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Paardrijden in corona tijden!
De winter is al volop in gang, we zijn verhuisd naar de beneden
kant. Intussen is ook de cafetaria gesloten voor drankverkoop tot
nader orders. De lessen kunnen gelukkig doorgaan:
voor -12 j onbeperkt mits de nodige voorzorgsmaatrelen in acht te
nemen. Eén ouder vergezelt de kinderen! Geen dranken gebruiken
op terras en in de cafetaria. Je kan wel binnenzitten tijdens grote
koude!
Voor +12 jarigen en volwassenen: per 4 mits vooraf te
verwittigen, geen supporters mee te brengen en bezoek te
beperken tot het minimale., zodat iedereen zijn paard eens kan
berijden of lossen.
Wandelingen: kunnen per 4 personen.
Dus allen tijdig reserveren!!!!!
De benedencafetaria is open voor betalen lessen en wandelingen
bij aankomst en we hebben er ook onze shop geïnstalleerd. Je kan
er terecht  mits afspraak te maken voor geschenken. Onze
gepersonaaliseerde collectie clubkledij en accesoires kunnen tijdig
besteld worden voor Kerst en Nieuwjaar of verjaardagen.
Opnieuw kan een kamp in de kerstvakantie doorgaan in externaat
in verschillende bubbels.  ( groepen)
Indien er iets veranderd dan laten we het weten via de website:
www.ruiterschoolrodeberg.be
Lidgeld kan betaald worden vanaf 1 december voor 2021. De
verzekering gaat enkel in vanaf 1 januari.
De winter is er ook een om te genieten in de piste en lessen te
volgen om in het voorjaar nog heerlijker te kunnen wandelen.
We kijken ook om enkele beginnerswandelingen te organiseren op
zondagnamiddag.
We hopen jullie terug te kunnen verwelkomen en binnenkort
hopelijk terug in betere omstandigheden = coronavrij over de
ganse lijn! We wensen iedereen prettige feesten, hou het veilig!!!

Namens Christof Annie en het lesgeversteam!

http://www.ruiterschoolrodeberg.be/


WINTER IN DE MANEGE
2020-2021

GA VOOR  GALOP START op 12 januari om 20
u

Voor wie onder jullie kennissen heeft die eventueel ook willen leren rijden, dan
zijn hier al de data van de cursussen “GA VOOR GALOP” winter  2020/2021
Dinsdag 12 januari om 20,00 u voor 5 opeenvolgende weken, andere data
volgen of op aanvraag vanaf 6 personen.

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 en starten op:  12 januari                                        
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 +12 jarigen!!! 
Ideaal voor ouders van kinderen die paardrijden en herbeginners

STARTERS PROMOTIE: 5 lessen voor de prijs van € 100.00 voor 5 x
anderhalf uur les ipv 1uur les (1/2 uur omgang gratis)  Het is verplicht  een
verzekering van de VLP te nemen € 10.00 via de club, voor de duur van de
cursus.



JANUARI IS DE MAAND OM:
lidgeld en verzekering  te betalen of te

hernieuwen 
Kan contant betaald worden  of met bankcontact.
Kunnen ook gestort worden op de rekening van de ruiterclub rodeberg 
vzw: BE60 7383 2216 1270      op naam van ruiterclub rodeberg vzw 
LET OP: vraag uitleg en  het correcte bedrag via mail zo hebben we 
ook uw correct mailadres!!!

MAAK JE LID VAN ONZE
RUITERCLUB

lidgeld 2020: € 55 1ste persoon,  € 50  2de pers.
                      € 45  3de pers         € 40  4de pers. en meer 
Ouders helpers € 25 = sportassistant    

VERZEKERING verplicht € 20 leden € 25 niet leden
• € 15 voor eigen paard of individuele oefening

• uitleg verzekering zie verder!!!
• HUUR KASTEN worden betaald met het lidgeld!!!

Grote: EP hier: 75 geen EP hier: 80, 
• halve EP hier: 50 geen EP hier: 55 

• in de zadelkamer kleine: 30.  De huur moet betaald worden met het
lidgeld!!!

Voor onze wedstrijdruiters en 
wedstrijdruiters in wording:

Proberen wij gedurende de lessen een paar oefenparkoers te laten springen
zodanig dat we erin blijven! We kijken wat mogelijk is, graag wat hulp
van de ouders bij plaatsen van parkoers! Misschien tijdens het kampje!

PRIVATE RIJLESSEN 



VOOR INDIVIDUELEN OF KLEINE GROEPEN
Ook mogelijk buiten de vakantie!!! Spreek af in groepjes van 4 ruiters. 
prijzen: lid/niet lid : les van initiator: € 25/€ 30  les van instructeur: € 30/€
35 les van trainer: € 40/€ 45 manegepaard: + 2 stempels dressuur + 4
stempels springen.

CADEAUTIP VOOR EEN UNIEKE GELEGENHEID

EEN PONY OF EEN PAARD OP HALF PENSION

Je wil je ook eens eigenaar voelen, zonder daarvoor een eigen paard te
moeten kopen. Je kan dit voor een maand! bvb van 15jan tot 15febr. 
Opgelet dit kan enkel voor leden van de club met bekwaamheidsattest of
hoger.              Prijs per maand=  €170. 
Gewone rijles= €7      dressuur met springles: €14      abonnement: 20
uren: € 110  of  komt op € 5.50    per uur
Wil je wandelen? Dan betaal jij de helft van de hoefsmid! € 20 per
maand

CLUBKLEDIJ
Iedere gelegenheid is er een om onze clubkledij te schenken aan iemand.
Voor kinderen :Warme jassen Voor volwassenen:dames en heren
model

Warme body Softshell jas
Softshell jas met kap Pull
Pulls met kap Paddet jacket
Petje Doekje
Doekje Petje
Rugzak

Alles met het nieuwe logo en je eigen naam.
REKLAME op de modellen met vorig embleem!
We hebben ongeveer een week nodig om het clubembleem en je naam
erop te broderen volgens eigen wensen!



Cadeaubons
 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. 

WEEKPROGRAMMA LESSEN
NIEUW in ons programma:  

GA VOOR GALOP vanaf 12 jan. op dinsdagavond om 19 u tot 20,30 u
Beginnerslessen of herbeginnerslessen op:
zondag van 13,30 u tot 14,30 u in vervolg op de vorige Ga voor galop
woensdag van 20 u tot 21 u
voorbereiding op A-brevet dinsdagavond : van 19,30 u tot 21 u met
initiatie springen voor volwassenen
voorbereiding B-brevet donderdagavond 20,30 u met springen vanaf
februari
Lichtgevorderden op woensdag om 19 u

Graag lessen betalen bij aankomst!!!
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. Deze uren kunnen mogelijks lichtjes veranderen
OPGELET PRAKTISCH: je wordt verwacht een half uur voordat de les
start.  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 paarden staan graag op de weide, we vragen dan ook indien
mogelijk na de les of na de wandeling mee te gaan naar de weide. We vragen
ook om vooraf je paard te poetsen en te verzorgen, dat hoort er ook bij!!!!Soms
start de wandeling of de les vanaf de weide.
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.

Iedere dag mogelijkheid tot private rijlessen op aanvraag.

Maandag ganse dag RIJLES  op aanvraag voor privé 
Dinsdag  19.00 u     piste 1    voorbereiding A-brevet (NIEUW) 



20,00 u  piste 2 GA VOOR GALOP nieuw vanaf 12 jan 
20,00 u piste 2    rijles voor gevorderden aansluitend ½ u 

springen (niet verplicht) 
Woensdag  9 uur piste 1    damesuurtje
Jeugdnamiddag  vanaf 13 u ponyclub tot 17 u tot en met 12 j

14,30 u         piste 1    initiatie  begin of herbegin eerste graad

15,30 u piste 1   voorbereiding bekw att of A-brevet

1 u dressuur en  ½ u cavaletti en springinit.  

17,00 u         piste 1  in bezit B brevet, 1 u dres en ½ u spr

18,30 u         piste 1  dressuur en springen wedstrijdruiters

19,00 u  lichtgevorderden ( nieuw)

20,00 u         piste 1  beginners en herbeginners ( nieuw)

De 2de piste blijft vrij voor private rijlessen! Vraag een vast uur!!!

Donderdag 19.30 u piste 1 Beginners en lichtgevorderden
20,30 u     voor ruiters met een A brevet

voorbereiding B-brevet  vanaf januari 
Vrijdag 17,00 u dressuur en springen jeugd in 2 pistes

18,30 u piste 1   wedstrijdruiters dressuur en springen
18.30 u      piste 2   jeugd met B brevet dressuur en springen
20.00 u     springen gevorderde wedstrijdruiters 

Zaterdag 10.00 u piste 1  lichtgevorderden en gevorderden
 13.30 u      piste 1  kabouterlesje  4 tot 8jaar

14.00 u     WANDELING ganse jaar ( 11/2 u )
piste 1  voorbereiding B brevet
piste 2  voorber A brevet of rijvaardigheidsattest

15.30 u piste 1 en 2   beginners of herbeginners 2 niveau's
16.30 u piste 1   enkel in bezit B brevet 11/2 u

          piste 2   enkel wedstrijdruiters

Zondag 9,30 u WANDELING ( 2 u of langer )
10.00 u beginners  en lichtgevorderden 2 niveau' s
11.00 u gevorderden dressuur en springen 11/2 u 2 niveau's
13,30 u beginnersles 
We zijn gesloten op zondag in de namiddag!!!

wandelingen enkel voor ruiters met enige ervaring en vanaf 12 jaar in bezit van een
A brevet

Specialekes: we organiseren regelmatig beginnerswandelingen op
zondagnamiddag in afspraak met de geïnteresseerden.



EXAMEN A en B BREVET
Gaan pas weer door als er mag georganiseerd worden. We houden U op de
hoogte.

VASTE BEZETTING PISTES WINTER

GROENE PISTE HALF OPEN PISTE
MAAN VRIJ VRIJ 
DINSD         18,30 U tot 19,30 u: A Sofie        20 U tot 21,30 u les 

19,30 u tot 21 u les 
WOENSD    9,00 U tot 10 U les        14 U TOT 17 U Christof

14,30 U TOT 21 U les    17 u tot 18 u Lune
 19 U TOT 20 U  les 

DOND 19,30 U TOT 21,30 U les 
VRIJD 17 U TOT 21,30 U les 17 u tot 18,30 u les 
ZATERD 10 U TOT 11 U les 

13,30 U TOT 18,00 U les 14 U TOT 18 U les 
ZOND 10 U TOT 15,30 U les 10 U TOT 13,00 U les 
BUITEN DEZE UREN KRIJGEN DE RUITERS DIE EEN VAST UUR
PRIVE VASTLEGGEN VOORRANG, nadien kunnen anderen ook een
privéles vastleggen. Wie vrij rijdt, laat ook de piste delen met anderen.
Lossen max. 15 min per paard indien vrij. Longeren per 2!

 VERZEKERING
Is verplicht voor iedereen die rijdt in de manege.
1- Je rijdt met een manegepaard = C-verzekering kost niet lid:    € 25

lid:         € 20
2- Je hebt een eigen paard of je rijdt soms ook ergens anders of je huurt



een paard in half pension = C + I verzekering niet lid: € 25 + €15 =  € 40
          lid: € 20 + € 15 = € 35

Ander verzekeringen van sport Vlaanderen zijn eveneens mogelijk nl voor
lesgevers en koetsen. Lesgevers die enkel hier lesgeven moeten geen
speciale verzekering bijnemen!

Het lidgeld kan contant betaald worden of met de bankkaart, het kan ook
gestort worden op de clubrekening: BE 60 7383 2216 1270. Vooraleer te
storten graag het juiste bedrag opvragen.

Vergeet de huur van je kast niet mee te betalen!
Grote: EP hier: 75 geen EP hier: 80, halve EP hier: 50 geen EP hier: 60 in
de zadelkamer kleine: 30.  De huur moet betaald worden met het lidgeld!!!

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, 

Website: www.ruiterschoolrodeberg.be

Er zal regelmatig clubnieuws op vermeld staan en ook
verslag over wat voorbij is

 CLUBJUMPINGS

http://www.ruiterschoolrodeberg.be/


Gaan niet door tot nader orders!

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     

            In de Vrede                      Pico's koffie
Las Vegas Zwarteberg               Tout à fait Sophie en traiteur VINKE 

Rieten daken Vermeersch en klusjesman
             Emiel Vermaut bouwwerken

    Bruno Pattou Nieuwkerke Deman Carrosserie Ieper
   Wim Deprey                 Dupont sanitair
Jengember Marie Paule Thuisverpleging 
Natuursteen Penet Dikkebus-Elveringe

Clubdokters Dierickx –Neirinck



RUITERSCHOOL RODEBERG
prijzen (club betaalt het verschil)

 voor leden en niet leden, eigenaars gestald of niet gestald vanaf 1 juli 

Tarief manegepaard 2020 vanaf 1sept
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 2020 vanaf 1 september 
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



De prijzen zijn onveranderd !


