WINTER IN DE MANEGE
CLUBACTIVITEITEN
DEC-JAN-FEBR 2021/2022
Beste leden,
We zijn overgeschakelt naar wintermodus! We naderen Kerst en Nieuwjaar,
hopelijk kan alles blijven zoals het is, zonder veel last van corona.
We bieden jullie dan ook graag een lesprogramma aan waar iedereen zich in
terug kan vinden. Van beginner tot wedstrijdruiter. Ben je nieuw en begrijp je
het allemaal niet zo goed? Aarzel niet het ons te vragen, zowel de lesgevers als
de begeleiders kunnen julie uitleg geven.
We schakelden eerder over naar covid safe controle maar nu is ook de
mondmasker weer verplicht in cafetaria bij verplaatsingen. Geen zitten aan de
bar meer, maar dat deden we al niet meer. Verdere instructies hangen duidelijk
uit en worden aangepast volgens de regels van het moment. We hopen dat
jullie zich hieraan houden!
Ook vragen wij uitdrukkelijk om de stallen proper te houden, vooral op
woensdag en zaterdagnamiddag, soms ziet het er alsof er een oorlog is geweest.
De stallen moeten rust geven aan de paarden, hou het rustig en ruim alles op!
Help met de beginners om op te zadelen en uit te halen, vele handen maken
licht werk!
Nieuw deze winter is een les voor beginners en herbeginners op dinsdagavond
en op woensdag en donderdag is er voorbereiding op A-brevet, zodat deze
ruiters kunnen doorstromen. De wandelingen gaan verder door op zaterdag en
zondag, tijdig inschrijven is de boodschap!
De clubwedstrijden zijn goed gestart. We gaan op hetzelfde elan door voor de
rest van de winter. Juniors, aarzel niet om te starten, tegen april kun je een
parkoertje springen! Wie nog wil deelnemen kan gerust.
Verder wensen we jullie veel vreugde in de eindejaarsperiode! Er is een leuk
programma in de kerstvakantie. Maar vooral : Hou het veilig!!!
Christof, Annie en het ganse lesgeversteam.

LIDGELD EN VERZEKERING 2022
Wie nog geen lid was voor 2021 kan instappen vanaf 1 december. Leden
kunnen hun lidgeld hernieuwen vanaf 1 december. Tarief: € 60/55/50/45/40.
De verzekering bedraagt nog €20 voor leden en € 25 voor niet -leden
Huur kasten worden op dit moment mee betaald: € 75/80 grote, € 50/55 kleine

Cadeautip voor kerst !
Wij helpen je graag om een cadeau te zoeken die bij de ruiter past.bvb een
wandeldoekje met zakken voor de wandelruiter, een poetsbox voor de
beginner, of gewoon een cadeaubon zodat ze zelf kunnen uitkiezen!
Bestel tijdig!

Behaalden hun brevet in de herstvakantie
( enkel clubleden worden vermeld)

Bekwaamheidsattest:
Capoen Eloise en Deprey Lukas
A-BREVET
Knockaert Auke en Loonis Céleste
Proficiat aan alle geslaagden. We overhandigen de brevetten binnenkort!

Beginnerslessen
Vanaf heden op dinsdagavond om 20 u starten, dus om 19,30 u aanwezig zijn
om te zadelen! Tijdig inschrijven!

Voorbereidende lessen A-brevet
Een redelijk aantal volwassenen volgden de cursus " GA VOOR GALOP" vorig jaar.
Velen oefenden dan ook verder en kijken uit naar een volgend doel en dat zou "het A
brevet halen"kunnen zijn! Dit is een reden om een extra inspanning te doen en zich in te
zetten. We starten in oktober met telkens 6 ruiters en op volgende dagen: donderdag
19,00 u, zondag 13,00 u, woensdag 20 u enkel dressuur en op aanvraag ook op andere
dagen.Kost voor anderhalf uur: 4 stempels.

Voorbereidende lessen B-brevet
Voor ruiters die een A brevet willen halen, ook volwassenen en ambitie hebben of een
doel voor ogen nodig hebben, is er het B-brevet. Het is een grote stap naar het B-brevet,
dus er zal zeker moeten geoefend moeten worden! Dat kan op dinsdag om 20 u en op
donderdag om 20,30 u. De dressuurproef kan enkel individueel geoefend worden en ook

tijdens de CLUBWEDSTRIJDEN. Dan is er een officiële jury die punten toekent zoals op
een examen. Voor de jeugd is er natuurlijk ook les op woensdag 17 u, vrijdag 17 u en
18,30 u, op zaterdag om 16,30 u en op zondag om 11 u.

TIP: ½ uur voor de les aanwezig zijn om je paard netjes te poetsen!!!
Examen voor brevet:
Telkens na een weekje vakantie na een kamp op zaterdagvoormiddag.
Eerstvolgende: 8 januari, 5 maart, 9 en 16 april. Ruiters die al hun
bekwaamheid behaald hebben kunnen hun theorie voor A-brevet afleggen als
ze in 2022 11 jaar worden. Tijdig inschrijven, vraag ook de theorieboek: € 20

Private rijlessen
De winterperiode is ideaal om private rijlessen te volgen. Dit kan alleen maar
ook met enkelen. Vraag een les aan en wij zoeken de gepaste lesgever.

Wandelingen
Gaan door op zaterdag om 14 u en op zondag om 9,30 u tenzij het weer het niet
toelaat.

Vernieuwde tarief 2021/2022
groep
abonn.
wandelabonn
springen
wandel.
maandab.
½ pens
prive initiator
prive trainer

leden
€ 17,50
€ 150,00
€ 160,00
€ 25,00
€ 28,00
€ 37,00
€ 140,00
€ 175,00/mnd
€ +30.00
€ +45.00

vanaf 1sept

duur
1u
10 u
10 u
1u = 1/12tick
1 1/2u
2u
10 u
1 maand
1u
1u

niet leden
€ 22,00
€ 190,00
////////////
/////////////
€ 40,00
€ 50,00
////////////
////////////
€ +35.00
€ +50.00

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

Paarden verwennen in de winter
De paarden staan op stal in de winter. Tijd om ze eens extra te verwennen. Heb
je eventjes vrij in de week, voor of namiddag of op zondagnamiddag, dan kun
je een of meerdere paarden lossen. Kies een verwenpaard om eens extra te
poetsen, te toiletteren of gewoon te knuffelen. Longeer hem eens of los hem in
de piste. Steeds afspreken zodat er een psite vrij is. De paarden of pony's zijn er
U dankbaar voor. Vraag welk paard er het meest behoefte aan heeft.

TIP: tijdig inschrijven voor de lessen, liefst de dag voordien!

Tips om paarden te longeren of te lossen:
In de kerstvakantie is er een demonstratie en mogelijkheid tot oefenen van
longeren of lossen en dit op dinsdag 28 december om 17,30 u. Dit kan
herhaald worden in groepjes van min 5 personen op een ander moment vanaf
heden!

Clubwedstrijden DRESSUUR EN SPRINGEN
WIE WORDT CLUBKAMPIOEN op maandag 18 april?
Een hele winter goed scoren en op het einde het lint rond de schouders krijgen van
CLUBKAMPIOEN, daarvoor doe je het!
Heb je nog niet veel ervaring en vraag je je af of je ook kunt meedoen? Geen probleem,
we leren je alles vanaf het begin! Dit heet de J-cup = juniorcup. We starten met balkjes
dan kruisjes om dan te eindigen met kleine hindernissen. Je moet wel al gesprongen
hebben en regelmatig springles volgen. Aarzel niet, het is heel plezant!

NOTEER ALVAST DE DATA IN JE AGENDA:
Springen: 19 dec/20 febr/13 maart en finale 18 april
Dressuur: 5 dec/30 jan en finale 18 april
JUMPING OP VERPLAATSING
zondag 28 november en 2 januari, Deloof Torhout!!! Wie gaat mee??

Training op verplaatsing:
Maandag 27 december hebben we om 14 u de piste afgehuurd bij Hunters
voor een trainingsessie. Wie kan mee? Wedstrijdruiters met eigen paard of met
manegepaard. Plaatsen beperkt, tijdig inschrijven!!!

Kom je ook op kamp in de

KERSTvakantie(new)?
De eerste week van januari, is er nog een volle week vakantie en dat gaan we
gebruiken om een weekje kamp te geven. Hopelijk brengen coronatoestanden
ons kamp niet in gevaar?! Naast de gewone externe en interne kampen, hebben
we altijd iets speciaals voor onze clubleden. Speciale wensen kunnen ingelost
worden. Aarzel niet het te vragen! Er is ook brevettenkamp intern en extern!!!

Inschrijven:
Enkel voor hele week intern moet je inschrijven via de website, voor alle
andere kampen volstaat een gewoon mailtje
Zoals in de herfstvakantie is het ook mogelijk om een korte week te komen. Je
kiest zelf je dagen of je volgt een doelgroepje in het kamp.
Alles kan altijd intern of extern.
Maandag tot woensdagmiddag ligt de klemtoon op dressuur vanaf
woensdagmiddag ligt de klemtoon op springen.
Vanaf 7 personen heb je je eigen groepje! Spreek af!!!
Voorgestelde groepjes:
1 - Ik behaal mijn eerste graad! Voor de jongsten die al vlot kunnen
galoperen en een beetje omgaan met hun pony in de stal.
Wat leren we?
EEN HALSTER AANDOEN
MIJN PAARD LEIDEN
MIJN PAARD VEILIG VASTBINDEN
MIJN PAARD POETSEN
DE LICHAAMSDELEN V/H PAARD
HEB IK ENE MOOIE HOUDING
CORRECT HALTHOUDEN
LICHTRIJDEN
OVERGAAN IN GALOP
CORRECT AFSTIJGEN
HOOFDSTEL AFNEMEN
AFZADELEN
HEB IK EEN GOEDE ATTITUDE

Indien je alles kunt dan heb je je eerste graad. De lesgever helpt je graag bij al
deze oefeningen! op vrijdag krijg je de stempels in je boekje!! Stempels tekort?
Blijven oefenen!!!
Dit kampje gaat de hele week van maandag tot vrijdag van 8,30 u tot 16,30 u.
Kostprijs extern:geen lid: € 270 ,lid paardensport Vlaanderen: € 250,
lid Rodeberg € 230, met eigen paard thuis gestald: zelfde tarief als
hiervoor. Met eigen paard hier gestald: € 180
2 - Ik bereid me voor om deel te nemen aan de junior cup zowel voor
dressuur als voor springen. Iedere les dressuur en springen, we rijden 3 uren
per dag telkens anderhalf uur. Enkel voor leden van de club!: € 295 extern, €
315 intern en inschrijven via de website supplement + € 60 1 u /dag meer
rijden.
3- wedstrijdruiters kunnen de hele week begeleid trainen in kleinere groepjes
volgens hun niveau. Kostprijs:extern of intern:€ 230/ € 315,met EP hier:+ € 35,
met EP thuis: + € 65, met manegepaard:+ € 95 Extra aandacht voor dressuur,
het naar ontspanning rijden, je paard beter leren begrijpen en natuurlijk een
beetje theorie. Leren longeren en lossen op de juiste manier.

We wensen jullie een prettige vakantie toe !!!
KERSTVAKANTIE OP DE MANEGE:
Zondag 19 december
gewoon programma in de voormiddag
Clubjumping in de namiddag start om 13 u,! Tijdig inschrijven!

Maandag 20 december:
enkel privélessen!

Dinsdag 21 december
gewoon programma in de avond

Woensdag 22 december
damesuurtje in de voormiddag, gewoon programma in de namiddag en avond

Donderdag 23 december
De gewone lessen gaan door om 19 u en om 20 u
16 u les van vrijdagavond 18,30 u
17,30 u les van vrijdag 18,30 u wedstrijdruiters
19 u les van vrijdag 20 u wedstrijdruiters.

Vrijdag 24 december
mogelijkheid om in de voormiddag te rijden, gesloten om 14 u

zaterdag 25 december
Gesloten

Zondag 26 december
Gewoon programma in de voormiddag
zaterdagnamiddagprogramma in de namiddag, geen kabouterles!
14,30 u les van zaterdag 14 u
16 u les van zaterdag 15,30 u
17 u les van zaterdag 16,30 u
enkel indien voldoende belangstelling, schrijf je dus tijdig in!!!

maandag 27 december
enkel privélessen
trainingssessie bij Hunter in de namiddag

Dinsdag 28 december
longeren demo en uitleg om 17,30 u
14 u dressuur beginners lichtgevorderden
15 u dressuur lichtgevorderden gevorderden
16 u dressuur gevorderden
Gewoon avondprogramma
19 u jeugd dressuur en springen

20 u volwassenen dressuur en springen

Woensdag 29 december
damesuurtje in de voormiddag, gewoon programma in de namiddag en avond

Donderdag 30 december
14 u dressuur beginners lichtgevorderden
15 u dressuur lichtgevorderden gevorderden
16 u dressuur gevorderden
avondlessen: 19 u A brevet dressuur en springen
20,30 u B brevet dressuur

Vrijdag 31 december
mogelijkheid tot rijden in de voormiddag, gesloten om 14 u
Aan alle leden en hun familie een voorspoedig 2022 gewenst met een goeie gezondheid en
veel paardengenot!!!!

Zaterdag 1 januari
gesloten

Zondag 2 januari
gewoon programma in de voormiddag,
zaterdagnamiddagprogramma in de namiddag

14,30 u les van zaterdag 14 u
16 u les van zaterdag 15,30 u
enkel indien voldoende belangstelling, schrijf je dus tijdig in!!!
Jumping op verplaatsing bij Deloof Torhout

Maandag 3 januari
Start sportkamp intern ( zondagavond) en extern
Dinsdag 4 januari
Gewoon avondprogramma
19 u jeugd dressuur en springen
20 u volwassenen dressuur en springen

Woensdag 5 januari
geen damesuurtje wel gewoon namiddag en avondprogramma

Donderdag 6 januari
gewoon avondprogramma

Vrijdag 7 Januari
gewoon avondprogramma

Zaterdag 8 januari
gewoon programma

Zondag 9 januari
gewoon programma

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
Shuttle snack frituur Poperinge
In de Vrede
Pico's koffie
Las Vegas Zwarteberg
Tout à fait Sophie en traiteur VINKE
Vermeersch Arne 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

