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PAASVAKANTIE 2017
op de manege
We hopen met Pasen in onze vernieuwde stallen te kunnen geraken. We
wensen jullie dan ook te verwennen met enkele aangepaste sportkampen
voor onze leden. We hebben voor allen wat wils. Inschrijven kan via een
simpel mailtje voor alle externe kampen. Wie een internaatkamp wil
volgen moet dit via de gewone weg= website.
Naast de sportkampen, zijn er ook heel wat lessen en ook heel wat
nevenactiviteiten. Er zijn jeugdwandelingen gepland en natuurlijk op
Paasmaandag de finale van de clubwedstrijden:
WIE WORDT CLUBKAMPIOEN???
LESSEN :
De gewone lessen gaan door, uitgezonderd op Paaszondag, dan zijn we
gesloten om alles voor te bereiden voor de clubfinale.
Telkens op maandag is er mogelijkheid tot volgen van private rijles.
Let op: de dinsdag is er nu ook les om 20,30 u!!!
In de vakantie worden de lessen van de woensdagnamiddag worden
vervangen door: een namiddag op de manege van 13 u tot 16,30 u en kost
normale tarief + € 5 voor de opvang. Zo kunnen we de lessen plannen
volgens de deelnemers en poetsen en voltige inlassen.De zaterdag is er
eveneens opvang, maar niet verplicht: + € 5 van 13 u tot 16,30u
Dit is een probatie, want we willen starten met ponyclub op

woensdagnamiddag en zaterdagnamiddag. Dit zal doorgaan na de
Paasvakantie. De bedoeling is de ruitertjes te leren omgaan met paarden,
zelf zadelen en poetsen, naar de weide gaan, enz. Dit alles onder
begeleiding.
JEUGDACTIVITEITEN:
zaterdag 8 en 15 april: examen voor ruiterbrevetten: 8,30u tot 12 u.
Ook wie een bekwaamheidsattest heeft en nog theorie moet afleggen om
het A-brevet te bekomen kan hieraan deelnemen?
donderdag 13 april: jeugdwandeling om 17 u nadien mogelijkheid tot
avondeten met de kampers en deelname aan de fuif (enkel voor leden) .

SPORTKAMPEN
Paasvakantie externaatformule
Niets leuker dan een sportkamp op de Rodeberg.
Onze supergemotiveerde lesgevers staan weer paraat om jullie een
leerrijke paardrijvakantie aan te bieden

Verschillende mogelijkheden voor de leden van de club
Voor de kaboutertjes:
Beide weken:
½ dagen kampen: hele week of halve week,
vanaf 4 jaar enkel met enige ervaring!

Voor de beginners lichtgevorderden:
1ste week: Behaal je eerstegraadsbrevet!!!
van maandag tot vrijdag 8 u 30 tot 16 u 30
leden: € 205 niet leden € 210
ook mogelijk halve week: ma tot woensd € 125 / €130

Voor de lichtgevorderde ruiters:
2de week: voorbereiding a en b brevet
Enkel voor ruiters met beetje springervaring,
3 uur intensieve training per dag, met als doel het halen van een brevet op
zaterdag, kosten examen inbegrepen.
Leden: € 285 niet leden: € 300

Voor de ruiters met een B-brevet:

Aspirant initiator
cursussen: 2de week Paasvakantie, 24 tot 29 juli, 7 tot 11 augustus 2017
Voor wie? Voor alle ruiters in bezit van een B-brevet en voor wie
minstens 15 jaar wordt in de loop van 2017. Voor ruiters zonder ambitie
om initiator te worden, maar toch graag kinderen en paarden graag zien en
mee omgaan, zeker ook voor ruiters die later initiator willen worden.
Wanneer? Van maandag tot vrijdag van 13 u tot 16,30 u
Kostprijs: € 50
Dit kan gecombineerd worden met een kamp plus voor iemand die een Bbrevet heeft of een springkamp, zie hieronder! Het is ook mogelijk om je
eigen paard mee te brengen tijdens een kamp of gewoon om te rijden
buiten deze uren. Je kan ook privéles vragen.
Wat is aspirant initiator? De aspirant is iemand die een handje willen
toesteken bij de beginnende ruiters, in de stallen, bij het opzadelen, naar en
van de piste, kan de initiator bijstaan in de piste maar mag nog geen
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Om te kunnen assisteren bij de promotionele activiteiten van de sportclub
Opgelet: dit is een goede voorbereiding tot initiator later!!!Het is een sterk
praktijkgerichte opleiding. Door vaak voorkomende praktijksituaties wordt
geoefend hoe men op een veilige en efficiënte manier een groep
sportbeoefenaars kan begeleiden. Je volgt de cursus aandachtig.
Het is de docent die een beoordeling maakt aan het einde van de week en
beslist of je al dan niet je getuigschrift in ontvangst kunt nemen.
De docent zal o.a. met volgende aspecten rekening houden in zijn
beoordeling van de cursist: Communicatieve vaardigheden, attitude en
inzet, motivatie en enthousiasme, kennen en toepassen van het
oefenstofpakket en elementaire sportspecifieke kennis.
Wie een cursus aspirant-initiator volgde is vrijgesteld voor het onderdeel
“longeren” bij het volgen van een initiatorcursus. Dit is een getuigschrift
geen diploma!!! Er is ook geen examen aan het einde van de week, wel
positieve ingesteldheid gedurende de ganse week.
Wat kun je in onze club en voor de leden? Een vakantiejob tijdens de
kampen van maandag tot zaterdagmiddag om de jeugd te begeleiden in de
stallen
na en voor het rijden. Jeugdopvang op woensdag en op
zaterdagnamiddag tijdens de ponyclub.Misschien iets voor jou?

Voor gevorderde ruiters en wedstrijdruiters:
3-daags kamp ter voorbereiding van de
clubkampioenschappen in externaatformule
Van maandag tot woensdag
Programma: springvervolmaking, dressuur: puntjes op de i, toiletteren
van de paarden, longeren, omgang, reglementen van de specifieke
wedstrijden, vragenuurtje.
voor ruiters met een eigen paard: 1ste week: € 145/€ 175
voor ruiters met een manegepaard: 2de week : halve week: € 160,
ganse week met aspirant: € 315, halve week met aspirant hele week: € 210
internaat met aspirant: € 425 ( 3 uren rijden per dag ) € 350 ( 2uren rijden
per dag)
Leden kunnen nog altijd iets speciaals vragen!
Maar buiten deze specifieke kampen zijn er ook nog de gewone
internaatskampen. Vanaf juli in de vernieuwde accommodatie, in de
Paasvakantie in samenwerking met OUTSIDE TRAVEL voor de
overnachting.
Vanaf de Paasvakantie mogelijkheid tot inschrijven in de

PONYCLUB
op woensdagnamiddag en zaterdagnamiddag.
Opvang voor de kinderen die naar de les komen vanaf 13 u tot 16,30 u.
Indien je iets langer wenst is dat eveneens mogelijk, mits vooraf te
verwittigen. Kostprijs: het gewone tarief voor de les + € 5. Wie in de
opvang blijft moet een ticket kopen aan de bar en dit afgeven aan de
begeleiders. Leeftijd: vanaf 5 j tot ???
Wat doen we in de opvang: verzorging van de paarden, leren opzadelen,
afzadelen, materiaal in orde brengen, spelletjes, voltige, naar de weide
brengen, enz. Inschrijven ten laatste op vrijdag ervoor zodat we voldoende
opvang kunnen verzorgen! Stempelkaart te verkrijgen aan € 45 voor 10
beurten, kan verdeeld worden onder meerdere kinderen van het gezin.

