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Beste clubleden.

We zijn content om opnieuw een clubboekje te kunnen drukken, het is al een
hele tijd geleden, maar er was weinig te vertellen!
Nu kunnen we al uitkijken naar de komende activiteiten, het terras is al
toegangkelijk,  op 9 juni ook nog de bar binnen en we zijn weer vertrokken. 

De kampen staan voor de deur, voor onze leden hebben we ook een interessant
aanbod!  We organiseren enkele dagen in het begin van de vakantie speciaal
voor de jeugd van onze club met op zaterdag de apotheose: de jeugddag.  
Dit mag je zeker  niet missen en voor sommigen is het de aanzet voor een leuke
vakantie. Afspreken met de vriendjes is de boodschap. We organiseren ook
cursus voor aspirant initiators. Al de begleiders van de kampen moeten dit
volgen om allemaal op een lijn te staan wat begeleiding betreft.
We organiseren kampen voor B-brevet+ers. Met toffe activiteiten zoals een
dagwandeling en nog veel meer. Ook voor wedstrijdruiters voorzien we een
speciaal groepje, belangrijk is om af te spreken onder elkaar.

De JEUGDDAG is o.a. Een dag tijdens het fun kamp maar kan ook apart
gevolgd worden. Op zaterdag 4 juli is de afspraak

We voorzien weer toffe wandelingen voor onze volwassenen, jeugd  ook
avondwandelingen en ochtendwandelingen,  zopas hebben een deel
volwassenen hun A en B-brevet afgelegd waarvoor een dikke proficiat!

De lessen gaan verder door, er start een “GA VOOR GALOP” op
dinsdagavond die al volzet is. Er wordt er nog een georganiseerd op woensdag
28 juli. Modig kennissen uit om hieraan deel te nemen!!!

We voorzien regelmatig hapjes , croques en zelfs spaghettimomenten voor wie
nog wat langer wil blijven zitten dan gewoonlijk of gewoon de innerlijke mens
wil versterken!

Het wordt weer een toffe vakantie na alles wat we meegemaakt hebben!
We hopen jullie regelmatig terug te zien. Heb je speciale wensen of een
voorstel? Aarzel niet het te vragen! We zijn bereid om Uw wensen te laten
uitkomen.

Verjaardag of speciale gelegenheden kunnen hier gevierd worden. De BBQ
staat ter beschikking! Leve de zomer!

Christof, Annie en het lesgeversteam.
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OVERZICHT 
om aan je prikbord te hangen!

JUNI 2021
6/06 OEFENJUMPING voor clubleden

8/06 GA VOOR GALOP ( volzet )
donderdag 17 juni en vrijdag 25 juni: beginnersavondwandeling

zondag 27 juni: WVUR wedstrijd in Waregem (allen)
30 JUNI namiddag: start FUN MIN KAMP 



JULI 2021
FUN MINI KAMP vanaf 30 juni 14 u tot 3 juli 17 u  met op

zaterdag 1 juli: JEUGDDAG
zondag 4 juli: beginnerswandeling

maandag 5 juli tot vrijdag 9 juli: ASPIRANT INITIATOR cursus
zaterdag 10 juli: OCHTENDWANDELING 

EXAMEN A en B-brevet
vrijdag 16 juli beginnerswandeling

zaterdag 17 juli: EXAMEN A en B-brevet
maandag 19 juli JEUGDDAGWANDELING
woensdag 21 juli OCHTENDWANDELING
donderdag 22 juli JEUGDAVONDwandeling

zaterdag 24 juli: EXAMEN A en B-brevet
zondag 25 juli: BEGINNERSWANDELING

dinsdag 27 juli: JEUGDDAGwandeling
woensdag 28 juli: GA VOOR GALOP start
donderdag 29 juli: OCHTENDwandeling 
zaterdag 31 juli: EXAMEN A en B-brevet

AUGUSTUS 2021
zondag 1 aug: jumping WVUR Vlamertinge

dinsdag 3 augustus: JEUGDAVONDwandeling
woensdag 4 augustus OCHTENDWANDELING 

donderdag 5 augustus: jeugdavondwandeling
zaterdag 7 augustus: BEGINNERSWANDELING

EXAMEN A en B-brevet
woensdag 11 augustus: OCHTENDwandeling 

vrijdag 13 augustus: BEGINERSWANDELING
zaterdag 14 aug: EXAMEN A en B-brevet

zondag 15 augustus: Interclub DELOOF ( eigenaars)
zaterdag 21 augustus: EXAMEN A en  B brevet 

Zondag 22 augustus: Jeugdkampioenschap WVUR( eigenaars)
Zaterdag 28 augustus:FIN DE SAISON feest

EXAMEN A en B-brevet

SEPTEMBER 2021
zaterdag 4 sept en zondag 5 sept: WVUR jumping GROENHOVE



SPECIFIEKE KAMPEN VOOR LEDEN VAN DE CLUB 
Naast de gewone kampen organiseren we ook specialekes voor onze leden.

Een toffe start van de vakantie:
exclusief voor Rodeberg clubleden!

FUN MINI KAMP 
30 juni tot 3 juli  

4j-7j//    /8j-11j//    /12j-14j//    /15j en +

FUN = een iets anders dan anders
MINI = van woensdag 13,30 u tot zaterdag 17 u

KAMP = blijven slapen bij voorkeur,  3 x om te proberen voor sommigen, lukt
het niet dan kun je overschakelen naar externaat.

We starten op woensdagnamiddag 30 juni   14 u met de wekelijkse lessen om
ons tegen de avond aan een GROOT avondspel te wagen. 

Leuk wordt het zeker!!!

Op donderdag organiseren we een dressuurdag met de theoretische uitleg van
je te rijden proef, voorbereidende oefeningen om te eindigen met het rijden van

de proef met een beoordeling en dit op verschillende niveau's. En natuurlijk
ook een springproef!

Op vrijdag houden we een challenge in 4 groepen  met nadien een fuif waar
alle jongeren welkom zijn mits vooraf in te schrijven.

Zaterdag is de grote jeugddag met een dagwandeling voor de grootsten onder
ons met pick nick onderweg en tal van toffe opdrachten voor alle leeftijden.

Wie het kamp niet meevolgt kan ook deelnemen aan de jeugddag.

 Kostprijs van het FUN MINI KAMP (3,5 dagen): 
met met eigen paard thuis gestald:€ 180

met eigen paard in manege gestald: € 160
 met manegepaard: € 200

Gaat je interesse uit naar een dag kun je er misschien nog bij!! alles hangt af
van de inschrijvingen! Prijs op aanvraag na reservatie.

Alles volgens de CORONAREGELS VAN HET MOMENT!!!

spaar je wc rolletjes en breng ze mee, breng je eigen knutselgerief mee!
Breng ook je eigen poetsgerief mee!



JEUGDDAG ook  voor wie niet op FUN kamp komt
Zaterdag 3 juli 

THEMA: FUN

Voor wie? Leden en kampers met een PSV verzekering
Onder de deskundige leiding van onze initiators

Kabouters Jeugd Jongeren

4j tot 7 j 7 j tot 12 j 12 j tot 15 j
en +15 j

Met of zonder Beginners Recreatieruiters 
rijervaring Lichtgevorderden Wedstrijdruiters             

Gevorderden                   
Ganse dag Wedstrijdruiters                                                      

9,u tot 16,30 u 8,30 u tot 16,30 u 8,30 u tot 16,30 u          
halve dag 13,30 u tot 16,30 u

INSCHRIJVEN:

Voordien, via e-mail naar info@ruiterschoolrodeberg.be 
of bij Annie, en ten laatste op 31 juni.

Betaling dag zelf bij aankomst!
Liefst niet aan het einde van de dag!

Deelname: niet-leden supplement van € 5

 € 10 voor de ganse dag (leden)
    + ticketjes voor het aantal uren gereden
 € 14 met eigen paard thuis gestald (stallen voorzien)
 € 10 met eigen paard hier gestald
 € 5 voor de halve dag  + 1u les

over de middag BBQ groentjes en frietjes in de prijs inbegrepen. Ouders 
kunnen ook inschrijven voor de BBQ

prijs kinderen: € 8  ouders € 16

mailto:info@ruiterschoolrodeberg.be


SPECIFIEKE KAMPEN voor clubleden
SPECIFIEKE KAMPEN VOOR LEDEN VAN DE CLUB 

Naast de gewone wekelijkse kampen intern en extern 
( zie aparte folder of website) Organiseren we voor onze clubleden ook aparte
kampen of kampgroepjes met aparte doelgroepen. Heb je afgesproken met een
7-tal ruiters dan kun je je eigen programma samenstellen. Dit gebeurt wel voor

aanvang van het kamp!!! Daarnaast hebben we een aanbod voor jullie:

voorbereiding A-BREVET en bekwaamheidsattest
zoals voor alle deelnemers en wekelijks enkel internaat 

Prijs: +85 zonder examen: € 65

A-BREVET ++
Voor ruiters die nog te jong zijn om een B-brevet te halen

Programma: dressuurproef  B-brevet voorbereiding
challenge-politiepaard training 

 parkoerstraining en natuurlijke hindernissen
Prijs: + € 95, EP: € 30

voorbereiding B-BREVET
zoals voor alle deelnemers en wekelijks, enkel internaat  

Prijs:+ € 115

B-BREVET ++
Voor ruiters in bezit B brevet die geen eigen paard hebben voor springkamp.

Afspreken voor de week: Prijs: + € 95
week van 19/07 en week van 23/08 met dagwandeling, springtrainingen,
voorbereiding moeilijker dressuurproef, horseball enz. Ook andere weken

mogelijk vanaf 7 pers  
1ste week vakantie cursus ASPIRANT INITIATOR +15 j 16 uren Prijs: € 

Prijs: moet nog af te spreken met Paardensport Vlaanderen, kan gecombineerd
worden met een kamp!

 Wie in de stal helpt wordt verwacht deze cursus te volgen.
ASPIRANT-INITIATOR

Wordt jij de volgende initiator? Volg jij Siene Floris Justien  Arnaud Jarne 
Emma op tijdens de komende jaren kamp?
Zeer interessante cursus voor al wie ooit ambitie heeft.
Wanneer mag je deelnemen?
Je bent in het bezit van een B brevet
Je wordt 15 jaar in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.



Opgelet: aspirant-initiator wordt enkel ingericht tijdens 1ste week van juli: 
Waarom?
Je wenst je kennis door te geven aan anderen?
Bedoeld voor de ruiters die een handje willen toesteken bij de beginnende
ruiters, in de stallen, bij het opzadelen. 
De aspirant-initiator kan de initiator bijstaan in de piste maar mag nog geen les
geven.
Om te kunnen assisteren bij de promotionele activiteiten van de sportclub.

Wat moet je doen?
De aspirant-initiator moet 16 uren specifieke opleiding volgen tijdens de week.
De opleiding is sterk praktijkgericht. Door vaak voorkomende praktijksituaties
wordt geoefend hoe men op een veilige en efficiënte manier een groep ruiters
kan begeleiden. De docent beoordeelt de aspirant-initiator op het einde van de
week en beslist of de aspirant-initiator zijn getuigschrift in ontvangst mag
nemen. De docent beoordeelt de aspirant-initiator op volgende aspecten:
Communicatieve vaardigheden, attitude, inzet, motivatie, enthousiasme,
kennen en toepassen van het oefenstofpakket en elementaire sportspecifieke
kennis
Wie een cursus aspirant-initiator volgt is vrijgesteld voor het onderdeel
“longeren” bij het volgen van een initiatorcursus.
Opgelet : Dit is geen brevet, wel een getuigschrift afgeleverd door SPORT
VLAANDEREN
Dit is een zeer intensieve training!

T-SHIRTS, pull's en jassen

VANAF 1 JULI: Verkrijgbaar in kindermaten, dames en herenmaten met clublogo
achteraan en naam vooraan. Tijdig reserveren! Goede kwaliteit!

HALF PENSION of een paard huren

Is meestal een stap vooraleer je een paard koopt, er eens een huren!  Je heb al altijd
gedroomd van een eigen paard, wel nu heb je er een voor een maand of voor langer. Prijs
per maand: € 175 + helft van het beslag als je meewil op wandeling. ( ong. € 40 per 2
maand) voor juli en aug: € 220 Paard naar keuze. Prijs lessen = prijs eigenaars. Start op
gelijk welk moment en voor gelijk welke duur. Wie een paard huurt heeft altijd hetzelfde
paard om mee te rijden. Soms een voordeel!!!! Soms een luxe!!! 

DAMESUURTJE IN DE VAKANTIE 
Tijdens de drukke kampweken is er geen damesuurtje. Er is wel les op zaterdag
om 10 u. De dames worden wekelijks verwittigd van de lessen! Wandelen kan
ook!



WANDELKALENDER ZOMER
We hebben verschillende wandelingen:

AVONDWANDELINGEN op dinsdag,  woensdag en donderdag 
vertrek om 19,30 u , soms paarden uit weide halen en nadien terug!

JEUGDWANDELINGEN uiteraard voor de jeugd vanaf 12 jaar met een
bekwaamheidsattest vanaf 14 jaar met een A-brevet

BEGINNERSWANDELINGEN voor ruiters die nog niet gewandeld hebben of
weinig, maar die de galop controleren

OCHTENDWANDELINGEN voor de vroege vogels, vertrek om 6 u tot 8 u
met nadien een stevig ontbijt

DAGWANDELINGEN we trekken er op los met een pick nick onderweg of
een BBQ beetje zelf organiseren wat middagmal betreft

Voor alle wandelingen moet je tijdig vooraf inschrijven, zeker een half uur
voordien aanwezig zijn en nadien de paarden naar de weide doen.

Een Paardensport Vlaanderen verzekering is verplicht voor niet leden!!!!
vraag je eigen wandeling aan met vrienden en kies je bestemming!!!!

wandelingen van 3 uren en meer zijn zeker ook mogelijk ook voor de jeugd.

AVONDWANDELINGEN
Starten vanaf heden met een beetje vertraging door het mindere weer.

Aanwezig om 19 u om paard van weide te halen, vertrek voorzien om 19,30 u ,
duur: anderhalf uur, nadien paard mogelijks naar weide brengen

Dag voordien reserveren!!!!!

JEUGDWANDELINGEN
Kan aangevraagd worden voor een groepje en dan opengesteld voor allen, kan
ook gecombineers worden met een dagwandeling voor de jeugd. Stel je eigen

data voor bvb eindexamenwandeling

Zaterdag 3 juli: dagwandeling 4 uren met pick nick onderweg tijdens de
jeugdag en het FUN MINI KAMP enkel voor ruiters met een B brevet.

Maandag 19 juli: dagwandeling met pick nick onderweg
Donderdag 22 juli: avondwandeling vertrek om 18 u



dinsdag 27 juli:  grote voormiddagwandeling 3 uren vertrek 9,30 u
dinsdag 3 augustus: avondwandeling vertrek om 18 u

donderdag 5 augustus: avondwandeling vertrek om 19 u 
Andere wandelingen kunnen op tijdige aanvraag op andere dagen en uren

enkel niet tssn 5 en 18 juli en tssn 16 en 29 augustus
Ook in september plannen we nog jeugdwandelingen!!!

BEGINNERSWANDELINGEN
Voor herbeginnende ruiters, voor ruiters die zich niet zeker voelen op de

gewone wandeling, voor ruiters die het rustig aan willen doen. PAS OP : er
wordt wel gegallopeerd! Niet voor ruiters die niet kunnen rijden!!!

Op aanvraag en op volgende dagen:
 donderdag 17 juni om 19,30 u

vrijdag 25 juni om 19, u
zondag 4 juli om 17 u
vrijdag 16 juli om 19 u
 zondag 25 juli om 17 u
zaterdag 7 aug om 18 u
vrijdag 13 aug om 19u
zaterdag 21 aug 10 u

OCHTENDWANDELING 
6u stipt vertrek en 8 u stipt terug 
nadien mogelijk tot stevig ontbijt
jeugdruiters kunnen hier ook mee!

Donderdag 1 juli 
zaterdag 10 juli 

woensdag 21 juli 
donderdag 29 juli 

woensdag 4 augustus
woensdag 11 augustus

en op andere dagen mits tijdig aan te vragen.

DAGWANDELINGEN
3 juli: jeugddagwandeling tijdens jeugddag 

vrijdag 23 juli 
woensdag 28 juli 

maandag 2 augustus
op zaterdag en zondag op afspraak met de begeleiders



FIN DE SAISON FUIF

volgens de te volgen coronaregels van het moment
Zaterdag 28 augustus 19,30 u op terras.

Meer info in de manege dichter bij de datum!

WEDSTRIJDRUITERS 

We zien ons genoodzaakt om in juli en augustus niet op wedstrijd te gaan met
de manegepaarden( zoals ieder jaar). Maar we hebben nog een oefenwedstrijd
gepland op

ZONDAG 6 JUNI 
We starten om 12,30 u met de juniors en vervolgens de 60-70-80-90-1m-1m10

Dit nog juist voor de start van de examens.

ZONDAG 27 JUNI  wvur WEDSTRIJD waregem ook manegepaarden

ZONDAG 1 augustus WVUR Vlamertinge 
enkel eigenaars geen manegepaarden

ZONDAG 15 augustus INTERCLUB DELOOF eigenaars 

ZONDAG  22 augustus JEUGDKAMPIOENSCHAP DELOOF eigenaars 

ZONDAG 5 september Groenhove ook manegepaarden

RUITERSPORTARTIKELEN 

Wij verkopen de basisuitrusting voor ruiter en paard en helpen U graag wegwijs in
een goede betaalbare rijpet, bottines, shaps, zweepjes, handschoenen, kousen,
veilgheidsvestjes, zadel en hoofdstel  passend aan eigen paard of dat van de manege,
halster en touw doekjes ook voor de wandelruiter, eigen getten? VRAAG ONZE
CATALOGUS en bestel tijdig 

CADEAUBON  
voor de lessen en voor de ruitersportartikelen is er mogelijkheid tot het verkrijgen van een
cadeaubon. Best vooraf verwittigen, dan leggen we het klaar tegen dat U er bent. Wil je
een geschenk geven en weet je niet goed wat? Wij helpen U bij Uw keuze!



GA VOOR GALOP 

beginners en herbeginnerslessen
voor volwassenen en jongeren samen met hun ouders.

Ga je dit jaar niet op vakantie dan is dit misschien iets voor jullie!!!
Alleen, met 2, of met vrienden of met kinderen? Kan ook op andere dagen en

uren bvb hele week iedere avond.
tijdig inschrijven is de boodschap plaatsen toch beperk

 STARTERS PROMOTIE:
5 lessen voor de prijs van € 100 voor 5 x anderhalf uur les i.p.v. 1uur les

 (½ uur omgang gratis+ een voltigemoment= aanleren galop)

Het is verplicht een verzekering te nemen € 20.00 via de club (VLP)
deze is geldig voor de rest van het jaar! 

dinsdag 8 juni om 19,30 u ( volzet)
woensdag 28 juli om 19,30 u

Aanleren van de basisprincipes van het paardrijden. De bedoeling is om na 5
lessen toch al eens gegaloppeerd te hebben. Er wordt veel aandacht gegeven

aan de voorbereiding van het gaan wandelen. De omgang met het paard wordt
eveneens aangeleerd. De cursus richt zich tot volwassenen op de avonduren en
tot families op zondag. Na deze cursussen organiseren we regelmatig “ga voor

galop”-cursussen bekijk onze website.
 Vooraf inschrijven via tel 0496/793440 of info@ruiterschoolrodebeg;be

Tanja Dexters in 2012 promotie “ ga voor galop”

mailto:info@ruiterschoolrodebeg


prijzen (ruiterclub betaalt het verschil)
 voor leden en niet leden, eigenaars gestald of niet gestald vanaf 1 juli 

Tarief manegepaard 2021  vanaf 1juli
leden       duur      niet leden

groep  €    16,50 1 u €   20,00
springen  €    24,00 1u = 1/12tick /////////////
wandel.  €    25,00        1 1/2u €   35,00

 €    35,00          2 u €   45,00
abonn.  €   145,00 10 u € 170,00
maandab.  €   135,00 10 u ////////////
½ pens  €  175,00/mnd 1 maand ////////////
prive initiator  € +30.00   1 u € +35.00
prive trainer   € +45.00   1 u € +50.00

Wij zijn een Etisch Verantwoorde Sportclub.     Rijpet verplicht!!!!
Bij aanvang van de les of de wandeling (een half uur voordien aanwezig zijn) moet je
eerst je aanmelden, vragen met welk paard en in welke piste je rijdt , betalen en dan pas

naar de stal gaan, zoniet telt de clubverzekering niet.
 OPGELET: manegeruiters die met een eigenaarspaard rijden betalen tarief

manegepaard!!! 

Tarief eigenaars 2021 vanaf 1 juli 
leden  niet leden

gestald     niet gestald
groep €   7,00 €    9,50 €   14,00
abonn €110,00 (€ 5,5/u)   € 150,00 (€ 7,50/u) ////// ///////
wandelen €  0000 €  5,00 €   10,00
spring €   10,00 €  15,00 €   20,00
dr+spr 11/2u €   14,00 €   18,00 €   26,00
prive initiator € +30.00 € +32.50 € +35,00
prive trainer          €  +45,00 € +47,50 €+50,00 
piste €   0,00 €   7,00 / 10,00 /////////////
piste met licht       €   2,00 €   10,00 / 13,00 /////////////
logem. € 330,00/€ 350 € 13,00/dag €   15,00/dag
enkel winter € 350,00/€ 370 € 15,00/dag €   17,50/dag
logem + lossen      € 370,00 € 17,50/dag €   20,00/dag

Stalgeld 2021 
leden enkel wintermaanden: € 350/maand in stal of € 370 met lossen  € 15/ dag. Niet
leden: € 17,50/ dag.  Leden ganse jaar door: € 330/maand.   Met lossen: € 350/maand  

Huur kasten 2021   

Er zijn nieuwe kasten in de maak tegen 1 juli! in de stal: grote: 75/80  halve 50/60 in
de zadelkamer kleine: 30. Vanaf 1 juli bedraagt het bedrag de helft = tot 1 januari



Weekprogramma lessen en wandelingen juli/ aug 
Mogelijkheid tot private rijlessen   vooraf te reserveren vast uur krijgt

voorrang. 
Opgelet: soms zijn er groepen en worden de lessen lichtjes verschoven, dit is
meer uitzondering dan regel. Vooraf verwittigen is een MUST ook voor
eigenaars want de lessen worden gesplitst indien te druk!!!. Deze uren kunnen
mogelijks lichtjes veranderen.Een groep ruiters vanaf 6 personen kan op andere
dagen en uren een gewone les aanvragen!
Maandag ENKEL PRIVATE RIJLES OF WANDELING MOGELIJK 
Dinsdag  19.30 u WANDELING jeugd en volwassenen

20,00 u piste 1    lichtgevorderden en gevorderden
19,30 u GA VOOR GALOP start op 7 juni  

Woensdag  geen kabouterlesje en beginnersles in juli en augustus wel
op zaterdagnamiddag en zondag voormiddag. 
18,30 u piste 1   gevorderde jeugd (les van 17 u)+
18,30 u piste 2   Training springen gevorderde 

     wedstrijdruiters
19.30 u WANDELING jeugd en volwassenen
19,30 u GA VOOR GALOP start om 28 juli.
20,00 u voor ruiters met een A brevet

Donderdag 19.30 u WANDELING 
19.30 u piste 1   beginners lichtgevorderden
20,30 u        gevorderden

Vrijdag 18.30 u piste 2  training wedstrijdruiters dressuur / springen
20.00 u      piste 2  training wedstrijdruiters dressuur / springen

Zaterdag 11.00 u piste 1  lichtgevorderden en gevorderden
 13.30 u        piste 1  kabouterlesje  4 tot 8 jaar

14.00 u       WANDELING
piste 1  voorbereiding B brevet
piste 2  voorber A brevet of rijvaardigheidsattest

15.30 u      piste 2   beginners of herbeginners
16.30uur      piste 1   enkel in bezit B brevet

           piste 2   enkel wedstrijdruiters
Zondag 9,30uur WANDELING 

10.00uur beginners  en lichtgevorderden
11.00uur gevorderden
13,30 u lichtgevorderden
namiddag gesloten

 OPGELET: manegeruiters die met een eigenaarspaard rijden betalen tarief
manegepaard!!! 



Springlessen in de grote vakantie 
De springlessen van vrijdagavond, zaterdag om 16,30 u blijven doorgaan. 
De springlessen van woensdagnamiddag 17u worden verplaatst week per
week.

PRIVATE RIJLESSEN 
VOOR INDIVIDUELEN OF KLEINE GROEPEN
Je gaat niet op vakantie dit jaar dan kun je je en beetje perfectioneren in het
paardrijden.
Alle niveau’s!
Eens je een bepaald niveau behaalt, is het interessant om in kleinere groepen te
oefenen. Je kunt afspreken met een vast aantal personen om op een bepaalde
dag en een vast uur een private les te krijgen met een private leraar. Zo maak je
kans op de beste vorderingen en blijft de groep klein. 
Wie nu reserveert voor de zomermaanden kan het uurtje voor de ganse zomer
vastleggen. Er komt dan niemand anders in de plaats. Wie niet reserveert kan
ook wekelijks navragen of de piste vrij is met het risico dat dit niet zo is.
Je kan dit ook voor een eenmalige les!
Eerst en vooral betaal je het normale tarief: 
1 ticketje voor de manegepaarden (springlessen 11/2 ticket)
het gewone tarief voor de eigenaarspaarden:
hier gestald: € 5 thuis gestald: € 7,50
+ supplement voor de lesgever:
 € 25 initiator + € 30 instructeur B  € 40 trainer B  + € 45 Christof

DATA OM TE ONTHOUDEN:
te rikke en ju: 12/09 mini versie

Cowboyparty: zaterdag 16 oktober



onze ruiterclub is gesponsord door:

Advocatenkantoor Vandenbroucke Dimitri – Bourry Hannelore
Gerdy's schilderbedrijf

Transport Vandermo bvba
Provan Aannemingen Zonnebeke

 Geert Ghelein schrijnwerk
Douve Euro Remorques
      Voeders Cuvelier 

Laser Comfort
            In de Vrede       

       Pico's koffie
Las Vegas Zwarteberg

               Tout à fait Sophie en traiteur VINKE 
 Vermeersch  klusjesman

Natuursteen Penet Dikkebus-Elveringe
   Emiel Vermaut bouwwerken
    Bruno Pattou Nieuwkerke

Deman Carrosserie Ieper
   Wim Deprey    
 Dupont sanitair

Jengember Marie Paule Thuisverpleging 

Clubdokters Dierickx –Neirinck


