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WANDELINGEN informatie
Vanaf wanneer kun je mee op wandeling?
Je bent ouder dan 12 jaar, en je hebt je A-brevet
Je bent ouder dan 14 jaar en je hebt een 10 tot 15-tal lessen achter de
rug, je hebt geen schrik en je voelt je zelfzeker in de galop, dan is het
moment aangebroken om eens mee te gaan wandelen. Een A-brevet is
aan te raden!
Kies voor een beginnerswandeling, zodat je je op je gemak voelt.

Inschrijven en kostprijs:
Je moet wel tijdig inschrijven voor een wandeling.
Deze duurt anderhalf uur en kost dus ook € 30.00 voor niet-leden
€ 22,00 voor leden of anderhalf ticket een maandabonnement geldt
niet voor de wandeling!
Wandelingen kunnen ook georganiseerd worden vanaf 6 personen op
andere dagen en uren dan voorzien op het programma.
Wie als niet-lid voor het eerst meegaat op een
groepswandeling dient vooraf een kleine test af te leggen om
te zien of men voldoende kan rijden.
wekelijkse wandelingen voor ervaren ruiters in groep:

tijdens het weekend op:
• Zaterdag : om 14uur.
• Zondag : om 9,30uur duur 2 u prijs (€40/€ 28)
en dit gedurende het ganse jaar en indien voldoende belangstelling.

tijdens het week op:
dinsdag, woensdag en donderdag
telkens van 19.30 uur tot en met 21uur,
van april tot en met september Normaal gezien de dinsdag na de
paasvakantie wordt er gestart met de avondwandelingen. Moest het in
de paasvakantie uitnemend weer zijn, dan starten wij eventueel reeds
de eerste dinsdag van de vakantie.
aanwezigheid een half uur voor vertrek om paarden te poetsen en
eventueel van de weide te halen, na de wandeling wordt verwacht dat
U de paarden naar de weide brengt indien nodig!

Eigenaars op wandeling.
Ruiters met een eigen paard kunnen mee op wandeling als ze de regels
volgen.
Kostprijs: leden niet gestald: € 3
niet leden: € 5

leden hier gestald: gratis

soorten wandelingen
beginnerswandelingen voor ruiters die nog

nooit of zelden
gewandeld hebben doch voldoende ervaring hebben om te galoperen
of die het tempo van de normale wandeling niet aan kunnen.
Regelmatig op zondag om 14uur indien voldoende belangstelling ook
in de winterperiode als het weer het toelaat.

jeugdwandelingen

voor jongeren die eens iets anders willen dan
de les tesamen met leeftijdsgenoten op regelmatige tijdstippen het
ganse jaar door.

ochtendwandelingen

vertrek om 6 uur stipt tot 8 uur stipt,
aansluitend een ontbijtbuffet om U tegen te zeggen enkel van juni tot
augustus.

grotere wandelingen

met eten of pick nick onderweg over de
middag, niet ruiters kunnen nakomen duur meestal 5-tal uren
paardrijden vertrek stipt om 9.30u terug om ????

weekwandelingen in de winter

op donderdagnamiddag 2de
donderdag van de maand als het weer het toelaat vertrek om 14uur

leden hebben voorrang

opgelet op iedere dag en uur is het mogelijk om in groep een
wandeling aan te vragen!!!

