood
kleuren! De bus wordt gevuld. Mechelen “here we come”, voor de 24 ste
keer. JE GAAT TOCH OOK MEE SUPPORTEREN?????????

26 december vertrek 6,30 u in de morgen                                         terug
om 17 u vertek in Mechelen 

We vertrekken vroeg om eens op ons gemak te zijn: om 6,30 u bij Suffys te
Poperinge kan later worden als het startuur verlaat! DRESSCODE:

RODEBERGKLEDIJ 6,45 u  manege    7u rustplaats  7 u10 Beselare
ontbijt op de bus!!! Je kunt slapen op de bus!  Er is koffie en ontbijt voorzien op

de busTerugreis vertrek in Mechelen om 17 u.00 u (2u bus) Bus wordt voor
deel  gesponserd door de club.Kostprijs: € 22 leden € 25 niet leden

Van 26 tot en met 30 december gaat de 38e editie door van Jumping Mechelen.
Net zoals de vorige jaren zal de eerste dag de Nekkerhal worden omgetoverd tot



het grootste paardenfestival voor kids! Wat staat er op het programma?
Van 8.30u tot 18.00u kunnen de jongste paardenliefhebbers en hun familie
genieten van een uniek en betoverend spektakel met doorlopende animatie. Het
hoogtepunt van deze dag is uiteraard de twee uur durende “Grote Kids Day
Show”. Kom en geniet van spetterende optredens van de Coolkids, RheAxion,
La Doublure, de Bende en de niet te missen Baba Yega!

Natuurlijk zal ook Dré van de VLP zal aanwezig zijn en hij heeft net zoals
vorig jaar weer een Dré Kids Route voor jullie in petto met tal van spelletjes.
Daarnaast voorziet VLP tussen 13.00u en 15.00u een interactieve Dré-show op
de B-piste! Meer informatie vindt u op de website van Jumping Mechelen.

Voordeelactie voor VLP-leden Als VLP-lid kan je samen met je familie en
vrienden genieten van een fikse korting op het dagticket voor deze Kids Day.
Voor het dagticket inclusief tribunekaart voor de “Grote Kids Day Show”
betaal je tijdens deze voordeelactie €12,00 (inclusief reservatiekost) i.p.v.
€20,00.

Opgelet, de tickets die via deze actie aangekocht kunnen worden, geven de hele
dag (van 8u30 tot 18u00) toegang tot de Nekkerhal, maar geven enkel toegang
tot de tribune voor de grote Kids Day Show van 11u00 tot 13u00 op de
hoofdpiste   !

28 dec MASTERS in Mechelen:
deelname voor Hanne Vergote en Amber Adam

Wie toevallig in Mechelen is of er naar toe wil, kan op vrijdag 28 december
supporteren in de B-piste voor Hanne Vergote en Amber Adam in de eerste
proef de 1 meter Juniors die start om 9 u. Wij wensen hen veel succes!!!

CHRISTOF in Mechelen
Zal starten in de internationale proef op vrijdag, zaterdag en zondag.
Zowel in de A als in de B-piste. Supporters zijn eveneens welkom!

JANUARIWEETJES:

Zondag 27 januari: 2de manche CLUBDRESSUUR
Na het succes van de eerste manche werken we verder om ons voor te bereiden
op ons volgende brevet of om gewoon beter te rijden. De winterperiode leent



zich er enorm toe! De juniorCUP met de allerkleinsten en de seniorCUP met de
volwassenen, waartoe wij oproepen om ook deel te nemen!!! Of was het maar
eens  voor de fun! 
Graag tijdig inschrijven en ook toch een beetje proef oefenen. We gaan
regelmatig de lessen splitsen en proef rijden in de andere piste zoals we reeds
enkelel keren gedaan hebben.

FEBRUARI
NIEUWJAARSRECEPTIE RUITERCLUB

RODEBERG
Hou zaterdagavond 23 februari vrij

We trakteren je op hapjes en een drankje tijdens deze toffe avond, zo leer je
eens de ruiters kennen die ook op een andere dag komen rijden. Ook de
wedstrijdruiters zijn welkom.
Vanaf 18.30 u is er nieuwjaarsreceptie op de manege, waar jij zeker ook bij
kunt zijn. Voor alle leden gratis, familieleden betalen €10 kinderen €5, niet
leden betalen € 15 
Er is mogelijkheid tot het aanschuiven aan een etentje U verzorgd door
"tout à fait Sophie" Voor de kinderen is er een apart menu. Tijdig
inschrijven plaatsen beperkt voor het etentje.

OPROEP TOT DE DAMES IN DE CLUB
Ben je vrij tijdens de week, dan is het damesuurtje een geschikt verzetje, een
uurtje rijden, een koffietje en wat napraten. 
Welk niveau moet je hebben? Vanaf dat je vlot kunt galoperen, kun je naar de
les komen, aarzel niet probeer het eens. De lesgever past zich aan aan het
niveau van de deelnemers.
Wanneer? Woensdag om 9u,  Je hoeft niet iedere week te komen!

WANDELINGEN IN DE WINTER
De gewone wandelingen blijven doorgaan in de winterperiode. 
Op zaterdag is er wandeling om 14 olv Geert of Stefaan duur anderhalf uur.
Op zondagvoormiddag is er wandeling om 9,30 u olv Dirk en of Annie Duur
meestal 2 uren of soms eens langer, daarom altijd vooraf informeren.
De boodschap is: tijdig inschrijven plaatsen beperkt.
Vanaf maart organiseren we wandelingen op zondagnamiddag voor beginnende
wandelruiters, we houden U op de hoogte.
Wie een privé wandeling wil organiseren op gelijk welke dag,kan dit gerust.
We beloven voor 2019 een spetterend wandelprogramma.



START TO GALOP
Voor wie onder jullie kennissen heeft die eventueel ook willen leren rijden, dan
zijn hier al de data van de cursussen “GA VOOR GALOP”voorjaar 2019  

Dacht jij ook dat paardrijden niets voor jou was ??? Dat kun je niet weten als je
het niet geprobeerd hebt. Wij organiseren voor totaal beginners of herbeginners
regelmatig een 5-delige reeks om je van het tegendeel te overtuigen! Aarzel niet
en schrijf je in samen met lotgenoten!

De deelnemers kunnen genieten van een rijles en een half uurtje omgang met
paarden nadien of voordien in afspraak met de cursisten. 
De lessen gaan over 5 weken starten op:

maandagavond 19,30u tot 21u: start op maandag 28 jan.
Of ook op andere dagen en uren in aanvraag.
De bedoeling is om na 5 lessen al eens gegaloppeerd te hebben.
Voorstellen voor andere uren of dagen zijn welkom. 
Moedig uw vriend,  buur, broer, zus, moeder, vader, enz. Om te leren
paardrijden. Deze actie is enkel geldig voor +16jarigen!!! geen jeugd! 
Ideaal voor ouders van kinderen die paardrijden en herbeginners

STARTERS PROMOTIE:

5 lessen voor de prijs van € 80.00 voor 5 x anderhalf uur les ipv 1uur les 
(1/2 uur omgang gratis)

Voor wie zich lid maakt van de club kost de cursus nog slechts € 62,50

Het is nodig  een verzekering van de VLP te nemen € 25.00 via de club, dan
ben je voor een jaar verzekerd!

VOLG EEN SPORTKAMP OP DE RODEBERG
Wij organiseren iedere vakantieperiode sportkampen pony paard zowel halve
dagen in de voor of  namiddag, hele dagen als  internaat. 
Dit alles onder begeleiding van BLOSO erkende lesgevers. Internaatskampen
worden door VLP georganiseerd. Na zo een week zie je duidelijk de
vooruitgang en kun je soms van groep veranderen. Het is ook mogelijk om een
BLOSO brevet te halen (intern wekelijks, extern nu en dan) 
Vraag onze speciale folder sportkampen VANAF JANUARI. 
OPGELET: eerst je verzekering in orde brengen alvorens in te schrijven! Er is
een korting van €15 voor de leden van de VLP enkel voor de internaatkampen. 
Speciale weken: Springstages voor ruiters met een eigen paard. Aspirant
initiator voor wie graag met kinderen omgaat en in de stal helpt. Eerste



vakantie: KROKUSVAKANTIEvan 3 tot 8 maart
½ dagen kamp: kabouters beginners in de namiddag 13,30u tot 16,30u

       kabouters + in de voormiddag 9u tot 12u 
extern kamp: voorbereiding B brevet 8,30u tot 16,30u dr en springen

    eerste graadsbrevet halen op vrijdag
internaatskampen:  initiatie en vervolmaking

     voorbereiding A en B-brevet
     springkamp 
     PAASVAKANTIE

1ste week: -aspirant-initiator inschrijven via springkamp supplement 
van €50 voor manegepaard
externe kampers: -voorbereiding A-brevet 

  -kabouters 2 niveaus in de voormiddag 9u tot 12u
Beide weken: initiatie en vervolmaking

     voorbereiding A en B-brevet
     springkamp 

INSCHRIJVEN KAN: vanaf 15 januari op onze website of op de website van
de VLP.
leden van Ruiterclub Rodeberg vzw krijgen een supplementaire korting van €
5 per kamp. Je betaald het volledige bedrag en bij aankomst krijg je een
teruggave van € 5(aparte folder voor de kampen)

BEHAAL OOK IN 2019 EEN BLOSO-BREVET
Iedere laatste zaterdag van een vakantieweek is er een examen voor het behalen
van een BLOSO brevet. Een A brevet is binnen ieders bereik, een B brevet is
voor meer gevorderden. Vraag inlichtingen bij je lesgever of bij Annie. Tijdig
oefenen is de kunst, vraag ook je theorieboek om vooraf te studeren. We
wensen je veel succes!! 
Eerste examen: zaterdag 9 maart!

HET EINDIGT NIET BIJ INITIATOR 
Instrusteur B voor dressuur of voor springen. Wij helpen ja alvast ter
voorbereiding van het toelatingsexamen. In de clubdressuur kun je de
proef meedoen instructeur B. Meer informatie via VLP 

DATA OM TE ONTHOUDEN 2019

en te noteren in je nieuwe kalender 



23/02 zaterdag Om 18.30u nieuwjaarsreceptie voor de
leden met bijgaand etentje voor wie dat wil
4/03-8/03 WEEK krokusvakantie en sportkampen
08/04 en 19/04   week Paasvakantie en sportkampen
22/04 maandag Finale clubjumping en dressuur
30/05 donderdag OLH hemelvaart WVUR jumping 
29/06 zaterdag  spetterende jeugddag
22/09 zondag open deurdag
03/11 zondag Sint Hubertuswandeling
09/11 zaterdag de Sint komt op bezoek
26/12 donderdag stijlrijden Mechelen

Aan allen een zalig Kerstfeest en een voorspoedig NIEUWJAAR 

We hopen jullie te ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie op 23/02
februari om 18,30u


