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foto op de voorpagina:
We starten met een jeugdequipe die op wedstrijd gaat, met
manegepaarden maar ook met eigen paarden. We waren voor het eerst
op oefenwedstrijd, dan een echte wedstrijd, dan op eigen terrein en
weer op verplaatsing deze keer Moorsele. De rutiers en de paarden of
pony's zijn er klaar voor, alles loopt vlot onder het alziend oog van
Christof met assistentie van Louise, Justien en Floris. We wensen deze
jonge Rodebergruiters veel succes!!!!
Je hoort er nog van!

KOMENDE CLUBACTIVITEITEN:
              Om uit te hangen aan je prikbord:
27 mei: piconroute in het teken van het paard.

Wedstrijdruiters gaan naar Moorsele
vrijdag 15 juni 19 u:

officiële opening nieuwe gebouwen en 
viering 50 jaar Ruiterschool Rodeberg 

alle leden zijn uitgenodigd!
zaterdag 16 juni en zondag 17 juni: open deurdag voor het grote
publiek, nodig gerust vrienden en kennissen uit om een kijkje te

nemen in de nieuwe accommodatie.
Dinsdag 19 juni: op het aperitief met de horeca uit de streek ter

gelegenheid van het 50-jarig bestaan.
24 juni= BADMINTONTORNOOI in de namiddag om 14 u.

Zaterdag 30 juni: GROTE JEUGDDAG in het teken van CIRCUS 
1 juli tot eind augustus!: START SPORTKAMPEN intern en extern.

BEN JE AL INGESCHREVEN??? 
23 september: open deurdag

20 oktober: cowboyparty
4 november: St Hubertuswandeling

10 november: De Sint komt



UITNODIGING
Voor de clubleden en de genodigden:

Christof Deraedt en Annie Vaneechoutte heffen het glas op "50 jaar
RUITERSCHOOL RODEBERG"

en op de officiële opening van de nieuwe stallen "SPORTSTAL DERAEDT" en
infrastructuur voor logement van het nieuwe VAKANTIEHUIS en cafetaria

Zij nodigen U persoonlijk uit om mee te vieren op vrijdag 15 juni van 19 u
tot 22 u.

Programma: 

19 u: Geschiedenis Ruiterschool door Annie Vaneechoutte, toekomstvisie door
Christof Deraedt

19.30 u: officiële inhuldiging van de gebouwen door

 Dhr. Burgemeester van Heuvelland Dhr. Marc Lewyllie en 

Schepen van Sport Dhr. Wieland Demeyer

19.45 u rondgang door de gebouwen met een hapje en een drankje.

20.15 u Gezellig napraten

-------------

Voor de Horeca en toeristische sector:
Wij nodigen U uit voor een aperitief op dinsdag 19 juni  om 11 u  tot 14 u met een rondgang door de

nieuwe gebouwen van Ruiterschool Rodeberg ter gelegenheid van het 50 jarige bestaan van de
manege.

Tevens worden de paarden gezadeld voor een ringsteking te paard of een initiatieles voor wie
geïnteresseerd is, vergeet geen passende kledij aan te trekken.

 Voor het grote publiek 
Bezoek de nieuwe accommodatie van Ruiterschool Rodeberg, Sportstal Deraedt en het

Vakantiehuis op zaterdag 16 juni, zondag 17 juni. 
tussen 10 u en 17 u staan de deuren open en geven we U graag een rondleiding!

We kijken uit naar jullie bezoek!



WEKELIJKSE WANDELINGEN

Naargelang het weer het toelaat: iedere dinsdag-woensdag en
donderdagavond, vertrek om 19,30 u, iedere zaterdag om 14 u en
zondag om 9,30 u.

De wandelingen duren anderhalf uur enkel op zondag minimum 2
uren. Tijdig verwittigen is de boodschap. Aanwezigheid een half uur
voor vertrek om paarden uit de weide te halen indien nodig en te
poetsen voor het zadelen. Na de wandeling wordt verwacht dat U de
paarden naar de weide brengt!

Wandelprogramma JUNI-JULI-AUGUSTUS

ochtendwandelingen

start om 6 u stipt tot 8 u nadien ontbijt
zaterdag 2 juni, woensdag 27 juni, woensdag 11 juli, zaterdag 28 juli,
donderdag 2 augustus en op aanvraag vanaf 7 personen op andere data

Grotere wandelingen:
woensdag 20 juni, zaterdag 7 juli, donderdag 19 juli,,  maandag   30

juli,  dinsdag 14 augustus of op aanvraag vanaf 7 personen!
9 september: te rikke en ju!

  Beginnerswandeling:
zaterdag 23 juni om 10 u, zondag 8 juli om 17 u , vrijdag 13 juli om

19,30 u, zaterdag 21 juli om 17,30 u, dinsdag 31 juli om 18 u, vrijdag
10 augustus om 19 u. en op aanvraag op andere dagen en uren!

Jeugdwandelingen:
eindexamenwandeling: maandag 25 juni om 17 u, iedere

donderdagavond in juli en augustus om 17 u met nadien deelname aan
de kampfuif! Vrijdag 20 juli om 19 u, zondag 29 juli om 10 u,

woensdag 1 augustus: dagwandeling met pick nick, 9 september: te
rikke en ju jeugd.of op andere dagen mits aanvraag!



24 JUNI: BADMINTONTORNOOI voor iedereen!

Het moet niet altijd paardrijden zijn!!!  Op 24 juni gaan we de pistes
omtoveren tot badmintonterreinen. We starten om 14 u met de
inschrijvingen om stipt om 14,30 u te kunnen starten. 2 reeksen:
beginners en recreanten met meer ervaring. Er zijn toffe prijzen in
natura te winnen. Mee te brengen: eigen rakket en veel wilskracht
( p l u i m p j e s z i j n t e r b e s c h i k k i n g )
Inleg: €15 per persoon: 2 drankjes inbegrepen+ 1 broodjes met worst.
L i e f s t v o o r a f i n s c h r i j v e n !
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 meest punten
haalt wint de wedstrijd. Indien er geen veelvoud van 8 koppels is, dan
delen we het totaal aantal koppels in een gelijke groepen.
Nodig gerust je vriend of vriendin uit om hieraan mee te doen en
begin alvast te oefenen. Het is voor de LEUTE, maar diemoet je dan
wel zelf maken! Wie gaat de uitdaging aan?

23 JUNI: avant première:
battle tssn DIRK en ANNIE tegen MARC en DAVID:

19 u opwarming, 19,30 u start battle



de lessen blijven gewoon doorgaan tijdens de activiteiten:

3 juni is er damesfietskoers die voorbij komt, we ontvangen graag de
VIP bussen in de namiddag met koffie en taart, maar de lessen gaan

gewoon door!
Vrijdag 15 juni tijdens de VIERING

50 JAAR RUITERSCHOOL RODEBERG gaan de lessen niet door,
ze worden verzet naar zaterdag 16,30 u

zaterdag 16 juni en zondag 17 juni gaan de gewone lessen door!
Zondag 24 juni gaan de lessen gewoon door in de voormiddag, in de
namiddag zijn er kabouterlessen om 16 u ipv om 15 u! En de les van

de namiddag gaat door om 17 u !!!!!

GROTE VAKANTIE PROGRAMMAVERANDERINGEN

De woensdaglessen gaan niet door in de namiddag, tenzij jullie mee
willen ridjen in de groepen van het externe kamp. Deze starten vanaf
14 u in de namiddag en veranderen van week tot week. Best de dag
zelf in de voormiddag hiervoor opbellen of bericht sturen.
D e n a m i d d a g l e s s e n w o r d e n v e r z e t n a a r a v o n d:
19 u: beginners en lichtgevorderden, 20 u: gevorderden

Het zaterdagprogramma veranderd ook lichtjes: 10,30 u: als er een
examen voor brevetten doorgaat, zoniet blijft de les om 10 u!! In de
namiddag wordt er in de vakantieperiode NIET gesprongen!!! Enkel
in de les van 16,30 u. Daarom zien de lessen er als volgt uit:
14 u: kabouters, 14,30 u: lichtgevorderden/ enkel dressuur, 15,30 u:
beginners, 16,30 u: gevorderden met springen.

Op zondagnamiddag is er geen kabouterles in juli en augustus, deze
wordt verlegd naar zaterdag 13,30 u.

De avondwandelingen en lessen blijven onveranderd doorgaan. Let
op er is een speciaal wandelprogramma en je kunt zelf lessen of
wandelingen aanvragen in groep. Er si dagelijks mogelijkheid tot
private rijlessen!!



SPORTKAMPEN op de RODEBERG:
Nodig je vrienden uit om samen een tof kamp te beleven

SOORTEN KAMPEN
Externaatskampen in eigen beheer

iedere week van de vakantie 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, clubleden: € 205
van maandag tot vrijdag van 8,30 u tot 16,30 u
halve week € 130, clubleden: € 125
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
€ 20.00 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 
eigensportkampen: leden van de club kunnen inschrijven met een e-
mail naarinfo@ruiterschoolrodeberg.be

 ½ Dagen kampen in eigen beheer
iedere week van de vakantie
Vanaf 4 jaar voor de halve dagen, ideaal om te starten
Wekelijks: PRIJS: 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??? www.ruiterschoolrodeberg.be eigen sportkampen
leden van de club kunnen inschrijven met een e-mail naar
info@ruiterschoolrodeberg.be

mailto:info@ruiterschoolrodeberg.be


Internaatskamp i.s.w.m. VLP

A -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
2- SPRINGINITIATIE: voorbereiding tot het springen: behendigheid, 
cavaletti,stuurvaardigheid, beginnende springoefeningen.
PRIJS: +€ 75 op de gewone kampprijs te betalen bij aankomst.

Andere mogelijkheden:
BREVETTENKAMP: wekelijks is er mogelijkheid om zich voor te 
bereiden op een BLOSO brevet. Er wordt dagelijks een uur langer 
gereden=3uren, individuele begeleiding indien nodig, er wordt geholpen 
bij het doornemen van de theoriecursus. Het kamp eindigt op 
zaterdagvoormiddag met het examen.Ouders worden uitgenodigd om te 
supporteren. Aanvang 8.30 uur, einde 12 uur.
Er is een supplement te betalen bij aankomst, zie verder.
KAMP-PLUS: Voor ruiters die supergemotiveerd zijn of enkel in deze 
week tijd hebben om extra paard te rijden. Er wordt een uur per dag extra
gereden. Enkel voor ruiters in het bezit van een Bekw. att. of een A of B-
brevet. Ook mogelijkheid om te blijven tot zaterdag met of zonder eigen 
paard. Eveneens supplement.



Let op: voor al de speciale kampen is er een supplement te betalen(zie 
verder)
Deze supplementen worden enkel ter plaatse betaald! Niet via VLP!
Alle kampen kunnen met eigen paard gevolgd worden mits 
supplement.

Hoe inschrijven??? op onze website of op www.vlp.be inschr.:
Vlpsportkampen + Mailtje sturen naar de kampplaats
info@ruiterschoolrodeberg.be met uitleg over het eventuele supplement

MOGELIJKE BENODIGDHEDEN
HUREN KOPEN VANAF NIVEAU

KARWATS      /////////  €8 beginner
RIJPET  €5 € 60           beginner
VEILIGHEISDSVEST €5  vanaf € 65 bekwaamheidsattest
Andere kleine supplementen: vegetarisch eten € 10
mogelijke supplementen (niet verplicht)
Deze worden betaald ter plaatse bij aankomst (niet op vrijdag!!!!)
Voorzie voldoende cash geld! of bankkaart!

Manegepaard eigen paard theorieboek periodes
eigen paard  ///// € 50  ////      iedere week
springen stijlrijden ///////  € 110                              iedere week
KAMP-PLUS € 75 € 85      iedere week
leden club rodeberg € 65 € 75 0     iedere week
blijven tot zat.middag €10 € 20 0  indien examen

BEHALEN EN VOORBEREIDEN OP BREVETTEN
eerste graadsbrevet  €0 €50  €5      iedere week
bekwaamheidsattest €85 €110 //////      iedere week
A-brevet €85 €110 €15      iedere week
B-brevet €115 €140 €15      iedere week



Internaatskamp i.s.w.m. VLP
ONZE SPECIALITEIT: SPRINGKAMPEN
opgelet: een apart inschrijvingsnummer!!! zie tabel hieronder.
SPRINGKAMP verplicht met eigen paard
Ruiterschool Rodeberg heeft een uitstekende reputatie in het 
begeleiden van jongeren voor wedstrijden en het “wedstrijdklaar” 
maken van paarden. Deze begeleiding geldt zowel voor regionale 
wedstrijden vanaf 60 cm als voor Nationale en zelfs Internationale 
wedstrijden. We hebben momenteel een 3-tal ruiters op Internationaal 
niveau, een 10-tal jongeren op Nationaal niveau en een groot aantal 
veelbelovende jongeren onder onze begeleiding.
Onze specialiteit is “stijlrijden”.
verzekerd bij vlp = korting € 10, leden Rodeberg krijgen 
supplementaire korting € 5 bij aankomst!!!
leden die hier gestald staan krijgen een korting van € 50
Periodes springkampen



Wat voorbij is: 

LOUISE SUFFYS clubkampioene zowel voor dressuur als voor
springen in de hoogste reeksen bij RUITERSCHOOL

RODEBERG 

Zondag 15 april beloofde een mooie dag te worden, maar de regen de
nacht ervoor zorgde voor een modderpiste, maar gelukkig ligt die
nooit glad, dus kon alles doorgaan!
Vuile botten in rodebergkleur en vuile witte broek zal heel wat
mama's extra werk geven! Maar het was de moeite waard, de talrijke
deelnemers hielden het vooral spannend, met als inzet: dubbele punten
voor het springen.

IN de dressuur werd de proef "voorbereiding B brevet" gewonnen
door Louise Cardoen en Laika. Ook zij won het dagklassement. 2de
werd Uwe Vermeersch en Maroef en 3de Vroni Tack en Big Jerry.

In de klasse "ruiters met een B-brevet" waren Warre Vermeerssch en
Maroef onoverwinnelijk, niettegenstaande het feit dat Warre mocht
meedoen in de lagere klasse, maar er toch voor koos het moeilijkste te
starten. Hannelore borry werd verdienstelijk 2de met Moonlight,
Jeremie Jacob werd 3de.

De initiators waren sterk vertegenwoordigd. Hier won Louise Suffys
met Infintiy. Zij is dus dé clubkampioene in dressuur, voor Lieselore
Dorme en Siene Sanabria.

De winter bracht duidelijk progressie in het rijden. Er werd veel
geoefend en dat loonde. Dressuur is de basis ook van het springen en
daarom moesten alle springruiters ook deelnemen aan de
dressuurwedstrijden om te kunnen strijden voor de titel van
CLUBKAMPIOEN.

In het springen waren er meer reeksen, van de 60 cm tot de 1 m 20
cm. Gita Vermeulen en haar TWISTER haalden het in de strijd met de
ideale tijd in de 60cm proef, voor Perle Van Exem en Pepper. Louise
Cardoen werd 3de met Hermes.



De 70 cm werd gewonnen door Julliette Houvenaeghel met GIBSON,
voor Uwe Vermeersch met Maroef en Lisa SChapman ook met
Gibson.

IN de 80 cm werd Manon Decuyper met Marcel de beste van haar
reeks en dat op haar verjaardag! Leon Houvenaeghel en Kamiel
werden 2de voor Knockaert Ferre met Patchoullie.

In de 90 cm kon Emiel Callemeyn winnen met Zip en werd hij ook
2de met Parisse voor Vermeersch Warre en Maroef.

De 1 m komt op naam van Justien Ghelein en Camargue. Ze kon de
dag voordien ook al de 1 m proef winnen in de WVUR wedstrijd.
Jarne Verhooghe en Never Mind werd 2de.

Adeline Jacob werd overwinares in de 1 m 10 met Two Times voor
Victor Remaut en Maya.

Jeremie Jacob kon zijn zus niet evenaren in de 1 m 20 maar werd
verdienstelijk 2de voor de enige echte CLUBKAMPIOENE: LOUISE
SUFFYS en Infinity.



GESLAAGDE JUMPING OP RODEBERG MET OLH-HEMELVAART

De jumping op de Rodeberg op OLH-Hemelvaart was weer een groot succes.
Van rond 9 u tot rond 21 u werd er gesprongen op de buitenpiste met als
apotheose de spectaculaire KRACHTPROEF.
Het record op naam van huidige eigenaar Christof Deraedt van 2m 17
sneuvelde. Louis Deforche verbrak dit met een hoogte van 2m 20.
Hij had 2 paarden mee en kon ook een 2de plaats halen met zijn andere paard.
Niet minder dan 8 combinaties stonden ingeschreven voor deze hoogtesprong.
Plaatselijke ruiters zoals Jeremie Jacob, Sofie Baes, Louise Suffys en Pieter
Stubbe haalden het beste uit zich boven.
Het talrijke publiek werd een prachtig staaltje van sensatie gepresenteerd.
Maar ook in de vroege ochtend waren de jeugdige ponyruiters ook al het beste
van zichzelf aan het geven. Het nieuwe Rodebergwedstrijdteam olv Christof
Deraedt nam het op tegen het kruim van West-Vlaanderen. Dit op alle hoogtes
en de ganse dag door. Eerst de pony's dan de paarden. Het telde mee voor het
jeugdcriterium van West-Vlaanderen, een klassement die vorig jaar gewonnen
werd door Hanne Vergote en Justien Ghelein. Een jaar later staan beide
amazones terug aan de leiding van een hogere reeks, maar er zijn nog heel wat
wedstijden te gaan en er mag de paarden niks overkomen in die periode, alles
moet een beetje meeslaan, maar aan talent geen gebrek.
De Ruiterschool bestaat dan ook 50 jaar dit jaar en beschikt over een volledig
nieuwe accommodatie zowel voor de paarden als voor de ruiters. Wie een kijkje
wil nemen van deze nieuwe installatie kan dit op zaterdag 16 juni en zondag 17
juni van 10,30 u tot 17 u. Iedereen is welkom!
Hier de volledige uitslag van de jumping op 10 mei:
Pony's 60 cm training: foutloos parkoers:Van Torre Floor-Steyaert Sarah-
VanHollebeke Julie



Pony's 70 cm training: foutloos parkoers:Decuyper Manon-Callens Laury-
Cardoen Louise - Houvenaghel Leon en Juliette- Degraeve Michele-
Vnadermarliere Marie- Jacob Sara-Cool Debbie- Van Exem Perle-Beyens Nina-
Christiaens Lune-Willem Leonie
Pony's 80 cm: 1-Willem Arthur 2- Callemeyn Emile 3-Vermeersch Warre
Pony's 90 cm: 1-Van Hollebeke julie 2- Van Hollebeke Julie 3- Denoo Michiel
Pony's 1 m: 1-Devos Luca   Pony's 1 m 10: 1- Devos Luca
Paarden 80 cm: juniors seniors: 1- Cool Debbie 2- De Scheemaker Guillaume 3-
Denoo Michiel
Paarden 90 cm : juniors : 1- Vergorte Hanne 2- Verdonck Jinte 3-DierickAlexia
seniors: 1- Loggeh Sander 2-Verstuyft Merel
paarden 1 m: juniors: 1- Decuyper Manon 2-Vergote hanne 3-Vervaet Irenen
seniors: 1-Logghe Sander 2-Sierens Els 3- Logghe Sander
Paarden 1m 10: juniors seniors 1-Remaut Victor 2-Denoo Lisa 3-Ghelein Justien
Paarden 1 m 20: 1- Suffys Louise 2- Denoo Lisa
Krachtproef:  1 en 2 Deforche Louis  3 Logghe Sander 4 ex: Jacob Jeremie,
Baes Sofie, Suffys Louise en Logghe Sander  8 ex: Stubbe Pieter, Jacob Jeremie,

 hoofdsponsors van deze jumping 
ADVOCATENKANTOOR Vandenbroucke Dimitri en Bourry Hannelore

 GHELEIN GEERT schrijn en timmerwerken  PAVO stallenbouw
REMAUT  GELDBELEGGINGEN VERZEKERINGEN

VANDERMO-vervoer en PROVAN -PLEISTERWERKEN
sponsors van deze jumping

RIETEN DAKEN VERMEERSCH -ZAKENKANTOOR GOUWY EN SOENEN -TOUT A
FAIT SOPHIE FEESTEN traiteur VINKE- VOEDERS CUVELIER – – DOUVE
ZWARTEBERG euro remorque -GERDY'S schilderbedrijf   – JENGEMBER Marie Paule,
thuisverpleging-  IN DE VREDE – JACQUES NOEL  ALUMINIUM- - OUTSIDE
TRAVEL– LA POMME DE LOVELY – PICO'S KOFFIE Poperinge – SOFIMO- emiel
VERMAUT algemene bouwwerken – PATTOU BRUNO VERZEKERINGEN –
WOODYFENCE omheiningen –KBC VERZEKERINGEN -HIPPO REVUE- DRANKEN
VANDEKERCKHOVE Moorsele – HOEFSMID PATRICK DEPAUW – CALIS koeltechniek –
TOOP architecten bureau – DUPONT SANITAIR – JACOB RUDY – verwarming sanitair
– VEPA  Reningelst – DEMEYER CONSTRUCT  - ORSHOF Limburg vakantie te paard –
Rita Caron–voeding-  Bloemen Hardeman – ADMB – ENTRE DEUX MONTS – ‘t
KOEKOEKSNEST- t’HELLEGAT” - “LANDHUIS MOLENHOF”- bistro SCHERPENBERG
NIEUW  Dokters van dienst Roel Dierickx en Lieve Neirinck
Dierenarts van dienst JAN DEGEEST   

BELGISCH KAMPIOENSCHAP JUNIORS
Thomas Thometschek behaalde een 9de plaats op het Belgisch

Kampioenschap met zijn paard HILOTTE.       Proficiat Thomas 


	RUITERCLUB RODEBERG vzw
	Verantwoordelijke uitgever

