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.
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
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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?
Inlichtingen bij Annie: info@ruiterschoolrodeberg.be

