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Beste clubleden, 

We naderen de Paasvakantie, de Krokus is juist beeindigd. De last minute
inschrijvingen waren goed voor en toffe bende die iedere dag de paarden en
pony's verwend hebben. Ook in de Paasvakantie gaan we voor toffe initiatieven
voor eigen leden, van klein tot groot! Last minute inschrijven kan ook weer,
maar liefst niet de dag voordien!!!
Dit jaar focussen we vooral op de sportkampen  en de organisatie ervan. In onze
vernieuwde accommodatie die tegen Pasen praktisch volledig, maar tegen juli
zeker, volledig klaar zal zijn!
Nog de “final tutch” en we zijn er!
De Paasvakantie biedt tal van mogelijkheden met een speciaal programma voor
clubleden. De grote vakantie telt 9 weken dit jaar, wees er tijdig bij om in te
schrijven, zodat we onze lesgevers tijdig kunnen verwittigen. We hebben als eye
catcher de FUN kampen voor ruiters met een B brevet. Nieuw: wie voor 1 mei
inschrijft krijgt een uniek rodeberg t-shirt cadeau! Dus haast je om af te sperken
met de vriendjes!!!
De eerste cursus “ga voor galop” is al volop gestart. De 2de komt er aan! De
wandelingen gaan van start, noteer alvast de data!!!
Natuurlijk staan we open voor alle mogelijke initiatieven die met paardrijden te

maken hebben, het ganse jaar door.
We hebben enkele topactviteiten die je zeker moet noteren in jullie agenda, ook
als je niet kunt deelnemen is het zeker de moeite waard om te komen
supporteren:

15 APRIL:  FINALE CLUBWEDSTRIJDEN dressuur en springen
10 MEI:  GROTE WVUR jumping met jeugdcriterium

nadien AFTER PARTY aan de bovenkant!
Vrijdag 15 JUNI  Zaterdag 16 JUNI zondag 17 JUNI en maandag 18 JUNI 

Opening van de nieuwe installaties en viering 50 jaar manege 
30 JUNI:  SPETTERENDE  JEUGDDAG

23 SEPTEMBER: OPEN DEURDAG
 20 OKTOBER: COWBOYPARTY

4 NOVEMBER: ST HUBERTUSWANDELINGEN
10 NOVEMBER: de SINT komt!



1968-2018
50 jaar

RUITERSCHOOL RODEBERG
In 2018 kunnen zowel de paarden als de ruiters logeren in ideale
omstandigheden. In dit unieke kader kunnen we het ganse jaar door
groepen verwelkomen om te logeren in deze prachtige streek, zowel
grote groepen als kleine groepen kunnen hier terecht. Het ganse
complex kan afgehuurd worden om zelf te koken maar ook met een
traiteur. Je kunt er een klein maar ook een groot feest organiseren.  
Kindvriendelijke logies maar vooral ook voor sportievelingen, die ook
zonder paard hun gading vinden in deze streek. Ideaal voor families,
scholen of reunies.
Naast deze vernieuwde accommodatie blijven alle lessen en
sportkampen ook doorgaan onder de huidige vorm. 
2018 staat volledig in het teken van het 50-jarig bestaan. Alle
activiteiten kaderen in dit thema. In dit boekje willen we de komende
clubactiviteiten promoten. Een beetje geschiedenis wordt achteraan
uiteengezet!

KOMENDE CLUBACTIVITEITEN
maart-april-mei

paasvakantie kampen
finale clubdressuur en springen 15 april

start avondwandelingen
wandelprogramma ( nieuw)

ga voor galop
wedstrijdruiters vergadering

grote vakantie kampen extern ½ dagen en intern 



ALGEMEEN
tarieven lid worden lesprogramma

sponsors
kabouterlesjes  en alle niveau's

dames op woensdagmorgen
een brevet halen in 2018

1968-2018 
GESCHIEDENIS MANEGE 

PAASVAKANTIE
Naast de gewone interne en externe kampen 

( ZIE APARTE FOLDER) 
bieden we ook speciale kampjes voor  onze clubleden en hun
vrienden.

KABOUTERKAMPJE
Je bent nog niet veel weg geweest van thuis maar denkt het toch eens

te willen proberen.
1ste week Pasen van dinsdag  9 u tot vrijdagnamiddag 17 u

We nemen onze mooiste knuffels mee om eens te overnachten op
dinsdag en donderdag.

Wie het echt ziet zitten kan ook op woensdag blijven!
We gaan vroeg slapen maar we staan ook wel vroeg op om onze

pony's te verzorgen!
Voltige, poetsen, spelletjes: een goed gevuld programma en als je het
niet ziet zitten dan komen ze je wel halen om thuis te slapen, maar je
wil het wel eens proberen, samen met je vriendjes van de manege!

Prijs: € 165

KABOUTERKAMPJE
2de week Pasen van maandag 8,30 u tot vrijdagnamiddag 17 u

We proberen het ook eens om in de manege te slapen!
Op maandag, woensdag en donderdagavond, eventjes naar huis op

woensdag om 17 u om te recupereren indien nodig!
Voor de meer gevorderde kabouterruiter

prijs: € 205 voor extern, € 300 voor intern volgens aantal nachten
geslapen.



TRAINING VOOR A-BREVET:
1ste week: externaat: van dinsdag tot en met vrijdag: externaat:
van 8,30 u tot 18 u.

Dagelijks 3 uren rijden met voorbereiding tot het brevet. € 215 
Wie kiest om toch intern te blijven: € 300

Voor ruiters die regelmatig rijden en springen!
Wie klaar is om de proef af te leggen kan dit op zaterdagvoormiddag:

€ 35
2de week: Internaat: speciale training voor het A-brevet gedurende

een internaatskamp.
Beide weken is er ook een kamp voor het behalen van het B-brevet.

JONGERENSTAGE:
1ste week:

Beginnende wedstrijdruiters ter voorbereiding van de
clubwedstrijden: 

Eerste week Pasen van dinsdag tot vrijdag: 
Voormiddag dressuurtraining, namiddag springtraining met je

favoriete pony, vrijdag: fundag
Eerste beginselen van aspirant initiator.

Prijs:  intern:  € 300 extern tot 18,30u € 215
met eigen paard: €  280, met eigen paard in de manege gestald:  € 220

2de week:
Gewoon springkamp met eigen paard. Zie algemene kampinfo.

Kan gecombineerd worden met:

ASPIRANT-INITIATOR
2de week Pasen

Mogelijkheden enkel in de namiddag van 13 u tot 16 u en maandag tot
17 u!

Voor ruiters  die 15 jaar worden en ambitie hebben om later initiator
te worden.

Kan gecombineerd worden met een kamp of een springkamp!
Toelatingsvoorwaarden

- In het bezit zijn van een Ruiterbrevet B-brevet (VHS)
- Min. 15 jaar zijn/worden in het kalenderjaar dat de opleiding start



Inhoud
De opleiding omvat één module:

Module 1: Aspirant-initiator (16u)
In deze lessen staat verzorging, gezondheid en optoming van het paard
centraal. Maar ook spelvormen om kinderen en beginnende ruiters een

leuke ervaring op het paard te geven worden je aangeleerd. De
opleiding heeft 2u theorie en 14u praktijk. 

Examen
De cursisten aspirant-initiator krijgen geen examen. Wel worden ze
permanent geëvalueerd. Op het einde van de cursus kunnen ze een

attest behalen. 

FINALE CLUBDRESSUUR EN CLUBJUMPING
ZONDAG 15 APRIL

Alle ruiters die voldoen aan de voorwaarden om deel te nemen aan de
finale worden automatisch ingeschreven. Wie enkel wil meedoen aan
het dagklassement moet zich apart inschrijven graag voor 5 april.
De eindresultaten staan te bekijken op onze website.
Dressuur start in de voormiddag rond 9 u met uitslag na het
springen!!!!, springen start in de namiddag rond 12 u met aansluitend
uitslag. Dagklassement jumping uitslag in de piste!
Over de middag is er mogelijkheid tot lekkere tapas, spaghetti en
macaroni, in de namiddag pannenkoeken, vanaf 16 u frietjes,
hamburgers, en allerlei  uit de frituur tvv de club.
De timing zal vanaf woensdag op de website staan en uithangen in de
bar! MOGE DE BESTE WINNEN !!!!!!!!!!!

KOM SUPPORTEREN VOOR JE LESGEVER
of  JE FAVORIETE COLEGA RUITER en sponsor de club met

het eten van een van deze lekkernijen.
De timing is terug te vinden op onze website vanaf de woensdag

voordien!!!



GA VOOR GALOP 

Voor wie onder jullie kennissen heeft die eventueel ook willen leren
rijden, dan zijn hier al de data van de 2de reeks voor beginners en
herbeginners “GA VOOR GALOP”voorjaar 2018 

Dacht jij ook dat paardrijden niets voor jou was ??? Dat kun je niet
weten als je het niet geprobeerd hebt. Wij organiseren voor totaal
beginners of herbeginners regelmatig een 5-delige reeks om je van het
tegendeel te overtuigen! Aarzel niet en schrijf je in samen met
lotgenoten!

De deelnemers kunnen genieten van een rijles en een half uurtje
omgang met paarden nadien of voordien in afspraak met de cursisten. 
De bedoeling is om na 5 lessen al eens gegaloppeerd te hebben.
Voorstellen voor andere uren of dagen zijn welkom. 
Moedig uw vriend,  buur, broer, zus, moeder, vader, enz. Om te leren
paardrijden. Deze actie is enkel geldig voor +16jarigen!!! geen jeugd!
Sorry! Enkel wel voor de lessen op zondagnamiddag.
Ideaal voor ouders van kinderen die paardrijden en herbeginners
Start op dinsdagavond om 19,30 u op 17 april 
ook op  24/04-1/05?-8-15-22/05?
Tijdig inschrijven is de boodschap!

GA VOOR GALOP  STARTERS PROMOTIE:
5 lessen voor de prijs van € 80 voor 5 x anderhalf uur les i.p.v. 1 uur
les (½ uur omgang gratis+ een voltigemoment= aanleren galop)  Het is
verplicht een verzekering te nemen € 20.00 via de club (VLP)    deze
i s g e l d i g v o o r d e r e s t v a n h e t j a a r !
Aanleren van de basisprincipes van het paardrijden. De bedoeling is
om na 5 lessen toch al eens gegaloppeerd te hebben. Er wordt veel
aandacht gegeven aan de voorbereiding van het gaan wandelen.
Deomgang met het paard wordt eveneens aangeleerd. De cursus richt
zich tot volwassenen. 



START AVONDWANDELINGEN 17 april
Om je op de hoogte te houden van onze wandelingen,  gaan we
maandelijks de wandelkalender op onze website zetten en uithangen
in de cafetaria en de stallen. 
Het lesprogramma wordt dan ook aangepast aan het wandelschema,
zie weekindeling wat verder! Dit wordt nog bijgeschaafd volgens de
interesses! Private lessen zijn nog steeds mogelijk!

Soorten wandelingen
Beginnerswandelingen

Vanaf wanneer kun je mee op wandeling? 
Je bent ouder dan 12jaar, 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. 
Deze gaan regelmatig door op zondag indien voldoende belangstelling
ook in de winterperiode als het weer het toelaat. 
Zeker ook op andere dagen mogelijk!!! Zeker niet voor ruiters zonder
ervaring!!! Jeugdwandelingen
voor jongeren die eens iets anders willen dan de les tesamen met
leeftijdsgenoten op regelmatige tijdstippen het ganse jaar door. 
In de Paasvakantie en de grote vakantie: iedere donderdag Nadien
mogelijkheid tot blijven avondeten met de kampers en blijven voor de
fuif.      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 ???? leden hebben voorrang 

Wandeling op maat van de ruiters
Je kunt een kleine groep zelf een wandeling aanvragen. Maak een
facebookgroep met je vrienden en spreek af! 



WEKELIJKSE WANDELINGEN
Naargelang het weer het toelaat: iedere dinsdag-woensdag en
donderdagavond vertek om 19,30 u, de eerste wandelingen ietsje
vroeger. Eerste avondwandeling: dinsdag 17 april
iedere zaterdag om 14 u en iedere zondag om 9,30 u.
De wandelingen duren anderhalf uur, op zondag min. 2 uren.
Tijdig verwittigen!! Liefst de dag voordien. Indien het weer het niet
toelaat om te wandelen, kan deze vervangen worden door een rijles.
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! 

WANDELPROGRAMMA APRIL
1 april: Paaswandeling om 9,30 u en om 15,30 u

2 april: beginnerswandeling 17,30 u = Paasmaandag
5 en 12 april: 17 u jeugdwandeling duur 2 uren

17 april start avondwandeling om 19,15 u
zond 15 april: tijdens finale clubjumping: 15 u: beginnerswandeling
dond 26 april: 14,30 u wandeling naar Katsberg duur 3 u à 3,30 u 

maandag 30 april jeugdwandeling naar Katsberg 
start om 10 u pick nick meedoen!

Maandag 30 april uitzonderlijk avondwandeling om 18 u duur: 2 u 30

te rikke en ju 2017 noteer alvast: in 2018: zon 9 sept.



WEDSTRIJDRUITERS in wording
Heeft je zoon of dochter ambitie om eens op wedstrijd te gaan op
verplaatsing of om mee te doen aan de grote jumping op 10 mei en
weet je niet zo goed hoe er aan te beginnen? 
Ruiters met een B brevet of met een A brevet en veel ervaring, kunnen
met hun ouders komen naar de infovergadering op zaterdag 7 april om
18,00 u. (Duur 1 u) Vooraf inschrijven!!!
Heb je vragen of voorstellen dan kun je dit vooraf formuleren via een
simpel mailtje, zodat we u van antwoord kunnen dienen de avond zelf.
We willen hiermee starten na de Paasvakantie.

WEDSTRIJDKALENDER
Voor de begeleiding op wedstrijd zijn we op zoek naar gemotiveerde
initiators, die kunnen meegaan en helpen daar waar nodig, indien
Christof zelf op wedstrijd is! Uiteraard is ervaring in het springen zeer
belangrijk. Ook oud-ruiters kunnen hier in bijspringen, misschien is
dat een kans om je opnieuw nuttig te voelen tussen de jeugd. Wie zich
geroepen voelt, kan zich melden bij Annie of bij Christof.

We proberen ook maandelijks onze wedstrijdkalender bij te houden,
wie wil meegaan moet zijn naam opgeven! We volgen de WVUR
wedstrijden voor de jeugd.  Heb je plaats op de camion of op de vanne
om een ander paard mee te nemen? We helpen je graag bij de
organisatie. Vergadering om 7 april voor alle wedstrijdruiters en hun
ouders om 19,00 u (duur 1 u)Je kunt met al je vragen, voorstellen
terecht maar we zouden graag hebben dat je die vooraf op mail zend
zodat we je de dag zelf van antwoord kunnen dienen.

HELPENDE HANDEN
Een club draaiende houden kan enkel met de medewerking van de
ouders en de leden zelf. 
Wij zijn dus op zoek naar helpende handen het jaar door!
Maar eerst en vooral voor de organisatie van de finale van de
clubwedstrijden op zondag 15 april en de dag ervoor om alles klaar te



krijgen. Ook voor de organisatie van de grote jumping zijn er heel
veel handen nodig!!! 
We doen ook graag een beroep op onze leden voor de organisatie van
het 50-jarig bestaan in juni en de opening van de nieuwe
accommodatie.
Weet je niet goed waar je kunt bijspringen, dan helpen we je wel aan
een job. Of was het maar voor enkele uren? Vele handen maken licht
werk!!
Voel je je geroepen om een beetje bij te springen of een
verantwoordelijkheid op je te nemen? Graag een seintje bij Annie.
Het gaat over: affiches ronddragen, sponsors zoeken, dag voordien:
tenten helpen zetten, klaarzetten terras, helpen op terras,
pannenkoeken bakken en verkopen dag zelf, spaghettisaus maken en
spaghetti opdienen, frietjes bakken, worsten braden, groenten snijden,
tapas klaarmaken, afwassen, bedienen, kassa bedienen, pistepersoneel,
prijzen uitreiken en verzorgen, kinderen en paarden oversteken,
inrijpiste bemannen, stal in orde houden, ehbo, enz. enz. Of misschien
kun je zelf iets vinden waar wij nog niet aan dachten?De lijst ligt in de
bar van af vandaag!!!!Vergadering voor de finale clubwedstrijden en
grote jumping op 
10 mei op  vrijdag 30 maart om 21 u

Alle leden en hun familie worden uitgenodigd op de opening van de
nieuwe accommodatie voor de kampen en het verhuur van de

slaapgelegenheid en de keuken en feestzaal. 
Viering 50 jaar RUITERSCHOOL RODEBERG Op vrijdag 15 juni

om 19 u met een rondleiding en een hapje en een drankje graag
 vooraf inschrijven

Op zaterdag 16 juni , zondag 17 juni en maandag 18 juni is er
eveneens open deurdag voor iedereen 



Grote vakantie
Spreek af met je vrienden van de club om een geslaagde week door te
brengen in de vernieuwde accommodatie. 

 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                
          halve week € 130 beginners,  € 175 gevorderden,

  clubleden: halve week; € 25 beginners, € 170 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!!

!  

NIEUW IN 2018 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan:
CLUBleden die inschrijven voor 1 mei, krijgen een unieke t-shirt van
de Rodeberg cadeau. Bij inschrijving voor een hele week intern mag

je kleur: wit – groen of rood en je maat doorgeven via mail. Bij
aankomst op zondag krijg je je eigen Rodeberg t-shirt!!! 

Ook voor de springkampen!



INTERNAATSKAMPEN
BEGINNERS en GEVORDERDEN

van zondagavond 20 uur tot vrijdagavond 18 uur. Er wordt extra aandacht
besteed aan de beginner. Toffe geduldige lesgevers begeleiden uw 
kinderen op
hun eerste draf en galoppassen. De gevorderden hebben aparte groepen,
brevettenopleiding ook, wandelingen worden in het programma 
opgenomen,
horse ball, voltige.
MINIKAMP: ook internaat vanaf 6 jaar, breng je knuffel en je speciale
wensen mee, wij zorgen voor een eerste onvergetelijk kamp!
EERSTE GRAADSBREVET Wij stempelen graag je opdrachtenboekje 
op vrijdag, dit wordt aangekocht bij aanvang € 5.
Alle stempels verzameld = 1ste graad!!
VERVOLMAKING: Wie reeds enige ervaring of zelfs veel ervaring 
heeft, zal zich hier niet vervelen, we hebben paarden die op niveau rijden 
en je nog heel  wat kunnen bijleren, afwisselend met een toffe wandeling is
dit het ideale kamp voor tieners en jongeren. Ook voor ruiters met een A 
en of een B brevet.
NIEUW IN 2018: FUN KAMP of SPRINGINITIATIE
Mogelijkheid tot het volgen van een speciale formule voor ruiters -12 jaar 
die een bekwaamheidsattest hebben en ruiters + 12 jaar die een B brevet 
hebben:
1- FUN-kamp met horseballinitiatie, barrelrace, politiepaardoefeningen,
wandelingen( +12 ) 4 weken: 02/07-09/07-20/08 en 27/08
2- SPRINGINITIATIE: voorbereiding tot het springen: behendigheid, 
cavaletti,02/07-09/07-20/08-27/08
stuurvaardigheid, beginnende springoefeningen.
PRIJS: +€ 75 op de gewone kampprijs te betalen bij aankomst.

vergelijk de  lesprijzen
 voor leden en niet leden, eigenaars gestald of niet gestald vanaf 1 jan  



Tarief manegepaard 2018
leden       duur      niet leden

groep   €    13,50 1 u €   16,00
springen  €    20,00 1u = 1/12tick /////////////
wandel.  €    22,00        1 1/2u €   30,00
abonn.  €  125,00 10 u € 140,00
maandab.  €   120,00 10 u ////////////
½ pens  €  160,00/mnd      1 maand ////////////
prive initiator  € +25.00   1 u € +30.00
prive trainer   € +40.00   1 u € +45.00

Wij zijn een Etisch Verantwoorde Sportclub.     Rijpet verplicht!!!!
Bij aanvang van de les of de wandeling (een half uur voordien

aanwezig zijn) moet je eerst je aanmelden, vragen met welk paard en
in welke piste je rijdt , betalen en dan pas naar de stal gaan! 

Zoniet telt de clubverzekering niet.
 OPGELET: manegeruiters die met een eigenaarspaard rijden

betalen tarief manegepaard!!! 

Tarief eigenaars 2018 
leden   niet leden

gestald     niet gestald
groep €   5,00 €    7,50 €   12,00
abonn € 90,00 (€ 4,5/u)€ 120,00 (€ 6,50/u) ////// ///////
spring €   7,50 €  12,50 €   17,50
dr+spr 11/2u €   10 €   16
dr+spr 2u € 12,00 €  18,50 €   25,00
piste €   0,00 €   5,00 / 7,00 /////////////
piste met licht    €   2,00 €   7,00 / 10,00 /////////////
logem. € 320,00 € 12/dag €   15/dag
logem + lossen  € 350,00 € 14/dag €  17/dag
 prive initiator €  +25.00 € +27.50 € +30.00
prive trainer       €  +40,00 € +42,50 €+45,00
Mestballenworden opgeruimd in de piste op de parking op de weg naar de piste.



De ruiterclub en de komende activiteiten
Ben je nog geen lid vanonze club?

Dan is het zeker tijd om het te worden!

B E T A L I N G L I D G E L D E N V E R Z E K E R I N G
K u n n e n contant b e t a a l d w o r d e n t e r p l a a t s e o f m e t
bankcontact.Kunnen ook gestort worden op de rekening van de

ruiterclub rodeberg vzw:   BE71 7383 2216 1270
o p n a a m v a n r u i t e r c l u b r o d e b e r g v z w
lidgeld 2018: € 55  1ste pers, € 50 2 de pers. € 45  3de pers.  € 40  4de
pers. en meer. Ouders helpers € 20 = sportassistant  
wedstrijdruiters: 
betalen eerst lidgeld  in de  club,  dan zet de club je op ok en kun je je
licentie vanaf 2 jan online zelf in  voeren bij equibel. 
Let op!!! zolang je de licentie niet vereffend hebt  ben je niet
verzekerd!
Lidgeld enkel voor licentie: € 10 ( geen mogelijkheid tot gebruik
piste of vermindering in de lessen.)= geen actief lid!

VLP-VERZEKERING is verplicht voor alle ruiters.

A Je rijdt enkel met een manegepaard: = C verzekering dan kost je
verzekering: € 20 leden/€ 25 niet leden, voor  gans jaar

B Je hebt  een eigen paard  = I verzekering al dan niet in de
manege gestald of je huurt een paard in half pension: dan kost je
verzekering: € 20 + € 15 = € 35 leden/€ 25 + € 15 = € 40 niet leden,
voor gans jaar

R verzekering = uitbreiding op de I verzekering met repatriëring
vanuit het buitenland voor de ruiter = €+25  leden of niet-leden



C  je rijdt ook soms ergens anders thuis of op reis: dan kost je
verzekering zelfde als of je met een eigen paard rijdt  € 20+ € 15 = €
35 leden / €  40 niet leden, voor het ganse jaar.

D je helpt in de stallen met je kind of je gaat mee op wedstrijd en je
verzorgt de paarden: € 20  Deze verzekering heet: sportassistant.

Sportkampers hebben als lid een korting  op de sportkampen 
internaat van € 10.(verz VLP)

L verzekering voor lesgevers: + € 80 en in combinatie met een C 
verzekering! enkel voor gediplomeerde lesgevers. Met dekking 
burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand en in opdracht van de 
club. Ook uitgebreid naar lesgevers op privélocatie en op eigen 
initiatief , voorwaarde is dat er les gegeven wordt een een VLP lid!!! P
verzekering voor menners: + € 100 uitbreiding op een C I-
verzekering, dekt de passagiers in de koets voor niet commerciële 
doeleinden. De personen moeten niet nominatief doorgegeven worden
.

·Website: www.ruiterschoolrodeberg.be

 Er zal regelmatig clubnieuws op vermeld staan en ook verslag over
wat voorbij is, resultaten behaald door Rodebergruiters, en nog veel
meer, zodat je steeds op de hoogte blijft van wat er bij ons gebeurt.

Lessen, cursussen, kampen worden aangekondigd.

http://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

Heel binnenkort worden de sponsors uitgenodigd om hun plakkaat in
de piste opnieuw te plaatsen voor een jaar. Tijdens de jumping  10 mei
worden de sponsors weer heerlijk verwend door traiteur “Tout à fait
Sophie” van VINKE

Wie zich geroepen voelt om ook te sponsoren en zo naambekendheid
op te doen, gelieve dit te laten weten dan bezorgen we je een
sponsoruitnodiging.

 De vernieuwingen moeten voor 10 april gebeuren want dan hangen
we de plakkaten in de buitenpiste.



LESPROGRAMMA  vanaf  april 
Mogelijkheid tot private rijlessen vooraf te reserveren vast uur krijgt
voorrang. 
Opgelet: soms zijn er groepen en worden de lessen lichtjes
verschoven, dit is meer uitzondering dan regel. 
Vooraf verwittigen is een MUST ook voor eigenaars al dan niet hier
gestald!!!!!
Maandag enkel private lessen mogelijk!

Dinsdag   19,30 uur  wandeling 
    19,30 uur  ga voor galop vanaf 17 april
    20 uur piste 1  recreatief rijden volwassenen  met 

mogelijkheid tot springen voorbereiding brevet + ½ u.
Woensdag 9 uur    damesuurtje kan ook wandelen zijn!

14 uur piste 1 kabouterlesje en voltige 
14,30 uur   piste  2 initiatie beginners of herbeginners
15,30 uur piste1 voor ruiters met een eerste
graadsbrevet voorbereiding A brevet of bekw. att.
17 uur piste1  dressuur en srpingen voorbereiding 

B brevet 
18,30 uur piste 1   wedstrijdruiters springen jeugd 
19,30 uur  wandeling 
20.00 uur piste 1  recreatief rijden voor volwassenen 

Donderdag 14 u piste 1 recreatief rijden voor volwassenen
19,30 uur   wandelen
19.30 uur piste 1  beginners en lichtgevorderden
20,30 uur   voor ruiters met een A brevet

Vrijdag 18.30uur piste 1 dressuur en springen 
wedstrijderuiters niveau 1

19,30uur piste 2 dressuurtraining
20 uur piste 2 springen wedstrijdruiters 

Zaterdag 10.00uur piste 1  gevorderden
 13.30uur   piste 1  kabouterlesje  4 tot 8jaar + voltige

14.00uur   piste 1  dressuur en springinitiatie 11/2 u
14,00 uur wandeling
15.30uur   piste 2   beginners of herbeginners
16.30uur  piste 1   enkel in bezit B brevet 11/2 u



      Zondag = familiedag
Vroeg uit de veren om aan sport te doen met de kinderen. Op
verschillende niveaus kun je op zondag voor en namiddag pony en
paardrijden. Let op er is regelmatig iets te doen waardoor de lessen
niet kunnen doorgaan.
Tijdig afspreken is hier dus zeker de boodschap, zodat er voor een
vervangles kan gezorgd worden.

 9,30uur wandeling 
10.00uur beginners  en lichtgevorderden
11.00uur gevorderden dressuur en springen
15,00uur   kabouters
16,00uur   Beginners en lichtgevorderden
17.00uur Gevorderden

wandelingen in de namiddag op aanvraag!
namiddag enkel de dagen dat er geen  clubwedstrijd is!!! 
opgelet steeds tijdig vooraf inschrijven!!!!!!! tot zaterdagmiddag!

PRIVATE RIJLESSEN 
VOOR INDIVIDUELEN OF KLEINE GROEPEN
Alle niveau’s!
Heb je eens een klein probleem die je niet echt in de gewone les
opgelost ziet, wil je eens een duidelijke sprong vooruit maken in je
niveau, wil je eens aan je eigen tempo vooruit gaan, of juist enkele
stappen terug zetten? dan kun je  een private les boeken.
Wie een vast uur in de week wil les volgen kan dit voor  een bepaalde
periode vastleggen! Er komt dan niemand anders in de plaats. Wie niet
reserveert kan ook wekelijks navragen of de piste vrij is met het risico
dat dit niet zo is



Verschillende stappen:
Instaplesjes = kabouterlesjes

De kinderen willen steeds op vroegere leeftijd beginnen ponyrijden.
Het is dan ook niet gemakkelijk om ze te laten starten in de gewone
beginnerslessen. Deze duren een uur lang en dat is al lang om je te
concentreren als je pas 4-5-6-7 jaar bent. Daarom organiseren we
“instaplesjes” en we noemen ze de kabouterlesjes. Vooraleer in de
gewone les te komen raden wij aan om de kleintjes deze lesjes te laten
volgen. Zo kunnen ze gemakkelijk overstappen naar de gewone les.

Instaplessen of kabouterlessen:   vooraf inschrijven !!!

Iedere zaterdag van 13.30 u tot 14,30 u, op woensdagnamiddag om 
14,00 u tot 15,00 u ook op zondag van 15 u tot 16 u.

IN het begin moeten de ouders meestappen,                                        
tot het vertrouwen er is.  Later is de overschakeling                         
naar de gewone rijles des te gemakkelijker!                                       
Een half uurtje rijles en een half uurtje verzorging,                               
omgang, voltige enz. We streven ernaar om slechts                               
8 kinderen in de les te hebben.

Prijs: De prijs is dezelfde als voor een gewone rijles.

Na de kabouterlessen en in samenspraak met de lesgever  kan er 
overgestapt worden naar de gewone beginnerslessen

Je bent toe aan een eerste brevetje
eerstegraadsbrevet voor de jeugd
Vraag je opdrachtenboekje…en laat de lesgever dit afstempelen
wanneer je denkt enkele opdrachten te kunnen uitvoeren. Al de
stempels verdiend??? Dan heb je je “eerste graad”
Wat zijn de opdrachten?
Een halster aandoen, een paard begeleiden, veilig vastbinden, poetsen,
lichaamsdelen, juiste houding te paard, halthouden, lichtrijden,
overgaan in galop, correct afstijgen, hoofdstel afnemen, afzadelen, en
over een goede attitude beschikken.
Wanneer zijn de lessen? Woensd 14,30u, dond 19,30u en zat 15,30u,
zondag 10 u en 16 u.    Prijs voor het opdrachtenboekje: €5.00
=leuk idee voor de Paashaas, verjaardag, of nog meer!
De opdrachtenboekjes zijn te verkrijgen aan de bar!



Je wil verder oefenen en een eerste sprongetje wagen
= cavaletti oefeningen als voorbereiding en stuuroefeningen om over
de hindernis te geraken. Dan volg je de cavalettilessen. Let op altijd in
combinatie met dressuur! Hier leren ze je evenwicht, houding, sturen
in voorbereiding tot het springen en waag je je oko al eens over een
eerste sprongetje. IN bezit zijn van eerste graadsboekje!
Vraag aan je lesgever of je er klaar voor bent Je moet natuurlijk al
vlot kunnen galoperen, een eerste graadsbrevetje hebben en zeker
durven! Als je nog niet zo goed durft dan is het nog te vroeg. Enkel als
je lesgever zegt dat je hieraan kunt beginnen is het ok!
Wanneer zijn de lessen?
Woensdag 15,30 u, Zaterdag 14 u duur anderhalf uur kost: 4 stempels
Wie enkel wil dressuur rijden kan dat ook op dezelfde uren = 1 u = 2
stempels
Andere uren zonder springen: donderdag 19,30 u, zaterdag 15,30 u
zondag 10 u en 16,00 u
Als je voldoende stuurvaardig bent, genoeg evenwicht hebt en je
houding voldoende is om het echte springen te leren
(dit zal je lesgever beslissen! ) Dan stap je over naar de voorbereiding
van een volgend brevet.

Je bent nu klaar om in te stappen in de lessen
voorbereiding bekwaamheidsattest = -11 j

of A brevet = +11
Bekwaamheidsattest
voor wie jonger is dan 11 jaar en rijvaardigheid genoeg heeft, kan
meedoen aan het examen voor A brevet zonder de theorie. Het jaar dat
je 11 wordt, kun je dan naar het examen komen om je theorie af te
leggen.
Je volgt dzelfde lessen als voorbereiding A brevet.
A-brevet (vroeger wandelbrevet) het jaar dat je 11 jaar wordt kun 
je het examen doen
1- ofwel heb je al het bekwaamheidsattest en dan moet je enkel de
theorie afleggen ( vergeet het papiertje niet dat je gekregen hebt van
de jury na je bekwaamheidsattest)
2- ofwel heb je enkel je eerste graad en moet je nog de rijproeven en
de theorie afleggen



Een A brevet is een must voor wie later wil gaan wandelen.
Om te kunnen wandelen moet je kunnen bewijzen dat je kunt rijden.
Dit ruiterbrevet is de enige manier om een officieel bewijs op zak te
hebben dat je wel degelijk genoeg kunt paardrijden.
Voor de jeugd en volwassenen in de eigen club is dit nodig om deel te
nemen aan de springlessen, om te gaan wandelen, om deel te nemen
aan de clubwedstrijden en om deel te nemen aan de lessen
voorbereiding B brevet.
Wanneer gaat het examen door? gaan door iedere zaterdag na een
week vakantie in de voormiddag. Krokus-Pasen(2x) grote
vakantie(9x) en herfstvakantie.
Je moet wel tijdig voordien beginnen oefenen. Extra lessen volgen
voor een korte periode en de nodige theorie leren. Deze is niet zo
moeilijk en vele onderwerpen zijn reeds gekend van in de les.
Vraag hier inlichtingen over bij Annie of bij je lesgever of kijk op de
website.
Je kan je ook tijdens een kamp voorbereiden, dit is zeer intens.
Het examen gebeurt in groepjes van 4 ruiters net zoals in de les.
Vraag je nieuwe theorie boek. Nu inschrijven!!! Er wordt regelmatig
een periode geoefend, om het ruiterbrevet te behalen, met aansluitend
een examen. Ook de theorie wordt doorgenomen.
Wanneer zijn de voorbereidende lessen? Deze gaan door op:
woensdagnamiddag: 15,30 u tot 17 u dr + spr en zaterdag om 14 u tot 
15,30 u

Je hebt je A-brevet , op naar je B brevet
De weg naar een B brevet is lang. Je oefent best tussenin een 2-tal
uren per week om je niveau op peil te houden. Private rijles om de
dressuurproef te leren en springles om het springen te onderhouden.
De examendata zijn dezelfde als voor het A brevet.
Ideaal is deelname aan de clubwedstrijden, (zie website) zowel voor
dressuur als voor springen. Voor de dressuurproef word je beoordeeld
en krijg je een protocol waar de jury al je fouten in vermeld en zo kun
je verder. Het is ook goed tegen de examenstress. Je lesgever helpt je
hier vooruit. Vraag ons wat je wil weten en vooral wat je niveau is.
Aarzel of twijfel niet het lukt heus wel!!!!
Eens in het bezit van een B brevet heb je al een hele weg afgelegd.
Maar er is zeker meer!!!



Wanneer zijn de lessen?
Dinsdagavond 20 u, donderdagavond: 20,30 u dr, vrijdag: 19,30 u tot 
20,30 u dr = nieuw, zaterdagvoormiddag: 10 u dr, zaterdagnamiddag: 
16,30u tot 18 u dr + spr, zondagvoormiddag: 11 u tot 12,30 u
zondagnamiddag: 17 u tot 18 u
lessen dr + spr duren anderhalf uur = 4 stempels
ruiters die in het bezit van een B-brevet zijn kunnen eveneens in deze
lessen meerijden.

Je hebt je B brevet, dit is niet het einde!
Dinsdagavond 20,00 u tot 21,00 u dr 
woensdagnamiddag 17,00 u tot 18,30 u dr + spr nieuw
donderdagavond: 20,30 u dr
vrijdag: 19,30 u tot 20,30 u dr = nieuw
zaterdagvoormiddag: 10 u dr
zaterdagnamiddag: 16,30u tot 18 u dr + spr
zondagvoormiddag: 11 u tot 12,30 u
zondagnamiddag: 17 u tot 18 u
lessen dr + spr duren anderhalf uur = 4 stempels

BEHAAL OOK IN 2018 EEN BREVET
Iedere laatste zaterdag van een vakantieweek is er een examen voor
het behalen van een  brevet. Een A brevet is binnen ieders bereik, een
B brevet is voor meer gevorderden. Vraag inlichtingen bij je lesgever
of bij Annie. Tijdig oefenen is de kunst, vraag ook je theorieboek om
vooraf te studeren. We wensen je veel succes!! 

examens: zaterdag 07/04-14/04-07/07-14/07-
21/07-11/08-18/08-25/08-01/09

OPROEP VOOR DE DAMES IN DE CLUB
Ben je vrij tijdens de week, dan is hert damesuurtje een geschikt
verzetje, een uurtje rijden, een koffietje en wat napraten. 
Welk niveau moet je hebben? Vanaf dat je vlot kunt galoperen, kun
je naar de les komen, aarzel niet probeer het eens. De lesgever past
zich aan aan het niveau van de deelnemers.
Wanneer? Woensdag om 9u, vrijdag om 9,30u en de donderdag  in
de namiddag om 14u (bij inschrijving navragen!) Je hoeft niet iedere
week te komen!



Het moet niet altijd paardrijden zijn!

Badmintontornooi in de manege!
Wie nog niet wist dat Annie haar favoriete bezigheid badminton is, zal

het nu wel weten! Door de werken viel het jaarlijkse
badmintontornooi in de manege in het water, maar nu kan dit gerust
herhaald worden! Met nog betere troeven. Daarom nodig gerust je

beste vriend of vriendin uit om hieraan mee te doen en begin alvast te
oefenen!!  We oefenen op Paasmaandag in de groene piste, vooraf
verwittigen. Wie op andere maandagen wil komen slaan, kan dat

gerust, geef een seintje!!! T'is voor de leute maar die moet je wel zelf
maken. Wie gaat de uitdaging aan?

Op zondag 24 JUNI gaan we de pistes omtoveren in
badmintonterreinen. We starten om 14,30 uur stipt, (inschrijven vanaf

14 u of vooraf liefst), in beide pistes met 2 reeksen: 
beginners en recreanten met meer ervaring.

Er zijn toffe prijzen in natura te winnen.
Mee te brengen: liefst je eigen rakket  en veel wilskracht

( pluimpjes zijn ter beschikking )
Inleg € 15 per persoon ( 2 drankjes inbegrepen + 1 broodje met worst)
Er wordt per koppel gespeeld, deze worden ter plaatse gemaakt indien

je niet over een speelpartner beschikt. We spelen in groepen van 8
koppels, iedereen speelt tegen elkaar tot 21 punten. Wie meeste

punten behaalt wint de wedstrijd. Wanneer er geen veelvoud van 8
koppels is dan delen we het totaal aantal koppels in gelijke groepen.



1968-2018
50 jaar

RUITERSCHOOL RODEBERG
 
We zijn verheugd U te kunnen verwelkomen als ruiter, als oud-ruiter,
als vriend, als sympathisant in onze volledig vernieuwde
accommodatie en dit ter ere van ons 50-jarig bestaan.

En dat zullen we vieren!!!!
Het enige actieve lid in de club sedert het begin nl. Dieter Vermeersch
kan U er alles over vertellen. Vooral over de beginjaren. 
 

GESCHIEDENIS
In 1968 rijdt een vrachtwagen met een 5-tal paarden de Rodeberg op
André Roelens en Dries Vermeersch willen hier starten met een toen

nieuwe uitdaging: mensen recreatief leren paardrijden 
 In 1979  werd de ruiterschool Rodeberg overgenomen door  Annie
Vaneechoutte , in 1982 kwam ook Rik Deraedt erbij. Kwaliteit was
hun doelstelling. Naast de ruiterschool is er ook een ruiterclub. Het
voorzitterschap wordt waargenomen door mevrouw Doom Josephine.
De club wordt in 1993 een erkende vzw. 
Het aantal ruiters die bleef komen, vergrootte, vooral met de bouw
van een overdekte rijbaan in 1986, men kon er het ganse jaar door
oefenen en de winters waren soms drukker, er werd ferm geoefend. Er
kwam een nieuwe evolutie, daar waar men, vroeger slechts aan sport
deed in het weekend, kwam men nu ook tijdens de week en sommigen
dus ook dagelijks oefenen, wat weer een andere evolutie
teweegbracht: men had nood aan een eigen paard, om nog meer te
oefenen en nog beter te rijden. Wedstrijden drongen zich op zowel
dressuur als springen. De club kocht een vrachtwagen om op wedstrijd
te gaan, eerst een kleine dan een grotere tot later zelfs een oplegger.
Wekelijks werd onder impuls van de club, Rik en Annie op wedstrijd
gegaan. Met de gekende resultaten van goed tot zeer goed. Talrijke
leerlingen brachten het tot regionaal ruiter met wekelijkse
overwinningen, wat recreatief al zeer goed is. Enkelen namen deel aan



Nationale wedstrijden, de zoon des huizes Christof had de microbe te
pakken en was niet aan zijn eerste overwinning op Internationaal vlak
toe, eerst bij de scholieren dan bij de juniors. Hij is niet meer dan eens
het visitekaartje van de Ruiterclub doch ook een voorbeeld van hoe
een eenvoudige self made jongen door hard werken toch kan
meedraaien in een wereld die voordien als volledig ontoerijkbaar
beschouwd werd met paarden zelf en ter plaatse opgeleid. Dit om de
kosten te drukken want deze goede wedstrijdpaarden zijn zeer duur in
aankoop, eens ze een bepaald niveau behalen. De ruiterschool en club
sluiten het jaar 2004 af met de bouw van een 2de overdekte rijbaan en
hoopten op een positieve evolutie in de toekomst en wensten nog vele
mensen uit de streek te mogen leren "goed paardrijden" zoals velen
het voor hen al deden. De ruiterclub Rodeberg is gekend over het
ganse Vlaamse land en een te duchtend tegenstander op wedstrijden.
De ruiterclub is ook gekend voor zijn prachtige streek waar wandelen
te paard in de natuur nog kan. Het paardrijden evolueerde enorm in
deze laatste periode en steeds werd bijscholing gevolgd zowel
beroepshalve als sportief, het sportieve leidde tot een goede
samenwerking met het BLOSO. Niet enkel de sportkampen werden
betoelaagd, de uitbaters verworven de graad van "docent" en  konden
nu ook de hogere brevetten onderricht. Examens hiervoor konden nu
ook ter plaatse.  De kwaliteit van de lesgevers ter plaatse en van de
paarden die ter beschikking gesteld worden voor het volgen van de
cursus en de examens zorgen ervoor dat de 2 jaarlijkse  initiatorcursus
kon afsluiten met bijna 100% slaagkansen. Alle eigen lesgevers
werden ter plaatse gevormd, ook talrijke Vlamingen behaalden hier
hun diploma welke hun toegang gaf om les te geven in alle maneges
en BLOSO-centra. De ruiterschool beschikt over  een 5-tal met een
Trainer B diploma, de lesgevers die over een initiatordiploma
beschikken zijn niet meer te tellen, ze zijn echter ook niet allen meer
actief. Ook de talrijke examens tot het behalen van een A-brevet of
wandelbrevet voor de recreatieruiter en het B-brevet of sportief brevet
voor de beginnende wedstrijdruiter worden druk bezocht door de vele
leerlingen van over het ganse Vlaamse land. Men kan er een
sportkamp volgen met aansluitend een examen voor het behalen van
een brevet. 
In 2016 werden heuse plannen gemaakt en na veel weg en weer
gewik, werd er beslist ze tot uitvoering te brengen, Dit vooral door de



komst van zoon Christof als zaakvoerder van de ruiterschool en het
trainingsstal. Annie houdt  nog een oogje in het zeil! Vandaag is de
realisatie een feit, alles werd met de nodige spanning uitgevoerd. Met
dank aan de vele spontane helpers, die het mogelijk maakten tijdig
klaar te zijn met alles. Eerst de stallen en een jaar later ook de
slaapgelegenheid, terras, cafetaria, keuken, bureau, winkel en
vergaderzaaltje-tv-ruimte. Het was een race tegen de tijd, maar we zijn
fier met het behaalde resultaat. 
We hopen dat onze activiteiten maximaal tot hun recht komen. 
De streek is prachtig, de paarden zijn top, de trainers beschikken over
de nodige know how, alleen de juiste accommodatie ontbrak, nu is
ook dat gerealiseerd. Enkel de sfeer is gebleven, je herkent je nu niet
meer!!!!
We hopen ook dat de accommodatie velen zal inspireren om er te
verblijven voor een weekend, een feest met overnachting, een
midweek en dat met of zonder paarden. We staan open voor
initiatieven, laat ze maar op ons afkomen, we zullen er voor zorgen
dat alles vlekkeloos verloopt. Een bezoekje is het zeker waard! Kom
gerust en geef vooraf een seintje, we geven U graag een rondleiding,
maar verwachten U zeker op het opendeurweekend en de viering van
het 50-jarig bestaan.

Als we terugblikken op 2017, zien we heel wat nieuwe gezichten,
vooral in de leeftijd vanaf 4 jaar maar ook vroegere gezichten, ouders
komen met hun kinderen terug, zien hun jeugd op de manege terug en
krijgen weer de smaak te pakken van vroeger, proberen opnieuw te
rijden, genieten met volle teugen en zijn weer vertrokken voor weer
een aangename periode op de manege, met de paarden en de vrienden,
een uitdaging aangaand of louter genieten. Ook de cursussen “ga voor
galop” hebben heel wat volwassenen de weg getoond naar het
paardrijden, velen wandelen al in de prachtige streek van het
Heuvelland of denken volop om een brevet te halen in 2018. We
hopen in 2018 de wandelingen een beetje op de voorgrond te
brengen .Ook in 2018 bieden we U veel aangename momenten aan
samen met onze pony's en paarden en helpen U verder in uw
ruitercarrière, zowel voor de recreant als voor de wedstrijdruiters.
Wandelingen, carrousselrijden, brevetten halen, leren springen of



bedenk het maar, we helpen U naar een hoger niveau of naar vele
plezante momenten

De kampen bieden zich aan en de inschrijvingen zijn open voor zowel
internaat als externaat, hele of halve dagen en soms ook voor slechts
een halve week. Ook voor de Paasvakantie en de grote vakantie kun je
al inschrijven. In de kleine vakanties kun je ook voor een of meerdere
dagen inschrijven.
Spreek af met je ruitervriendjes en kom samen op kamp!! Tijdig
inschrijven is de boodschap, we verwittigen ook graag onze lesgevers
tijdig!
Naast de traditionele lesgevers hopen we dat Justien Ghelein en Jarne
Verhooghe binnenkort slagen voor hun cursus initiator zodat ook zij
les kunnen geven deze zomer.

De kabouterlessen starten weer op woensdag zaterdag en zondag. Met
een half uurtje ponygewenning en een half uurtje voltige.

De cursussen “ GA VOOR GALOP”voor volwassenen gaan weer van
start en de voorbereiding voor het A en B brevet gaan ook weer door
nog voor de zomer.

De Finale van de clubwedstrijden  gaat door op 15 april 2016, dan
weten we wie de clubkampioenen dressuur en springen worden.

Ruiterclub Rodeberg is gekend voor zijn inzet, zijn vriendschap en
zijn plezier nadien, clubsfeer en familialiteit gaan hier hand in hand.
We hopen jullie dan ook in 2018 te kunnen verwelkomen als lid al dan
niet actief en nodigen je alvast uit op al onze activiteiten in 2018.

 
Annie Christof en het ganse lesgeversteam 
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