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Hoe te bereiken?
Kortrijk –Ieper
Ieper-Poperinge Betonfabriek Valcke Linksaf Richting Reningelst Aan het
einde(6tal km) Linksaf, rechtsaf en rechtsaf Richting Rodeberg Eerste huis rechtsboven Parking links v/d
straat

Trainer Christof Deraedt begeleidt jongeren tijdens de wedstrijden
zowel regionaal Nationaal als Internationaal. Hij is in het bezit van een
BLOSO-diploma trainer B dressuur en springen.

Voorwoord

We staan aan de start van de sportkampen 2018. De lesgevers, de pony's, de
accommodatie, iedereen is er opnieuw klaar voor. We maken het weer
supergezellig, een vakantie om nooit te vergeten.
De nevenactiviteiten gebeuren meestal buiten in de prachtige streek van het
Heuvelland. Touwenparkoers, bowling, bosspel, reis rond de wereld, mijn
groep kan dat, enz. Om er maar enkele op te noemen.
Maar vooral de pony's en de paarden van en naar de weide halen ssoren hoog;
Precies doen of je een ganse week een eigen paard hebt is ook eens leuk!.
Al deze internaatskampen worden georganiseerd door de VLP, (Vlaamse Liga
Paardensport ism SPORT VLAANDEREN) er wordt hiervoor online
ingeschreven. Ook de springkampen worden ingeschreven via de VLP module.
Let op de prijs voor het logement van het paard is inbegrepen bij de
springkampen! Ook dit jaar: springkamp voor ruiters met een A brevet en
weinig springervaring. We helpen je naar je eerste parkoerservaring! Ook
enkel met eigen paard!!!
De externaten, hele en halve dagen, worden allen ingeschreven via de eigen
De springkampen zijn hier heel gekend. Met je eigen paard of pony een hele
week lang trainen, vooral op techniek. Dit enkel met als doel nog beter
presteren. De springkampen staan onder toezicht van Christof Deraedt en zijn
team, Belgisch kampioen Scholieren, juniors, stijlrijden pony en paard, winnaar
stijlrijden Mechelen. Wij gaan er prat op dat ieder jaar enkele van onze ruiters
tot de superfinale van Jumping Mechelen Stijlrijden doorstoten, of zelfs
winnen. Ook dit jaar hadden was Justien Ghelein geselecteerd.
De Rodebergsfeer vind je nergens terug. Inzet, sportiviteit, plezier, ambiance.
Wij hopen je terug te zien in 2018, voor een sportkamp, een rijles of een
gezellige babbel in de bar.

Maar er is meer!
We richten ons in 2018 eveneens op een publiek naast de kampen die in
groepsverband: sportievelingen, families, oud studenten, firmas, ruiters met of
zonder eigen paard, een korte of langere vakantie willen doorbrengen met of
zonder paarden, Het logement, de keuken en de eetzaal, terras, overdekte pistes,
kunnen afgehuurd worden voor eigen kook, feestjes met animatie voor
kinderen: initiatie, voltige, ringsteking, verjaardagsfeest, babyborrel, je kunt het
niet gek genoeg bedenken of we doen het voor U. De kamers worden ook
kleiner ingedeeld. We maken graag een gepast programma ook voor niet ruiters
in de groep.
Ruiterschool Rodeberg: je moet er geweest zijn! Het prachtige Heuvelland leent
zich ertoe om toffe wandelingen te paard te maken. Daguitstappen,
ochtendwandelingen, jeugdwandelingen, of de gewone wekelijkse wandeling
van anderhalf tot twee uren. Vanaf april ook iedere avond in de week. Op
zondag en zaterdag, het ganse jaar door! Er is telkens begeleiding van een
ervaren begeleider.
Korte stages olv Christof Deraedt kunnen georganiseerd worden ter plaatse met
als einddoel het halen van een wedstrijd of het voorbereiden van een
kampioenschap enz.
Wil je rustig studeren en toch regelmatig paardrijden tussenin, dan kun je een
kamer huren tijdens de blokperiode en genieten van de rust ter plaatse.
We staan open om te luisteren naar uw voorstellen. Ook niet ruiters zijn
welkom en bieden we een apart programma aan. Heuvelland is een echte
toeristische trekpleister , zoveel te beleven. Je eigen potje koken of je laten
verwennen door een of andere traiteur uit deze culinaire streek. Ook de
Heuvellandse wijnen en aperitiefwijnen zijn gekend in het ganse Vlaamse land.
Sporen van de grote oorlog vind je overal terug en een uitstapje naar Ieper is
snel gemaakt. De belbus stopt ook in de straat.
Dus hopen we je te verwelkomen in 2018 in een totaal nieuwe accommodatie,
maar in de sfeer van vroeger!
Christof, Annie en het ganse lesgeversteam

2 – Internaatskamp i.s.w.m. VLP
ONZE SPECIALITEIT: SPRINGKAMPEN
opgelet: een apart inschrijvingsnummer!!!
SPRINGKAMP verplicht met eigen paard
Ruiterschool Rodeberg heeft een uitstekende reputatie in het begeleiden
van jongeren voor wedstrijden en het “wedstrijdklaar” maken van paarden.
Deze begeleiding geldt zowel voor regionale wedstrijden vanaf 60 cm als
voor Nationale en zelfs Internationale wedstrijden. We hebben momenteel
een 3-tal ruiters op Internationaal niveau, een 10-tal jongeren op Nationaal
niveau en een groot aantal veelbelovende jongeren onder onze begeleiding.
Onze specialiteit is “stijlrijden”.
verzekerd bij vlp = korting € 10, leden Rodeberg krijgen supplementaire
korting € 5 bij aankomst!!!leden die hier gestald staan krijgen een korting
van € 50

OP KAMP MET EIGEN PAARD (OF PONY)
Voor de kampen met een eigen paard:
1. Men dient vooraf een contract te ondertekenen voor de stalling van een
eigen paard op kamp. Dit document is terug te vinden op
www.ruiterschoolrodeberg.be . Het moet meegebracht worden op de dag
van aankomst.
2. Men dient een kopij van de papieren van het paard mee te brengen (in
orde met het chippen) en de bewijzen van inenting tegen tetanus en griep.
3. Men brengt eigen zadel, hoofdstel, poetsgerief, enz. mee. Er is een kast
ter beschikking. Een slot voor op de kast moet zelf meegebracht worden.
4. Bij aankomst dient men zich eerst bij de verantwoordelijke van de
sportkampen te melden voor het toewijzen van de stal voor het paard.
5. Het stalgeld wordt bij aankomst betaald voor de gewone kampen en is in
de prijs begrepen voor de springkampen. De ruiters onderhouden hierbij
zelf hun stal. Er is eten, stro en hooi, automatische drinkbak, voorzien.
Men kan eigen eten meebrengen en dit moet besproken worden bij
aankomst. Speciale wensen worden vooraf kenbaar gemaakt.
6. Het is niet gebruikelijk om over weidegang te beschikken, maar het is
niet uitgesloten.
7. Het is mogelijk een dag of meerdere dagen vroeger aan te komen of
later te vertrekken. De prijs hiervoor bedraagt €12,50 per nacht
8. Voor de springkampen is de prijs van het logement paard inbegrepen.

INFORMATIE OVER BREVETTEN
BEKWAAMHEIDSATTEST
Waarom? Het bekwaamheidsattest is vereist voor ruiters die jonger zijn dan 11
jaar, die wensen op wedstrijd te gaan, voor zowel dressuur of springen bij een
erkende federatie.
Wanneer mag je deelnemen?
• Als je minimum 7 jaar bent, maar jonger dan 11
• Je moet de basis van zowel dressuur als springen beheersen.
Wat moet je doen?
Om je bekwaamheidsattest te behalen, moet je geen theorie-examen afleggen,
maar enkel het praktijkgedeelte van het A-brevet.

A-BREVET
Wanneer
mag
je
deelnemen
?
* Je bent 11 jaar (of je wordt 11 jaar in het jaar dat je het kamp volgt) of ouder.
*Je hebt noties van de basis van zowel dressuur als springen
*Je moet ook gedurende het jaar op regelmatige basis paardrijden
Waarom?
• Het A-brevet is vereist om officiële wedstrijden te rijden vanaf 11 jaar.
• Je moet in het bezit zijn van het A-brevet om je B-brevet te mogen afleggen.
Wat moet je doen?
• Je moet een theoretische proef afleggen.
• Je moet een rijproef en een springproef afleggen in groep (4 ruiters). Je
examen
B-BREVET
Wanneer mag je deelnemen?
• Je bent in het bezit van het A-brevet (tenzij je A en B op dezelfde dag aflegt!)
• Je bent 12 jaar (of je wordt 12 in het jaar dat je het kamp volgt) of ouder
• Je kan goed genoeg rijden om een volledige dressuurproef te rijden en
eenspringparcours te springen.
• Om het B-brevet af te kunnen leggen, moet je gedurende het jaar op
regelmatige basis paardrijden.
• Je mag het A- en B-brevet op dezelfde dag afleggen, mits je voldoende kennis
hebt.
AANDACHT :
Er is een groot niveauverschil tussen het A- en B-brevet. Ga er niet zomaar
van uit dat je het B-brevet moeiteloos kunt afleggen als je tijdens je vorig
sportkamp het A-brevet behaald hebt. Je lesgever op kamp zal je dan ook met

raad en daad bijstaan en kan oordelen of je klaar bent om het B-brevet te
behalen !

WAT MOET JE WETEN OVER DE BREVETTEN
Er is een examen iedere zaterdagvoormiddag in alle vakantieperiodes met
uitzondering van de kerstvakantie.
De ouders kunnen komen supporteren vanaf 8.30uur, dit is niet verplicht
Alle brevettenkampen en examens eindigen op zaterdag om 12 uur
VOOR DE DEELNEMERS AFNAME BEKWAAMHEIDSATTEST of
ABREVET
Kledij: ruiterkledij: rijbroek, laarzen of chaps, ruiterpet, handschoenen
VOOR DE DEELNEMERS AFNAME B-BREVET(vervolmaking)
Kledij: ruiteruniform, witte rijbroek en hemd, zwarte vest, laarzen of
chaps,handschoenen, poetsgerief (borstels, hoevekrabber, manenkam, spons).
THEORIECURSUS : Reeds in bezit zijn van een nieuwe cursus
(aanvragen bij VLP )
AANRADER: het is nuttig als je de cursus vooraf eens doorleest.
De cursus kan ook ter plaatse verkregen of afgehaald worden (€15)
AANDACHT :
Er is een groot niveauverschil tussen het A- en B-brevet. Ga er niet zomaar
van uit dat je het B-brevet moeiteloos kunt afleggen als je tijdens je vorig
sportkamp het A-brevet behaald hebt. Je lesgever op kamp zal je dan ook
met raad en daad bijstaan en kan oordelen of je klaar bent om het B-brevet te
behalen !

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
Jengember Marie Paule Thuisverpleging
Nico Wolters Gevelreinging
Pico's koffie
Clubdokters Dierickx –Neirinck

