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WEGWIJS IN 2017 sept./ tarieven 
 

RUITERCLUB RODEBERG VZW 
      LIDGELDEN en voordelen 
     VERZEKERINGEN 
     LICENTIES 
  RUITERSCHOOL RODEBERG  
     volledig vernieuwd LESPROGRAMMA 
     OVERLOPEN NIVEAU'S 
     PONYCLUB 
     DAMESUURTJE 
     WANDELINGEN 
     BREVETTENWERKING 
      PRIVATE RIJLESSEN/1/2 PENSION 
     tarieven MANEGEPAARD/EIGENAARS  
     STALGELD 
     RUITERSPORTARTIKELEN  

SPORTKAMPEN 
     HERFSTVAKANTIE 
     ANDERE 
      VERJAARDAGSFEEST 
      SCHOLEN EN GROEPEN  
      RINGSTEKING 
DATA en SPONSORS  HULP BIJ AANKOOP PAARD 

 



Beste clubleden en ruiters,  

Hierbij vind je het programma voor het najaar 2017 terug. We 
proberen de lessen zo goed mogelijk aan te passen aan de noden van 
het moment. Hopelijk vind je ook je eigen ding terug. Zoek je nog een 
gepast uur en weet je niet goed wanneer dit het best past? Aarzel niet 
het ons te vragen, we helpen U graag naar de juiste les voor jou 
niveau. Te gemakkelijk, te moeilijk? Zeg het ons gewoon. Je lesgever 
helpt je ook graag verder! 

Wie nog geen lid is kan dit worden vanaf september tot december, 
aarzel niet! Er zijn steeds kortingen of activiteiten die jou wel liggen.  

      Groetjes Annie en Christof 

      Het jeugdbestuur, het bestuur. 

RUITERCLUB RODEBERG VZW           
We zijn een “Etisch Verantwoorde Sportclub” 

MAAK JE LID VAN ONZE RUITERCLUB 
dit is geen verplichting, de verzekering is dat wel!!!!!! 

lidgeld sept 2017: € 30 1ste pers. 
voordeeltarief        € 27  2de pers. 

     tot eind december   € 23 3de pers. 
                                       € 20  4de pers.  
LIDGELD FAMILIE EN NIET RUITERS:  € 20.  
sympathiserend lidgeld voor  ouders en familieleden die niet rijden 
maar actief willen deelnemen aan de clubactiviteiten bvb recepties, 
feesten aan leden tarief,                                                                                                                
EERSTE LIDGELD: Vanaf september is er een voordeeltarief zowel 
voor de verzekering als voor het lidgeld ter promotie door VLP en 
Rodeberg.                                                                              



HERNIEUWEN: Het lidgeld kan hernieuwd worden vanaf 1 dec. 
voor het jaar nadien, pas op de verzekering 2017 loopt enkel tot 31 
januari. Vanaf dan ben je niet meer verzekerd.                                                  
De Vlaamse Liga Paardensport stuurt de lidkaarten  persoonlijk op 
na januari en enkele weken na betaling.  

wedstrijdruiters:(vanaf januari) betalen lidgeld  in de  
club,  dan zet de club je op ok en kun je je  licentie vanaf 5 jan online 
zelf in  voeren bij equibel. Let op!!!  zolang je de licentie niet 
vereffend hebt ben je niet verzekerd! Ook niet thuis en ook niet in 
de club!!! Lidgeld enkel voor licentie: € 10 ( geen mogelijkheid tot 
gebruik piste of vermindering in de lessen.)= geen actief lid! 

Wat zijn de voordelen van lid te zijn??? 
                                                                                                                 
-Ben je lid dan rij je aan een gunsttarief met manegepaard en met 
eigenaarspaard zie hierboven! 
-Je verzekering is €5 goedkoper. 
-Alle sportkampen kosten -€5 minder per week voor de leden. 
-We vullen je meegebracht attest in van de mutualiteit, waardoor 
je een 15 euro terugkrijgt  per persoon (hangt af van mutualiteit 
-Een maandabonnement kost  €120.00 maar dan moet men de lessen 
verreden hebben binnen de maand en geldt enkel voor lessen en niet 
voor wandelingen. Je betaalt € 125.00 en vraagt of men de datum er 
wil op vermelden. Is deze aan het einde van het abonnement verreden 
binnen de maand dan kost het volgende abonnement slechts € 120.00. 
-Deelname aan activiteiten kosten steeds minder voor de leden bv. 
gebruik paard voor examen of clubwedstrijden. We organiseren 
regelmatig activiteiten buiten de gewone lessen en dit op alle niveaus.   
-Deelname aan activiteiten zijn exclusief voorbehouden voor leden: 
bvb springlessen met manegepaard: enkel voor leden! 
-ruiters met een eigen paard kunnen de piste gebruiken als ze lid zijn. 
Leden worden uitgenodigd op nieuwjaarsreceptie, Sint-
Hubertusreceptie enz Jongeren kunnen op woensdag, zaterdag en 
zondag / helpen paarden uit de weide te halen en verzorgen / 
deelnemen aan voltigeoefeningen aan €1 



-clubjassen en pulls zijn verkrijgbaar 
-Leden zijn lid van de WVUR. De West-Vlaamse Ruitersportfederatie 
houdt zich bezig met organisatie van regionale wedstrijden dressuur 
en springen 
-Leden zijn lid van de VLP. Deze Vlaamse ruitersportfederatie is de 
organisator van de sportkampen internaat, de brevettenwerking, de 
Nationale wedstrijden en van alles wat reilt en zeilt binnen de 
Vlaamse ruitersport.  
-Wedstrijdruiters kunnen  hun licentie laten in orde zetten en een 
stempel krijgen. 
 

   VLP-VERZEKERING                                               
is verplicht voor iedereen die rijdt op de manege zijn volledig 
veranderd ivm de mogelijkheden. Ruiter met een sportieve licentie 
moeten de verzekering zelf bijbetalen bij het in orde stellen van hun 

licentie.  Sportkampers hebben als lid een korting van € 17 
op de sportkampen internaat doordat ze een verzekering hebben.(verz 
VLP) + € 5 als ze lid zijn.                                                                
Uitleg over de verzekering en de polis kun je terugvinden op de 
website van de VLP onder verzekeringen! Let op dit is de tarief tot 
eind december 2017 vanaf december kun je het hernieuwen voor 
2018!                                                                                                     
A  Je rijdt enkel met een manegepaard:                
dan kost je verzekering: € 10 leden/ € 15 niet leden, voor het ganse 
jaar. Deze is duurder dan vorig jaar doordat ze uitgebreid is voor 
kosten van brillen en lenzen tbv € 300 per ongeval = C verzekering 
B  Je hebt  een eigen paard = I verzekering.                                 
al dan niet in de manege gestald of je huurt een paard in half pension: 
dan kost je verzekering: € 10 + € 15 = € 25 leden/ € 15 + € 15 = € 30 
niet leden, voor het ganse jaar. Is duurder dan vorige jaren doordat 
deze is uitgebreid  de verzorging, laden en lossen van het paard          
C   je rijdt ook soms ergens anders thuis of op reis: dan 
kost je verzekering zelfde als of je met een eigen paard rijdt € 10+ € 



15 = € 25 leden / €  30 niet leden, voor het ganse jaar = I verz.       
D  je helpt in de stallen met je kind of je gaat mee op 
wedstrijd en je verzorgt de paarden: € 10 leden/ €15 niet leden. 
Andere verzekeringen:                                                                               

R verzekering = uitbreiding op een I verzekering, voor 
repatriëring van de ruiter ( niet het paard) vanuit het buitenland.          

P verzekering: is uitbreiding van een C I verzek.  naar dekking 
L O voor de passagiers in een koets die niet voor commerciële 
doeleinden wordt gebruikt.                                                                    

L verzekering voor lesgevers: + € 80 opgelet enkel voor 
VTS-gediplomeerde lesgevers en trainers, dekking is voor burgerlijke 
aansprakleijkheid en rechtsbijstand, nieuw dit jaar is de uitbreiding 
naar lesgeven buiten de club dus ook op privélocaties maar aan VLP 
leden!!!!!                                                                            

BETALING LIDGELD  EN VERZEKERING        
Kunnen contant betaald worden ter plaatse in contanten of met 
bankkaart.. Kunnen ook gestort worden op de rekening van de 
ruiterclub rodeberg vzw:  BE60 7383 2216 1270 vraag  het correcte 
bedrag via mail zo hebben we ook uw correct mailadres!!! 

  LICENTIE VOOR WEDSTRIJDRUITER  
Ruiters die een licentie willen  onder de Rodebergnaam, moeten eerst 
hun lidgeld betalen. Pas dan  worden ze op actief gezet en kunnen ze 
op de website van equibel, hun  licentie en verzekering  vernieuwen 
en ten vroegste op 5 januari.                                                                                                                                                                                                                 
-Je	 wil	 ook	 lid	 worden	 en	 genieten	 van	 de	 voordelen	 van	 de	
groepslessen,	gebruik	piste,	private	lessen,	activiteiten,	dan	bedraagt	
het	lidgeld	hetzelfde	als	voor	alle	anderen	leden:	50/45/40/35/35						-
Je	wil	geen	gebruik	maken	van	de	accommodatie	van	de	ruiterschool	



Rodeberg,	 je	wil	enkel	de	service	van	 je	 licentie	 te	hernieuwen,	dan		
betaald	je		€	10.	Na	het	storten	van	het	lidgeld	zetten	we	je		op	ok!																																																																						

LESPROGRAMMA winter 2017-2018 
OPGELET: je wordt verwacht om een half uur voordien aanwezig te 
zijn. Eerst naar de cafetaria om je les vooraf  te betalen en te vragen 
met wie je rijdt, dan pas naar de stal, rijpet wordt gratis in bruikleen 
gegeven voor de duur van de les. 
De lessen worden lichtjes aangepast aan het niveau van de ruiters. 
Vraag bij je eerste inschrijving aan welke lessen je kunt deelnemen. 
Vanaf 6 personen kun je een aparte les of uur  aanvragen aan het 
gewone tarief. Er kunnen dan nog enkele deelnemers aanschuiven. 
Maandag  
gesloten , maar mogelijkheid tot private rijles op aanvraag. 
 
Dinsdag   
19,30 uur  recreatief rijden volwassenen met B brevet  
20,00 uur   voor ruiters met een A-brevet, voorbereiding B brevet  
   
Woensdag vanaf 14 u ponyclub tot 17 u  
9 uur  piste 1    damesuurtje 
Jeugdnamiddag  (nieuwe uren) 
14,00 u piste 1    kabouterlesje 1/2u voltige verzorging/1/2uur rijles 
14.30 u piste 2   initiatie  beginners of herbeginners eerste graad  
15.30 u piste 1   lichtgevorderden 1 u dressuur en half uur cavaletti 
        en springinitiatie  
17,00 u piste 1  in bezit B brevet, 1 u dressuur en ½ u springe 
18,30 u     piste 1  dressuur en springen wedstrijdruiters 
19,30 u piste 1  GA VOOR GALOP start op 13/09 tot 21 u   
20,00 u       piste 1  vervolmaking volwassenen 
De 2de piste blijft vrij voor private rijlessen! 
Donderdag   
19.30 uur piste 1  lichtgevorderden jeugd  en volwassenen                             
20,30 uur piste 1  gevorderden  
Vrijdag  hernieuwd  



18.30 uur piste 1   wedstrijdruiters ½ u dressuur, 1 u springen 
19,30 uur piste 2    dressuur voor  ruiters met brevet.( nieuw)  
20,00 uur piste 1   wedstrijdruiters ½ u dressuur, 1 u springen 
Zaterdag vanaf 13,30 u ponyclub tot 17 u 
voormiddag mogelijkheid tot private rijlessen tot 14u  
10.00 uur  piste 1  lichtgevorderden en gevorderden  
13.30 uur   piste 1  kabouterlesje 1/2uur van 4 tot 8 jaar ½ u voltige  
14.00 uur   piste 1  dressuur en cavaletti en springinitiatie   
       voorbereiding A brevet  
  piste 2  dressuur en springinitiatie in bezit A brevet  
14,00 uur WANDELING  ganse jaar door duur: 1 1/2 u 
15,30 uur   piste 1  beginners   
15.30 uur   piste 2  beginners eerste graad voorbereiding 
16.30 uur  piste 1   enkel in bezit B brevet niveau 1 1 u dress. ½ u  
  springen 
  piste 2   enkel in bezit B brevet niveau 2 1 u dress ½ u  
  springen 
vanaf 18 u private rijles mogelijk  
lessen worden gesplitst indien te druk, daarom: tijdig inschrijven!!! 
Zondag  

opgelet steeds tijdig vooraf inschrijven!!!!!!!  
zondag liefst voor 14 u op zaterdag 

09.30 uur WANDELING  
10.00 uur beginners  en lichtgevorderden 
11.00 uur gevorderden 1 u dr ½ u springen 
15.00 uur   kabouterlesje ½ uur rijles en ½ uur voltige. 
16,00 uur   lichtgevorderde jeugd en volwassenen 
17,00 uur   gevorderden 
voorstellen zijn steeds welkom		

PONYCLUB 

OP woensdagnamiddag van 14 u tot 16,30 u en zaterdagnamiddag van 
13,30 u  tot 17 u is er opvang voor de ruiters die komen rijden. We 
poetsen pony's, we doen ze naar de weide, we wisselen eens af met 
voltige, als het maar met paarden te maken heeft!  kostprijs € 3  en 



enkel indien je een uur rijdt in de les. Vooraf te verwittigen! Start 
woensdag 6 september. 
 

Niveau's RIJLESSEN 

INSTAPLESJES = KABOUTERLESJES 
 

De kinderen willen steeds op vroegere leeftijd beginnen ponyrijden. 
Het is dan ook niet gemakkelijk om ze te laten starten in de gewone 
beginnerslessen. Deze duren een uur lang en dat is al lang om je te 
concentreren als je pas 4-5-6-7 jaar bent. Daarom organiseren we 
“instaplesjes” en we noemen ze de kabouterlesjes. Vooraleer in de 
gewone les te komen raden wij aan om de kleintjes deze lesjes te laten 
volgen. Zo kunnen ze gemakkelijk overstappen naar de gewone les. 
Let op dit is een gelegenheid om samen met uw kind een activiteit te 
doen. De eerste lesjes vragen we om er naast te lopen en te helpen tot 
ze het alleen durven, trek dus stevige schoenen aan. Geen notie van 
paarden? Geen probleem we helpen je erdoor! 
Instaplessen of kabouterlessen: vooraf inschrijven !!! 
Iedere zaterdag van 13.30 uur tot 14,30 uur                                      
Vanaf  september: ook op woensdagnamiddag om 14,00 u tot 15,00 
u ook op zondag van 15,00 u tot 16 u  
Een half uurtje rijles en een half uurtje verzorging, omgang, voltige 
enz. We streven ernaar om slechts 10 kinderen in de les te hebben. 
Prijs: De prijs is dezelfde als voor een gewone rijles. 
Na de kabouterlessen en in samenspraak met de lesgever  kan er 
overgestapt worden naar de gewone beginnerslessen. Woensdag om 
14,30 u zaterdag om 15,30 u en zondag om 15,30 u 
 

INITIATIE EN GA VOOR GALOP  
voor jeugd en volwassenen 

BEGINNERSLESSEN – INITIATIE  



De gewone beginnersles gaat door op ieder   
-woensdag om 14,30 u, donderdagavond om 19,30 u 

  -zaterdag om 15,30u  
          -zondag om 10 u en 16,00 u 
Je belt en je komt op de dag dat je verkiest. De lessen worden 
aangepast aan de deelnemers. Zowel voor kinderen als voor 
volwassenen en dit het ganse jaar door! Je blijft in de beginnerslessen 
tot dat je voldoende kunt galopperen. 
Prijs: € 16.00 per les of € 140 voor 10 lessen.  
Vergeet niet je verzekering van € 15 tot eind dec. aan te vragen!!! 
(leden krijgen korting) 
 

GA VOOR  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” 
najaar 2017   
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: 
 
woensdagavond 13/09 van 19,30u tot 21 u aanwezig eerste lesdag 
een half uurtje voordien best.( 20-27/09 en 4-11 oktober  ) 
zaterdagvoormiddag van 10,30 u tot 12 u start op 14 oktober (21-
28/10 en 4-18/11) 
  
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 +14jarigen!!!  
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) 
korting voor Heuvellanders: € 10 voor de ganse cursus. 
Het is verplicht  een verzekering van de VLP te nemen € 15.00 via de 
club, dan ben je voor de rest van het  jaar verzekerd! Tot eind 
december. 

Je bent toe aan een eerste brevetje  
 eerstegraadsbrevet voor de jeugd 

Vraag je opdrachtenboekje…en laat de lesgever dit afstempelen 
wanneer je denkt enkele opdrachten te kunnen uitvoeren. Al de 
stempels verdiend??? Dan heb je je “eerste graad” 
Wat zijn de opdrachten? 
Een halster aandoen, een paard begeleiden, veilig vastbinden, poetsen, 
lichaamsdelen, juiste houding te paard, halthouden, lichtrijden, 
overgaan in galop, correct afstijgen, hoofdstel afnemen, afzadelen, en 
over een goede attitude beschikken. 
Wanneer zijn de lessen? Woensd 14,30u, dond 19,30u en zat 15,30u, 
zondag 10 u en 16 u. 
Prijs voor het opdrachtenboekje: €5.00 
=leuk  idee voor  de kerstboom, verjaardag, of nog meer! 

De opdrachtenboekjes zijn te verkrijgen aan de bar! 
 

Je wil verder oefenen en een eerste sprongetje wagen 
 = cavaletti oefeningen als voorbereiding en stuuroefeningen om over 
de hindernis te geraken. Dan volg je de cavalettilessen. Let op altijd in 
combinatie met dressuur! Hier leren ze je evenwicht, houding, sturen 
in voorbereiding tot het springen en waag je je oko al eens over een 
eerste sprongetje. 
Vraag aan je lesgever of je er klaar voor bent Je moet natuurlijk al 
vlot kunnen galoperen, een eerste graadsbrevetje hebben en zeker 
durven! Als je nog niet zo goed durft dan is het nog te vroeg. Enkel als 
je lesgever zegt dat je hieraan kunt beginnen is het ok! 
Wanneer zijn de lessen?  
Woensdag 15,30 u, Zaterdag 14 u  duur anderhalf uur kost: 4 stempels 



Wie enkel wil dressuur rijden kan dat ook op dezelfde uren = 1 u  = 2 
stempels 
Andere uren zonder springen: donderdag 19,30 u, zaterdag 15,30 u 
zondag 10 u en 16,00 u 
Als je voldoende stuurvaardig bent, genoeg evenwicht hebt en je 
houding voldoende is om het echte springen te leren  
(dit zal je lesgever beslissen! ) Dan stap je over naar de voorbereiding 
van een volgend brevet. 

Je bent nu klaar om in te stappen in de lessen 
voorbereiding bekwaamheidsattest = -11 j  

of A brevet = +11  
 

Bekwaamheidsattest 
voor wie jonger is dan 11 jaar en  rijvaardigheid genoeg heeft, kan 
meedoen aan het examen voor A brevet zonder de theorie. Het jaar dat 
je 11 wordt, kun je dan naar het examen komen om je theorie af te 
leggen.  
Je volgt dzelfde lessen als voorbereiding A brevet. 
 

 A-brevet  
(vroeger wandelbrevet) het jaar dat je 11 jaar wordt kun je het examen 

doen 
1- ofwel heb je al het bekwaamheidsattest en dan moet je enkel de 

theorie afleggen ( vergeet het papiertje niet dat je gekregen hebt van 
de jury na je bekwaamheidsattest) 

2- ofwel heb je enkel je eerste graad en moet je nog de rijproeven en 
de theorie afleggen 

Een A brevet is een must voor wie later wil gaan wandelen. 
Om te kunnen wandelen moet je kunnen bewijzen dat je kunt rijden. 
Dit ruiterbrevet is de enige manier om een officieel bewijs op zak te 
hebben dat je wel degelijk genoeg kunt paardrijden. 
Voor de jeugd en volwassenen in de eigen club is dit nodig om deel te 
nemen aan de springlessen, om te gaan wandelen, om deel te nemen 
aan de clubwedstrijden en om deel te nemen aan de lessen 
voorbereiding B brevet. 



Wanneer gaat het examen door? gaan door iedere zaterdag na een 
week vakantie in de voormiddag. Krokus-Pasen(2x) grote 
vakantie(9x) en herfstvakantie. 
Je moet wel tijdig voordien beginnen oefenen. Extra lessen volgen 
voor een korte periode en de nodige theorie leren. Deze is niet zo 
moeilijk en vele onderwerpen zijn reeds gekend van in de les. 
Vraag hier inlichtingen over bij Annie of bij je lesgever of  kijk op de 
website.  
Je kan je ook tijdens een kamp voorbereiden, dit is zeer intens. 
Het examen gebeurt in groepjes van 4 ruiters net zoals in de les.   
Vraag je nieuwe theorie boek. Nu inschrijven!!! Er wordt regelmatig 
een periode geoefend, om het ruiterbrevet te behalen, met aansluitend 
een examen. Ook de theorie wordt doorgenomen. 
Wanneer zijn de voorbereidende lessen?  Deze gaan door op: 
woensdagnamiddag:  15,30 u  tot 17 u dr + spr 
 

 
4- Je hebt je A-brevet , op naar je B brevet 

 
De weg naar een B brevet is lang. Je oefent best tussenin een 2-tal 
uren per week om je niveau op peil te houden. Private rijles om de 
dressuurproef te leren en springles om het springen te onderhouden. 
De examendata zijn dezelfde als voor het A brevet. 
Ideaal is deelname aan de clubwedstrijden, (zie website) zowel voor 
dressuur als voor springen. Voor de dressuurproef word je beoordeeld 
en krijg je een protocol waar de jury al je fouten in vermeld en zo kun 
je verder. Het is ook goed tegen de examenstress. Je lesgever helpt je 
hier vooruit. Vraag ons wat je wil weten en vooral wat je niveau is. 
Aarzel of twijfel niet het lukt heus wel!!!! 
Eens in het bezit van een B brevet heb je al een hele weg afgelegd. 
Maar er is zeker meer!!! 
Wanneer zijn de lessen?  
Dinsdagavond 20 u  
donderdagavond: 20,30 u dr 
vrijdag: 19,30 u tot 20,30 u dr = nieuw  
zaterdagvoormiddag: 10 u dr 
zaterdagnamiddag: 16,30u tot 18 u dr + spr  



zondagvoormiddag: 11 u tot 12,30 u 
zondagnamiddag: 17 u tot 18 u  
lessen dr + spr duren anderhalf uur = 4 stempels 
ruiters die in het bezit van een B-brevet zijn kunnen eveneens in deze 
lessen meerijden. 
 

Je hebt je B brevet, dit is niet het einde! 
Dinsdagavond 19,30  u tot 21,00 u dr ( exclusief voor B brevet+)  
woensdagnamiddag 17,00 u  tot 18,30 u dr + spr  nieuw 
donderdagavond: 20,30 u dr 
vrijdag: 19,30 u tot 20,30 u dr = nieuw  
zaterdagvoormiddag: 10 u dr 
zaterdagnamiddag: 16,30u tot 18 u dr + spr  
zondagvoormiddag: 11 u tot 12,30 u 
zondagnamiddag: 17 u tot 18 u  
lessen dr + spr duren anderhalf uur = 4 stempels 
 

SPORTKAMPEN 
herfstvakantie 

Niets leuker dan een sportkamp op de Rodeberg.  

Verschillende mogelijkheden: 
  

NIEUW: internaatskamp 3 dagen: 
 

Onze supergemotiveerde lesgevers staan weer paraat om jullie een 
leerrijke toffe paardrijvakantie aan te bieden 

 
 aankomst maandagvoormiddag vertrek woensdagavond  

welke groepjes? 
 

1- Kabouters + met al een beetje ervaring:  
2 x slapen, breng gerust je knuffel mee! 

Kostprijs: € 180,00 



 
2- ruiters met min. een A brevet we stomen je klaar voor een  

clubdressuurproef en een springparkoers om te kunnen meedoen aan 
clubwedstrijden of aan B brevet. 

Kostprijs: € 200,00 
 

3- ruiters met een B brevet vervolmaking 
Kostprijs:  € 200,00 

 
aankomst woensdagvoormiddag tot vrijdagavond 

1- behaal je eerste graadsbrevetje 
Kostprijs: € 180,00 

 
2- initiatie tot het springen, met vooral cavalettioefeningen en hele 

kleine sprongetjes 
Kostprijs: € 200,00 

 
3-- wandel en, fun kamp voor +12 jarigen met min. een A brevet, 
wandelingen,  horse ball, politiepaardoefeningen, barrelrace, enz.  

Kostprijs: € 200,00 
 

externaatskamp hele dagen hele week 
Beginners en lichtgevorderden 

van maandag tot vrijdag 8 u 30 tot 16 u 30 
leden: € 205 niet leden € 210 

 
internaatskamp hele week 

inschrijven zoals altijd via de website, dit is een VLP kamp vooral 
voor behalen van een A of een B-brevet  

3 uur intensieve training per dag, met als doel het halen van een brevet 
op zaterdag, kosten examen inbegrepen. 

 
 
 
 
 
 



 
DAMESUURTJE 

   
De dames kunnen terecht tijdens de dag en dit op woensdag 
voormiddag om 9 uur  De donderdagnamiddag Om 14 u regelmatig 
rijles in de winterperiode. Tijdig inschrijven is de boodschap. Aarzel 
niet het gaat er heel gezellig aan toe. De koffie staat klaar na de les en 
regelmatig is er iemand jarig en dat vieren we. 
 

WANDELINGEN informatie 

Vanaf wanneer kun je mee op wandeling?                                         
Je bent ouder dan 12jaar, en je hebt je A-brevet                                   
Je bent ouder dan 14 jaar en je hebt een 10 tot 15-tal lessen achter de 
rug, je hebt geen schrik en je voelt je zelfzeker in de galop, dan is het 
moment aangebroken om eens mee te gaan wandelen. Een A-brevet is 
aan te raden!                                                                                      
Kies voor een beginnerswandeling, zodat je je op je gemak voelt.  

Inschrijven en kostprijs:  
Je moet wel tijdig inschrijven voor een wandeling.  
Deze duurt anderhalf uur en kost dus ook € 30.00 voor niet-leden      
€ 22,00 voor leden of anderhalf ticket een maandabonnement geldt 
niet voor de wandeling! 
Wandelingen kunnen ook georganiseerd worden vanaf 6 personen op 
andere dagen en uren dan voorzien op het programma.  

Wie als niet-lid voor het eerst meegaat op een 
groepswandeling dient vooraf een kleine test af te leggen om 
te zien of men voldoende kan rijden.  

wekelijkse wandelingen voor ervaren ruiters in groep: 

 tijdens het weekend op: 
• Zaterdag : om 14uur.  
• Zondag : om 9,30uur 
• in de week op afspraak ook tijdens de dag mogelijk! 

en dit gedurende het ganse jaar en indien voldoende belangstelling.  



 
RUITERSCHOOL RODEBERG  
Tarief manegepaard 2017 september 

    leden         duur        niet leden 
groep      €    13,50   1 u   €   16,00 
springen    €    20,00  1u = 1/12tick  ///////////// 
wandel.    €    22,00         1 1/2u   €   30,00 
abonn.    €  125,00   10 u   € 140,00 
maandab.    €   120,00   10 u   //////////// 
½ pens    €  160,00/mnd      1 maand   //////////// 
prive initiator   € +25.00     1 u   € +30.00 
prive trainer     € +40.00     1 u   € +45.00 

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 2017   
   leden        niet leden 

   gestald       niet gestald  
groep   €   5,00  €    7,50   €   12,00 
abonn   € 90,00 (€ 4,5/u)€ 120,00 (€ 6,50/u) ////// /////// 
spring   €   7,50  €  12,50   €   17,50 
dr+spr 11/2u  €   10  €   16 
dr+spr 2u   € 12,00  €  18,50   €   25,00 
piste   €   0,00  €   5,00 / 7,00   ///////////// 
piste met licht    €   2,00  €   7,00 / 10,00  ///////////// 
logem.  € 310,00   € 12/dag   €   15/dag 
logem + lossen  € 350,00  € 14/dag   €    17/dag 
prive initiator €  +25.00  € +27.50   € +30.00 
prive trainer       €  +40,00  € +42,50   €+45,00 
Mestballen worden opgeruimd in de piste op de parking op de weg 



naar de piste                                                                     
     

Stalgeld 2017 
leden: € 320/maand vanaf jan 2018  of  € 13/ dag. Niet leden: € 16/ 

dag. Met lossen: € 360/maand 

 Private rijlessen 
de gewone lestarieven: duur: 1 u zie hierboven + 
met een manegepaard: leden        niet-leden 
prive initiator   € +25.00        €  +30.00 
prive trainer     € +40.00        € +45.00 
met een eigen paard  hier gestald thuis gestald               niet-leden 
prive initiator  €  +25.00  € +27.50   € +30.00 
prive trainer       €  +40,00  € +42,50   € +45,00 
Private rijlessen worden enkel gegeven door de eigen lesgevers of 
aangevraagde lesgevers. De eigenaars kunnen geen lesgevers 
meebrengen zonder dit vooraf aan te vragen. 

Half pension 
Prijs per maand: € 160 + helft van het beslag als je meewil op 
wandeling. ( ong. € 40  per 2 maand) voor juli en augustus: € 200  
Paard naar keuze. Prijs lessen = prijs eigenaars. Kan starten 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!!!  Vraag ernaar. 

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  
paasend aan eigen paard of dat van de manege, halster en touw 
doekjes ook voor de wandelruiter,  

Cadeaubons 



Zowel voor de lessen als voor de ruitersportartikelen is er 
mogelijkheid tot het verkrijgen van een cadeaubon. Best vooraf per 
sms  of mail vragen, dan leggen we het klaar tegen dat U er bent. 

 

CLUBJUMPINGS WINTERWERKING 
2017-2018 

 
Kom en nodig je vrienden uit om 1 keer in de maand een 
oefenwedstrijd mee te doen in clubverband!  
 
Van november tot april hebben wij maandelijks een kleine wedstrijd 
We hebben, met het jeugdbestuur, voor al onze ruitertjes die een 
bekwaamheidsattest, een  A of B brevet hebben, ook voor 
volwassenen, een soort van winterwedstrijden georganiseerd  
We proberen er toe te streven dat iedereen aan bod komt. Zowel 
ruiters met een eigen paard als ruiters die rijden met een manegepaard. 
De beginnende springruiters alsook de meer gevorderden en de 
dressurruiters. 
We streven ernaar een totaal overwinnaar te vinden op het einde van 
de winter met opnieuw een prachtig cadeau, iets unieks en dit zowel 
voor dressuur als voor springen.  
Maar!!!! De Jumpingclubkampioen 2017-2018 moet veelzijdig zijn! 
Daarom nemen we ook enkele dressuurwedstrijden op in het 
programma. Waar iedereen toe aangezet wordt om mee te doen. De 
Clubkampioen springen moet zowel goed zijn in dressuur als in 
springen. Er is een apart klassement voor dressuur, zodat we ook een 
clubkampioen dressuur hebben in alle proeven. 
 
Wie niet meedoet aan dressuur komt niet in aanmerking om 
clubkampioen te worden in het springen maar kan gerust de 
wedstrijden meedoen. Wij hopen dat de ouders van de kinderen dit 
initiatief steunen zodat onze inspanning voor dressuur niet nutteloos 
is. 
Dagklassement: Je kan ook meedoen voor het dagklassement per 
wedstrijd indien je maar een of twee keer kunt meedoen.  
 



Winterclubjumpings op de Rodeberg 

Word clubkampioen 2017-2018!!!!! 
 

DRESSUUR en SPRINGEN 
DOEL: 

Jongeren leren  -plezier beleven tussen de clubleden. 
-de kans geven om aan een echte wedstrijd mee te 
doen. 
- de sfeer van een wedstrijd te creëren  

   -laten proeven van de wedstrijdsfeer 
-bij te leren en ervaring op te doen. 
-de ruiters die niet op wedstrijd willen of kunnen toch 
eens laten    genieten van een echte wedstrijd 
-omgaan met de reglementen van het springen 
-omgaan met wedstrijdstress 
-aanleren van baragerijden 
-laten kennis maken met de verschillende proeven 
-leren proef dressuur rijden 
-erop wijzen dat dressuur even belangrijk is als   

   springen 
-de paarden leren omgaan met een wedstrijd 

OPGELET: geen wedstrijdkledij enkel rijkledij, uitgezonderd op de 
finale. 
We rekenen er op dat alle deelnemers -18 j een springvest dragen!!! 

JE KAN OOK GEWOON EEN KEER MEEDOEN!  
En het dagklassement winnen! 
 

VOOR WIE???? 
Voor al wie een VLP verzekering heeft en  lid is van ruiterclub 
Rodeberg . Wie een VLP-verzekering heeft en geen lid is, kan lidgeld 
betalen voor 2016-2017. Wie met een manegepaard rijdt moet op 
regelamtige basis deelnemen aan de springlessen voor de 
springwedstrijden en aan de dressuurlessen voor de 
dressuurwedstrijden.  



Warme oproep aan de jeugd: om vrienden met een eigen paard uit 
te nodigen op onze clubwedstrijden.  Hoe meer volk hoe meer leute!
  
DATA: 
dressuur: zondag 15 oktober, zondag 28 januari, zondag 4 maart 
Je moet aan 2 wedstrijden deelnemen en de finale. 
springen: zaterdag 30 sept, zaterdag 18 nov, zaterdag 23 dec, zaterdag 
24 februari 
Je moet aan 3 wedstrijden deelnemen en de finale plus 2 dressuur en 
de finale 
zondag 15 april FINALE CLUBDRESSUUR EN SPRINGEN 9 u 
(laatste zondag van de Paasvakantie) 
NOTEER DE DATA NU REEDS IN JE AGENDA!!!!!!! 
 

Wie geïnteresseerd is kan het reglement terugvinden op onze website, 
of in de aparte folder, vraag ernaar! 
 

WEST-VLAAMSE KAMPIOENEN in onze club  
Half juli waren er de West Vlaamse jeugdkampioenschappen in de 
Flandria Ranch, voor de WVUR. Na een spannende strijd van 2dagen 
konden we met veel plezier volgende kampioenen verwelkomen in 
onze club: 

80 cm pony's : 3de Callemeyn Emiel met Zip 
80 cm paarden: 3de Verhooghe Jarne en Never Mind 

Proficiat met de ereplaatsen!!!!!  
 

INTERCLUBKAMPIOENSCHAP ZONDAG 13 AUGUSTUS 
DE ARK KORTEMARK 

Onze club deed mee aan het Provinciale Interclubkampioenschap met  
 5 teams. ZILVER voor TEAM Julie Terrier met als ruiters: Paulien 
Vandromme, Louise Suffys, Jeremie Jacob, Thomas Thometsheck 
BRONS voor team Christof Deraedt met als ruiters:  Paulien 
Vandromme, Louis Beeckman, Lisa Dierickx, Pieter Stubbe 
5de plaats op 26 deelnemers ook voor team Rikje met als ruiters: 
Emiel Callemeyn, Jeremie Jacob, Louise Suffys en Laury Callens. 
Proficiat aan deze teams en aan alle andere deelnemers. 
Wij wensen onze wedstrijdruiters veel succes, we houden U op de 
hoogte via de website!!! 



STEMPELS voor hulp in de stal of bij de paarden en 
ponys 

Ze zijn er nog steeds:  de stempelkaarten voor hulp in stal. + 10 jaar 
met een brevet!!! 
Wat?? Je verzamelt stempels door je nuttig te maken in de stallen 
in de piste of in de manege. Ook ouders kunnen stempels verzamelen 
voor hun kinderen of voor zichzelf. Tijdens de organisatie van 
clubwedstrijden of evenementen kan vrijwilligerswerk hiervoor 
dienen. 
Hoe? 
1-Je vraagt je kaart aan via de mail en je laat weten welke dagen je bereid 
bent te helpen. Je mail adres zal helpen om te communiceren. (Het is niet 
de bedoeling om 20 jongeren op een dag te laten helpen in de stallen.) 
2-Je schrijft je in voor de te helpen momenten 
3-Bij aankomst meld je je bij Annie 
4-Bij vertrek vraag je om de stempelkaart af te stempelen aan Annie of de 
verantwoordelijke van die dag. 
5-Deze stempelt af tegen het volgende bezoek aan de manege 
Ook organiseren wij regelmatig dagen waar er iets te beleven valt bvb 
hindermissen wassen naar aanleiding van de jumping, of materiaal 
invetten; er zijn regelmatig activiteiten om hieraan te kunnen deelnemen. 
 
Aantal stempels voor het bekomen van: 
Jas ocean shore 18 stempels Jas penduck    25 stempels 
Jas softshell  25 stempels Rodeberg t-shirt    4 stempels 
Jas Gladstone   23 stempels Polo     16 stempels 
Sportzak embleem 10 stempels Kingsland jas    60 stempels 
Pull met kap                25 stempels 

ANDERE  MOGELIJKHEDEN  
 Verjaardagsfeest    het jaar door                         

Wil je het tofste verjaardagsfeestje van iedereen? Dan zorgen wij 
hiervoor! Verschillende mogelijkheden                                                       

formule 1: ontvangst en cadeautime, rijles 1 u, voltige verzorging ½ u 
, frisdrank, ijsje =  € 20                                                                      

formule 2: idem met pannenkoeken = € 22                                     
andere formules mogelijk met les, wandeling of volgens afspraak. 



scholen en groepen                                      
Tot max. 15 pers. per uur kan een initiatieles paardrijden doorgaan, 
ook wanneer het over volledig beginnende ruiters gaat. Kinderen 
kunnen meerijden vanaf de leeftijd van 5 jaar tot 99 jaar, jonger 

dienen ze begeleid te worden. De les gaat door op goed afgerichte 
paarden en is zeker niet gevaarlijk. Misschien een unieke gelegenheid 

om een aangename dag met  vrienden of familie door te brengen.                                                                                     
Tarieven voor groepslessen voor individuen                          

16,00euro per persoon vaste uurregeling zie website                
Tarieven voor grote groepen:                                                            

01 tot 10 personen:  15,00 euro per uur/ per persoon                        
11 tot 20 personen:   13,00 euro per uur/ per persoon                        
21 tot 40 personen:  12,00 euro per uur/ per persoon                        
41 tot ?   Personen:   10,00 euro per uur/ per persoon                          

+ 1uur verzorging en voltige = + € 2 per persoon.                                 
Bij slecht weer in de overdekte rijbaan!    Mogelijkheid om op 

hetzelfde moment in 2 groepen tegelijk te rijden ook overdekt. Niet 
ruiters kunnen de rijlessen volgen van op het verwarmde terras. 
Verzekering : men is niet verzekerd, ,  maar men  kan dit wel 

verzekeren mits vooraf naam adres en geboortedatum opgeven vanalle 
deelnemers: kosten: 1.50 € per persoon (+ 3.50 €adm. Kost)           

  

  Kennismakingspakket voor individuelen                  

Een geschenk voor iemand die ervan droomt om te paard te rijden? 
een kennismaking met het paardensport-pakket: 1/2uur verzorging-
1uur initiatie-1/2uur wandelen in het prachtige Heuvelland (enkel 
in zomerperiode en indien geen wind!). Prijs: 1 pers: €55, 2 personen: 
€ 75.00, ook met meerdere mogelijk!  



Ringsteking voor groepen Vanaf 5 personen tot en 
met 200 personen. Vooraf te reserveren!!! Ook in de winterperiode en 

bij slecht weer!!! € 5 per persoon  

HUISRUITER CHRISTOF DERAEDT  
SPORTSTAL DERAEDT                    

Helpt U met raad en daad 

Je zoon of dochter is verzot op paarden en de paardensport, zelf ben je 
een leek in het vak en wens je een beroep te doen op mensen met 

kennis van zaken, die het goed menen en die hun kennis aanbieden om 
de jeugd hogerop te helpen: dan bent u aan het juiste adres!!! Zoon 

Christof genoot er zijn opleiding van kleine manegeruiter tot topruiter-
springen en stijlruiter met veel kennis van dressuur. 

Annie is trainer B alle disciplines en meer gespecialiseerd in de 
begeleiding van beginnende springruiters. Christof is trainer B 
springen en heeft heel wat ervaring in het opleiden van verschillende 
jonge paarden tot topniveau. Hij was verschillende keren Belgisch 
Kampioen stijlrijden bij de pony ‘s en de paarden. Hij won tot 2 keer 
de svs stijlrijdenfinale te Mechelen, was ooit beste junior van het 
tormooi. Hij werd ook Belgisch Kampioen KBRSF Scholieren en 
Juniors, kon zich enkele jaren terug profileren als 
krachtproefspecialist en is Internationaal springruiter. 
 

TRAININGSSTAL EN VERKOOPSSTAL 
Christof is gestart met een trainings-en verkoopsstal en berijdt vooral 
paarden op wedstrijden en dit op alle niveaus. 
U kan hier steeds terecht voor advies bij aankoop en verkoop van 
recreatie of wedstrijdpaarden van alle niveaus. 
Wij helpen U met raad en daad bij de problemen die U ondervindt met 
Uw paard. 
Wenst U een prestatieverbetering en dit op gelijk welk niveau, dan 
staan wij klaar om U te helpen. 



Wedstrijdbegeleiding van 60 cm tot Internationaal alsook corrigeren 
van verreden paarden. Christof: 0488/4770578  
 

 

Website: www.ruiterschoolrodeberg.be         Er zal regelmatig 
clubnieuws op vermeld staan en ook verslag over wat voorbij is, 

resultaten behaald door Rodebergruiters, en nog veel meer, zodat je 
steeds op de hoogte blijft van wat er bij ons gebeurt. Lessen, 

cursussen, kampen worden aangekondigd. 

Data om te onthouden:                                                     
 Noteer alvast in je agenda voor 2017                                                   

10 september: te rikke en ju ,  13 september start ga voor galop                                                     
24 september  open deurdag                               

30 september clubjumping                                                                   
14 oktober start ga voor galop                                                                

15 oktober clubdresuur                                                                         
30 oktober start sportkamp 3 dagen of hele week intern of extern.     

18 november clubjumping                                                                    
23 december clubjumping                                                                     

26 december met de bus naar Mechelen 

onze ruiterclub is gesponsord door: 
Advocatenkantoor Vandenbroucke Dimitri – Bourry Hannelore 

Remaut verzekeringen beleggingen 
 Gerdy's schilderbedrijf  

 Paho stallenbouw  
Douve Euro Remorques    Voeders Cuvelier 

Noel Jacques Aluminium   Gouwy en partners zakenkantoor  
      Tout à fait Sophie en traiteur VINKE              
Rieten daken Vermeersch   In de Vrede    



 La Pomme de Lovely   Geert Ghelein schrijnwerk  
  Outside Travel    Climat Control muurisolatie 

 Woodyfence         Sofimo Roeselare Immobiliën 
Gengember Marie Paule Thuisverpleging  

Nico Wolters Gevelreinging  Pico's koffie  
   Clubdokters Dierickx –Neirinck 


