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Wij

melden U ook graag dat onze club het kwaliteitslabel jeugdvriendelijke
club zowel voor de recreatieve ruiter als voor de sportieve ruiter ontvangen
heeft voor 2018,
Proficiat aan ons lesgeversteam en de leden van ons jeugdbestuur.

Mogelijkheden:
De externe kampen starten om 8,30 u en eindigen om 16,30 u van
maandag tot vrijdag ,en er is middagmaal en 4-uurtje in de prijs begrepen.
De halve dagen kampen gaan door in de namiddag van 13,30 u tot 16,30 u
of in de voormiddag van 8,30 u tot 12 u.
De externe kampen hebben een heel ander programma dan de interne
kampen.
Ze dragen ertoe bij dat de ruiter een grote sprong vooruit maakt in zijn
rijvaardigheid, door dagelijks 2( beginner) of 3 uren ( gevorderde) paard
te rijden.
Wie dan ook nog verder oefent in het jaar, geraakt door deze intense week
echt wel hogerop.
De kabouters vanaf 4 jaar krijgen er hun eerste rijervaring, dit in de halve
dagen kampen. Dit kan zowel in de voor als in de namiddag van maandag
tot vrijdag.
Vanaf 6 jaar kun je er terecht voor een dagkamp of een halve dagkamp
telkens van maandag tot vrijdag.
Ben je al wat ouder en heb je al wat meer ervaring dan kun je al een
eerstegraadsbrevetje halen aan het einde van de week met stempels van
DRE VAN DE VLP.
Kun je om bepaalde reden geen ganse week komen dan kan een halve
week ook, van maandag tot woensdag of van woensdag tot vrijdag,
clubleden kunnen ook gelijk welke dagen!

3 – Externaatskampen in eigen beheer
iedere week in de vakantie van maandag tot vrijdag van 8,30 u tot 16,30 u
vanaf 6 jaar voor de hele dagen, ideaal om te starten. Regelmatig speciale
organisaties bvb voorbereiding eerste graadsbrevet, A brevet, starten met
springen, enz. Zie website. Alle kampen zijn mogelijk met eigen paard of
pony mits supplement van € 10 per dag
Wekelijks:
PRIJS: hele week: € 210: beginners: 2uren les,
€ 285: gevorderden; 3uren les
clubleden: hele week: € 205: beginners: 2uren les
€ 275: gevorderden; 3uren les
clubleden krijgen een korting van € 5
halve week € 130 beginners, € 175 gevorderden,
van maandagmorgen tot woensdagnamiddag of van woensdagmorgen tot
vrijdagnamiddag. Van 8,30u tot 16,30 u
Eigen organisatie 3 niveaus: beginner, lichtgevorderde en gevorderde.
Opgelet: apart programma van het internaatskamp!!!
Voor niet club leden:
Supplementaire verzekering voor niet VLP Of LEWB leden
€ 20. voor de 5 dagen of € 25 voor het ganse jaar (meerder kampen)
€ 35 voor ruiters met een eigen paard voor training thuis.
Speciale weken:
Vanaf 8 personen ook speciale externe kampen mogelijk tijdens andere
weken. Een voorstel is altijd welkom!
Hoe inschrijven???
www.ruiterschoolrodeberg.be eigen
sportkampen, leden van de club kunnen inschrijven met een e-mail naar
info@ruiterschoolrodeberg.be

Onze lessgevers zijn er klaar voor!

4 – ½ Dagen kampen in eigen beheer
iedere week van de vakantie
Vanaf 4 jaar voor de halve dagen, ideaal om te starten
Wekelijks:
P R I J S : de hele week:
€ 100 clubleden € 95
Van maandag tot vrijdag van 8,30 u tot 12 u of van 13.30u tot 16.30u
de halve week: € 65 clubleden: € 60
van maandagmorgen tot woensdagmorgen of van maandagmiddag tot
woensdagmiddag of van woensdagmorgen tot vrijdagmorgen of van
woensdagmiddag tot vrijdagmiddag
Er wordt dagelijks 1 uur gereden in combinatie met voltige, verzorging
met spelletjes als afwisseling
Eigen organisatie 3 niveaus: beginner, lichtgevorderde en gevorderde.
Ideaal voor starters, ook voor de allerkleinsten = vanaf 4jaar
Vanaf 8 personen ook speciale 1/2 kampen mogelijk.
Voor niet leden:
Supplementaire verzekering voor niet VLP Of LEWB leden
€ 20.00 voor de 5 dagen of € 25 voor het ganse jaar(meerder kampen)
€ 35 voor ruiters met een eigen paard voor training thuis.

Hoe inschrijven???

eigen sportkampen
leden van de club kunnen inschrijven met een e-mail naar
info@ruiterschoolrodeberg.be
www.ruiterschoolrodeberg.be

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

