
 

 

RUITERKAMP RC RODEBERG 

Beste sportkamp(st)er(s), 

Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit op ons sportkamp PONY of PAARDRIJDEN, op 

RUITERSCHOOL RODEBERG. 

Dit kamp is externaat de hele week en  loopt van    /2021 tot     /2021  

U wordt verwacht om 8.30 u. boven 

Iedere avond wordt U opgehaald om 16,30 u. Of uur na afspraak. 

Het kamp eindigt op vrijdag om 16 u. met een demonstratie voor de ouders. 

U dient het volledig bedrag  te betalen op volgend rekeningnummer. 

BE 45 7360 3081 9489 op naam van vaneechoutte deraedt met de vermelding van uw naam 

en de kampperiode.  

Kostprijs extern kamp  

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 

Totaal bedrag dit kamp: €  

De inschrijving is pas definitief in orde na betaling. U ontvangt GEEN bewijs meer!!! 

De verzekering is steeds in orde! 

Eigen verzekering is niet toegelaten (intern reglement paardensport Vlaanderen)! 
Alle inlichtingen over verzekeringen: zie www.paardensportvlaanderen.be 
Ingeval van ANNULATIE wordt het inschrijvingsgeld enkel terugbetaald mits voorlegging van een 
geldig doktersattest en dit een week voor aanvang van het sportkamp. 
Alle andere gevallen worden individueel behandeld. 
Aansluitend vindt u verdere inlichtingen en praktische kampinformatie.   

We wensen u alvast een prettige en vooral sportieve vakantie toe! 

Tot binnenkort 

Verantwoordelijken sportkampen: Annie Vaneechoutte en Christof Deraedt 

 
 
 
 
 



 

BENODIGDHEDEN  PONY -  PAARDENKAMP  EXTERNEN 
 

AANVANG  Maandagvoormiddag om 8.15 u, alle andere dagen om 8.30 u 
EINDE   Vrijdagmiddag om 16 u met een demonstratie voor de ouders of in afspraak met de 
lesgever. 
DOCUMENTEN    
- mee te brengen bij de inschrijving:  
- Drinkbus 
- Betalingsbewijs 
- Verzekeringsbewijs (lidkaart Paardensport Vlaanderen )of te betalen bij aankomst 
- Kopie van brevet indien reeds in bezit (zie verder) 
- Attest van ziekenfonds voor terugbetaling (niet op vrijdag) 
 

Interessante weetjes 
 

1. Alle deelnemers kunnen bij het ziekenfonds een attest verkrijgen dat door de Rodeberg administratie 
moet worden afgestempeld en liefst vooraf ingevuld (enkel bij aankomst niet op vrijdag!!!) om zo een 
deel van het inschrijvingsgeld te kunnen recupereren. 

 
TETANUS              Vaccinatie moet in orde zijn (ruiter)                    
    
KLEDIJ  De kledij voorzien van naam (geen nieuwe kleding meebrengen). 

 Training of lange broek, korte broek of short, kousen,   
 regenvestje, sportschoenen voor buiten, truitje. 

  
 

RIJKLEDIJ  Beginners: lange broeken en laarsjes voor paardrijden 
Ruiterpet: kan gehuurd worden, eigen ruiterpet van naam voorzien! 

   Zweepje: kan gekocht worden vanaf € 11.00 
Ruiterkledij indien in bezit (bottines, chaps, sporen en dressuurkarwats voor 
brevetten) 
Je kunt je eigen poetsbox meebrengen! Poetsgerief is beschikbaar ter plaatse. 
Springvest verplicht voor alle springlessen! (vanaf voorbereiding A-brevet). De 
springvest kan ter plaatse aangekocht of gehuurd worden (€5.00). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
BENODIGDHEDEN 
 
HUREN  KOPEN  VANAF NIVEAU  

KARWATS  /////////  vanaf € 11  beginner 
 
RIJPET  € 5   vanaf € 70,00 beginner 
 
SPRINGVEST € 5   vanaf € 65  bekwaamheidsattest 
 
Andere kleine supplementen 
 
VEGETARIERS Betalen een supplement van +€10  
                         
AANDENKEN  kampbrevet als souvenir (heeft geen officiële waarde) 



 
- Voor alle kampinfo en inlichtingen allerlei 

Ook buiten de kantooruren en in het weekend bij Vaneechoutte Annie (Tel: 
0496/79.34.40) 

Een Rodeberg kamp staat voor degelijkheid in het paardrijden.  
We halen voor U de beste paarden van stal en laten U proeven van allerlei facetten van de paardensport. 

INFORMATIE OVER BREVETTEN 
Ruiterclub Rodeberg is gespecialiseerd in opleiding naar brevetten toe.  
De paarden zijn aangepast aan het niveau van het examen. 
 
LET OP voor externaatkampen wordt er enkel brevettenkamp gegeven indien men zich in groep  hiervoor 

inschrijft en enkel zeer sepcifieke weken. Brevettenweken zijn altijd intern. Soms zijn 
er brevettenkampen extern voorzien zie website 

 
KAMPBREVET:      Wie een initiatie of  vervolmaking volgt, krijgt een kampbrevet als aandenken. Dit heeft 

geen enkele officiële waarde. 
 
EERSTE GRAADSBREVET (kan wel bij individuele inschrijving) 
 Dit is een eerste brevet voor de jonge of beginnende ruiter en spoort deze aan zicht 

goed in te zetten. Op vrijdag kan de lesgever opdrachten die tot een goed einde 
gebracht werden, afstempelen in dit boekje, dit enkel op aanvraag. Geen echt examen 

 
 
 

 
 
 

Uitleg over de brevettenwerking onderaan de pagina!!! 

Alle brevettenexamens gaan door  op zaterdag om 8.30uur (eerste graad op vrijdag) De ouders 
kunnen komen supporteren , dit is niet verplicht. 
 
VOOR DE DEELNEMERS AFNAME BEKWAAMHEIDSATTEST of A-BREVET    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. Deze kan 
gehuurd worden voor een dag! 
  

KOSTPRIJS BREVETTENKAMPEN: ZIE VERDER 

CURSUS :           AANRADER: het is nuttig als je de theoriecursus vooraf eens   
 doorleest. 

De cursus kan ook ter plaatse verkregen worden (€20) 
 
Voor vragen over de brevetten op kamp , alle andere stages en speciale kampen kan je e-mailen naar 
info@ruiterschoolrodeberg.be of neem contact op met Annie Vaneechoutte op 0496/79.34.40 .  
 

WIJ WENSEN JULLIE EEN AANGENAAM, LEUK, KEITOF KAMP TOE. 
TOT BINNENKORT  OP DE RODEBERG ! 

 
 
 

UITLEG EN KOSTPRIJS OVER DE BREVETTEN OP KAMP 
 
 

EERSTE GRAADSBREVET 
 



Is gratis!!!   Verder wordt alles afgehandeld tijdens de gewone kampuren. Het brevet wordt 
uitgereikt op vrijdag na de demonstratie voor de ouders. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Bekwaamheidsattest, A-brevet en B-brevet: inhoud en voorwaarden deelname 
 
Droom je van een brevet (A of B) of bekwaamheidsattest op kamp?  
Richt de kampplaats tijdens je sportkamp brevetafnames in? Vraag jij je af of je kan deelnemen en wat de 
vereisten zijn? Dan vind je hieronder een antwoord op je vragen !  
 

BEKWAAMHEIDSATTEST 
Wat kost dit brevet op dit kamp? internaatskamp 
• Er wordt per dag een uur langer gereden ter voorbereiding. 
• Er is een aparte groep eventueel samen met A-brevet. 
• Het examen gaat door op zaterdagvoormiddag om 8.30u. 

+€ 75.00 op de gewone kampprijs = externe deelnemers 
 
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. Je lesgever op kamp kan in de loop van de 
kampweek aangeven of je klaar bent het examen af te leggen.  
 
Wat moet je doen?  
Om je bekwaamheidsattest te behalen, moet je geen theorie-examen afleggen, maar enkel het praktijkgedeelte 
van het A-brevet. Tijdens dit praktisch gedeelte moet je een rijproef en een springproef afleggen in groep (4 
ruiters). Je examen wordt beoordeeld door een externe jury. Voor dit examen ben je verplicht rijkledij te dragen 
(rijpet, rijbroek, laarzen of shaps). Wedstrijdkledij is niet nodig !  
 
Wat moet je kunnen?  
• Er is geen theorie-examen ! 
• Je haalt zelfstandig een paard, bindt het vast en poetst het.  
• Je kan te paard rijden en volgende opdrachten in een kleine groep behoorlijk uitvoeren:  

- Enkele hoefslagfiguren rijden in stap en draf;  
- Lichtrijden (op het buitenbeen);  
- In een wending aangalopperen;  
- Een overgang maken van galop achtereenvolgens naar de draf, de stap en halt houden;  
− 1 zijde in verlichte zit rijden; 
- 3 sprongen over 2 hindernissen (rechte en oxer) van minimaal 60 cm – maximaal 70 cm hoogte: In 
draf een rechte en 2 sprongen in galop (rechte en oxer)  
 

• Je stoort het paard zo weinig mogelijk in de rug en in de mond.  
• Je zadelt en toomt zelfstandig het paard af en doet de naverzorging. De jury mag dit controleren !  



 



 
 

 
 

A-BREVET 
 
 
Wat kost dit brevet op dit kamp?! internaatskamp 
• Er wordt per dag een uur langer gereden ter voorbereiding. Er is dagelijks theorie onderricht. 
• Er is een aparte groep eventueel samen met bekwaamheidsattest. 
• Het examen gaat door op zaterdagvoormiddag om 8.30uur. 

+€ 75.00 op de gewone kampprijs= externe deelnemers  
 
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 wordt beoordeeld door een 
externe jury.  
• Voor dit examen ben je verplicht rijkledij te dragen (rijpet, rijbroek, laarzen of shaps). Wedstrijdkledij is niet 
nodig !  
 
Wat moet je kunnen?  
Theorie 
• Je kent de belangrijkste uitwendige delen van het paard;  
• Je kent de gangmaten van het paard 
• Je kent verschillende hoefslagfiguren.  
• Je kent de hulpgeving voor:  

- het rijden met contact  
- het aanrijden in stap  
- het maken van overgangen  
- de overgang van stap naar draf en terug  
- de overgang van draf naar galop en terug  

• Je kent de verkeersreglementen en voorschriften i.v.m. ruiter en verkeer, optoming van het paard en uitrusting 
van de ruiter. Je kent ook de voorschriften voor een respectvol gedrag in en tegenover de natuur. De ruiter is 
bekwaam om, al dan niet onder begeleiding (naargelang de leeftijd) op een veilige manier een buitenrit te maken.  
Praktijk: 
• Je haalt zelfstandig een paard, bindt het vast en poetst het.  
• Je kan te paard rijden en volgende opdrachten in een kleine groep behoorlijk uitvoeren:  

- Enkele hoefslagfiguren rijden in stap en draf;  
- Lichtrijden (op het buitenbeen);  
- In een wending aangalopperen;  
- Een overgang maken van galop achtereenvolgens naar de draf, de stap en halt houden;  
- 1 zijde in verlichte zit rijden;  
- 3 sprongen over 2 hindernissen (rechte en oxer) van minimaal 60 cm – maximaal 70 cm hoogte: In 
draf een rechte en 2 sprongen in galop (rechte en oxer)  

• Je stoort het paard zo weinig mogelijk in de rug en in de mond.  
• Je zadelt en toomt zelfstandig het paard af en doet de naverzorging. Het jurylid mag dit controleren 
 
  
 
 
 



B-BREVET 
 
Wat kost dit brevet op dit kamp?! Internaatskamp 
• Er wordt per dag een uur langer gereden ter voorbereiding. Er is dagelijks theorie onderricht. Er is 
individuele begeleiding indien nodig. Er is individuele oefening voor de dressuurproef en de springproef 
• Je blijft een dag langer op kamp. Het examen gaat door op zaterdagvoormiddag om 9.30uur. 

• +€ 105.00 op de gewone kampprijs, A en B brevet op dezelfde dag 
kost: +25 
 
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 een springparcours 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 !  
 
Waarom?  
• Het B-brevet is voor ruiters met meer ambitie, die wensen deel te nemen aan wedstrijden zowel voor dressuur 
als voor springen. 
• Het B-brevet is noodzakelijk als je een competitieve licentie wil nemen om zo deel te nemen aan officiële 
wedstrijden voor de disciplines jumping (theorie en praktijk dressuur en springen) en dressuur (enkel theorie en 
praktijk dressuur)  
 
Wat moet je doen?  
• Je moet een theoretische proef afleggen.  
• Je moet een volledige dressuurproef afleggen en een parcours springen.  
• Het ruiteruniform is verplicht en het paard moet getoiletteerd zijn (het is aangeraden eigen materiaal, zoals 
rekkertjes, mee te brengen). 
 
Wat moet je kunnen? 
Theorie 
• Je kent 

- de belangrijkste inwendige delen van het paard  
- het belang van de zintuigen van het paard  
- bijkomende onderdelen in de uitrusting van een paard  
- de hoefslagfiguren  
- de verschillende onderdelen van een sprong  
- verschillende hindernissen  
- de belangrijkste reglementeringsbepalingen van een barema A  

- het bandageren 
- de hoefverzorging 
- het toiletteren 

Je kent de hulpgeving voor :  
- het in de hand stellen van een paard  
- het aanspringen in galop  
− het springen 

−  
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktijk 
• Je rijdt individueel op een behoorlijke wijze (minstens 5/10 als globale beoordeling) de opgelegde 
dressuurproef. De jury moet kunnen zien dat jij in staat bent deel te nemen aan een wedstrijd (dit is niet hetzelfde 
als winnen !) 
• Je springt in een behoorlijke stijl, uit de rug en uit de mond, een parcours van minstens 4 hindernissen,waarbij 
één stijlsprong en minstens één breedte-hoogte sprong (de hoogte is minimaal 80cm en maximaal 90cm. De 
breedte is maximaal 90cm).  
 
 
 
Veel succes op je kamp!!!!!! 



 
Annie en Christof 
 
 
 

 
 
 


