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HERFSTVAKANTIE 2015 
 

CLUBTRAININGEN 
1- Kabouterlesjes  

in de namiddag van 14 u tot 16,30 u met leren poetsen voltige en rijlesje. 

Maandag dinsdag en donderdag 

prijs: € 50 leden € 47,50 

Boodschap: INSCHRIJVEN!!!!!!!!! 

Alle inschijvingen via mail op info@ruiterschoolrodeberg.be of op tel nr 0476/793440 

2- “Wat kan ik al”  

 
voor de beginners-lichtgevorderden: 

in de voormiddag: van 9u tot 12u  in de namiddag van 14 u tot 16,30 u 
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doel: 1ste graad voorbereiden op vrijdag 

Prijs: € 95 leden € 90 

Voor wie?: voor wie al vlot kan galoperen, geen schrik heeft en ambitie heeft. 

voor diegene die wensen hun eerstegraadsbrevet te halen. 

Wat leren wij?  In de stal: Halster aandoen en vastbinden, paard leiden, 

poetsen, de delen, hoofdstel afnemen, zadel afdoen 

         In de piste: Correcte houding, halthouden, lichtrijden, 

doorzitten,  galopperen. 

Afwisselend met een beetje voltige natuurlijk 

Boodschap: INSCHRIJVEN!!!!!!!!! 

Alle inschijvingen via mail op info@ruiterschoolrodeberg.be of op tel nr 0476/793440 

3- Voorbereiding tot A brevet 

of bekwaamheidsattest (-11j)  
voor ruiters met voldoende ervaring 

de ganse dag van 9u tot 17 u. 

doel: brevet halen  op zaterdag 7 november 

theorie – dressuur – springoefeningen (niet voor beginners! ) 

prijs: €  280 leden € 275 kosten examen op zaterdag inbegrepen  

Boodschap: INSCHRIJVEN!!!!!!!!! 

Alle inschijvingen via mail op info@ruiterschoolrodeberg.be of op tel nr 0476/793440 

BEKWAAMHEIDSATTEST 
Waarom? 

In onze club: -deelnemen aan clubwedstrijden 

   -deelnemen aan de echte springlessen  

Op wedstrijd:  -officiële = verplicht beneden de 11j 

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 

beslist of je  klaar bent om het examen af te leggen.  

Voor wie? Voor al wie ambitie heeft en bijna klaar is om mee te doen aan het 

examen = “final touch” 

Opgelet: ook mogelijk de ganse dag  in externaat of internaat voor wie nog 

weinig gesprongen heeft!!! 

Wat leren wij? Je voor te bereiden op het examen op zaterdag 7 november 
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 
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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. Het jurylid mag dit 

controleren ! 

A-BREVET 
Waarom? 

In onze club: -deelnemen aan clubwedstrijden 

   -deelnemen aan de echte springlessen  

Op wedstrijd:  - is vereist - om officiële wedstrijden te rijden vanaf 11 jaar.  

     - om je B-brevet te mogen afleggen.   

Wanneer mag je deelnemen ?  

• Je bent 11 jaar (of je wordt 11 jaar in het jaar dat je het examen wil doen) of 

 ouder.  

• Je hebt noties van de basis van zowel dressuur als springen Je lesgever beslist 

of je  klaar bent om het examen af te leggen. 
Wat moet je doen?  

• Je moet een theoretische proef afleggen. Heb je al een boek???? 

Zie bekwaamheidsattest  

Wat moet je kunnen?  

Theorie:  zie boek    Praktijk: zie bekwaamheidsattest 

Voor wie? Voor al wie ambitie heeft en bijna klaar is om mee te doen aan het 

examen = “final touch” 

Wat leren wij? Je voor te bereiden op het examen op zaterdag 7 november 

4- Gevorderden met een B brevet  
donderdag en vrijdag 2-daagse vervolmaking van 9 u tot 17 u 

prijs: € 85 leden € 80 ook mogelijk in internaat: € 125 leden € 120 

theoriemoment in functie van de lessen. 

Boodschap: INSCHRIJVEN!!!!!!!!! 

 

5- Oefenen stijlrijden  
voor ruiters die wensen deel te nemen aan de competitie stijlrijden 

maandag en dinsdagavond training om 17,30 u en 18,30 u  



prijs:  gewone tarief 

Boodschap: INSCHRIJVEN!!!!!!!!! 

 

Andere niveaus op aanvraag!!!!! 

LET OP ER ZIJN OOK NOG DE INTERNE EN EXTERNE KAMPEN!!!! 

 

LESSEN IN DE HERFSTVAKANTIE 

Dagelijks lessen op alle niveau's, een simpel telefoontje volstaat om te 

reserveren. Wil je gewoon een dagje komen? Ok dat is ook mogelijk! Enkel 

voor clubleden! Private rijlessen kunnen ook! 
 

JUMPING MECHELEN 

We gaan met de bus naar jumping Mechelen op 26 december om te 

supporteren voor onze eventueel geselecteerde ruiters. Het ideale geschenk 

voor St-Maarten of voor aan de kerstboom. Vraag onze cadeaubon! 

We weten natuurlijk nog niet wie er allemaal meegaat. Die dag is er ook KIDs 

DAY. Dus opnieuw voor de kleinsten heel interessant met hun ouders. Eens 

iets ouder kunnen ze gerust allen mee met de bus.  Wie dacht lang te kunnen 

slapen omdat we geen pony's mee hebben is eraan voor de moeite. Dit jaar 

komen de paarden eerst!!! Start om 9 u kan wel nog vervroegen bvb 8,30 u. 

We vertrekken dus met de bus om 6,30 u aan de manege, andere 

opstapplaatsen mogelijk zoals andere jaren. Bespreek tijdig je kaarten. We 

krijgen korting via VLP als we in groep bestellen. Geen KBC hoekje want de 

finale gaat door op woensdag 30 december om 8,30 u. Niet erg als we 

deelnemers hebben dan zullen we er met veel plezier zijn! 
 

CAFETARIA  
open aan de overkant bij de overdekte piste 

op woensdag, zaterdag en zondag  ganse dag  

maandag, dinsdag donderdag en vrijdag enkel s'avonds 

juist voor en na de lessen 

 

op 7 NOVEMBER komt de Sint naar de manege, maak een tekening en 

ontvang een grote zak snoep! 14,30 u komt hij aan met zijn paard en de zwarte 

pieten!!! 


