
beeld op de piste op donderdag OLH-Hemelvaart: grote WVUR jumping

FOLDER JULI-AUGUSTUS 2016

RUITERCLUB RODEBERG vzw

Verantwoordelijke uitgever
Vaneechoutte Annie
Rodebergstraat, 21
8954 WESTOUTER
Heuvelland
Tel.: 0496/79.34.40
Fax: 057/44.74.57
Info@ruiterschoolrodeberg.be
www.ruiterschoolrodeberg.be

Tweemaandelijkse uitgave
jaargang 2015
juni-juli-augustus 
Uitgiftekantoor Poperinge

P708456

mailto:Info@ruiterschoolrodeberg.be
http://www.ruiterschoolrodeberg.be/


Beste ruiters en ouders,

Voor de zomermaanden willen we ons programma voorleggen.
Voor we starten is er de grote jeugddag op zondag 1 juli, programma binnenin!
De kampen staan voor de deur, je kunt nog inschrijven zolang er plaatsen vrij
zijn. Leden kunnen dit voor externe kampen door een simpel mailtje te sturen.
Voor de interne kampen via de VLP-module op onze website. Zie brochure!
De “Ga voor galop” staat weer open voor volwassenen ook herbeginners
kunnen hieraan deelnemen.
Ons  terras heeft weer tal van verrassingen!!! Zie dagelijks aanbod.
De BBQ staat ten dienste van de ruiters. Feestjes kunnen georganiseerd
worden.
Voor volwassenen kunnen wij ook een mini kamp organiseren voor een 3-tal
dagen met of zonder overnachting. Een à la carte vakantie te paard voor kleine
groepjes van een 6 à 8 tal.
Tal van wandelingen staan op ons programma in de zomer.
De wedstrijdruiters worden persoonlijk verwittigd van de deelnames met de
club.
Er staat een druk programma te wachten voor juli en augustus.
We hopen je dan ook talrijk te kunnen verwelkomen in een vakantiesfeertje en
hopelijk met mooi weer!

Inhoud: juni = WANDELMAAND

JEUGDDAG VRIJDAG 1 JULI 

 sporkampen internaat 

 sportkampen externaat en halve dagen

springkampen  en lessen

Ga voor galop = beginnerslessen

 weekprogramma grote vakantie 

 speciale wandelingen in de grote vakantieperiode

private lessen voor ruiters met een eigen paard  en half pension 

 



 juni = WANDELMAAND

namiddagwandeling woensd 8 juni vertrek om 17.30 u duur 3 à 4 uren
Katsberg

zondag 12 juni dagwandeling naar Flètre

donderdag 16 juni naar de Paters vertrek 9 u stpt met camion

vrijdag 24 juni namiddagwandeling duur 3 uren vertrek 15 u 

woensdag 29 juni eind-examen jeugdwandeling 17 u 

JEUGDDAG VRIJDAG 1 JULI 

Zoals naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een spetterende jeugddag deze
keer op zondag net voor de grote vakantie.

We hopen alle kabouters – kinderen -jeugd en jongeren hier te mogen
verwelkomen om een toffe clubdag te beleven. 

We hebben het dit jaar heel ludiek opgevat nl thema: 

RIDDERS EN PRINSESSEN

let op: dit is niet enkel voor de kleintjes maar voor iedereen, we kunnen alle
kanten op met dit thema en de initiators zullen opnieuw creatief zijn, wees er

maar gerust in, het wordt voor allen een leuke dag.
Inschrijven via mail sms of tel is ok, graag tijdig, zodat we ideale groepjes
kunnen samenstellen. Ook ruiters met een eigen paard zijn zeker welkom!

Stallen kunnen voorzien worden.

Heb je zelf ideeën om met je groepje te doen, aarzel niet ze te laten weten, we
kunnen ze inschakelen in ons programma. 

Voorstellen zijn welkom voor 25 juni.



KIES EEN LEUK KAMP UIT  
EN WIJ MAKEN ER JE DROOMVAKANTIE VAN 

samen met je lievelingspony of paard 

ZIE FOLDER MIDDENIN  

EEN PONY OF EEN PAARD OP HALF PENSION

Je wil je ook eens eigenaar voelen,  zonder daarvoor een eigen paard te moeten
kopen. Je kan dit voor een maand! bvb van 15 juni tot 15 juli
Opgelet dit kan enkel voor leden van de club met bekwaamheidsattest of
hoger.
Prijs per maand =  € 150,  juli en augustus = € 200
Wie meerdere maanden huurt krijgt voorrang voor het huren van hetzelfde
paard. Je kan ook een heel jaar een paard huren, zo kun je steeds met hetzelfde
paard rijden, ook deze personen krijgen voorrang. Opgelet: bij aanvang van
deze huur dient een contract getekend te worden. Voor de minderjarigen door
hun ouders.  
Wat kosten de lessen dan?
Gewone rijles= € 5     springles: € 7.50       wandelen = prijs per uur € 5
Wil je wandelen? Dan betaal jij de helft van de hoefsmid! €40 erbij
ruiters die mee willen op wedstrijd betalen het volle pension.
Momenteel zijn er enkele hele goeie paarden in aanbieding voor ruiters die
verder willen geraken. Een ideale springplank naar het houden van een eigen
paard. Vraag inlichtingen of doe een voorstel bij Annie.



“GA VOOR GALOP” 
beginners en herbeginnerslessen

donderdagavond
20u tot 21.30u : 30 juni, 7-14-21en 28 juli

dinsdagavond
20u tot 21,30u: 26 juli, 2-9-16 en 23 aug

Zondagnamiddag
15u tot 16,30u 25sept, 2-9-16 en 23 okt

tijdig inschrijven is de boodschap plaatsen toch beperkt

GA VOOR GALOP  STARTERS PROMOTIE:

5 lessen voor de prijs van € 75 voor 5x anderhalf uur les i.p.v. 1uur les
 (½ uur omgang gratis+ een voltigemoment= aanleren galop)

Het is verplicht een verzekering te nemen € 20.00 via de club (VLP)
deze is geldig voor de rest van het jaar! 

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. De omgang met het paard wordt
eveneens aangeleerd. De cursus richt zich tot volwassenen op de avonduren en
tot families op zondag. Na deze cursussen organiseren we regelmatig “ga voor
galop”-cursussen bekijk onze website. Vooraf inschrijven via tel 0496/793440

of info@ruiterschoolrodebeg;be

Tanja Dexters in 2012 promotie “ ga voor galop”

mailto:info@ruiterschoolrodebeg


 Weekprogramma lessen en wandelingen
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. Deze uren
kunnen mogelijks lichtjes veranderen.
Maandag ENKEL PRIVATE RIJLES OF WANDELING MOGELIJK 
Dinsdag  19.30 u WANDELING 

19.30 u piste 1    lichtgevorderden en gevorderden
20,30 u piste 1    beginners en lichtgevorderden

Woensdag  geen kabouterlesje in juli en augustus
14,00 u   piste 1   beginners en lichtgevorderden
15,00 u piste 2   lichtgevorderden en gevorderden
geen springinitiatie in juli en augustus
17,30 u piste 1   gevorderde jeugd 

piste 2   Training springen gevorderde wedstrijdruiters
18,30 u piste 1   training springen wedstrijdruiters
19.30 u WANDELING jeugd en volwassenen
20,00 u piste 1  voor ruiters met een A brevet

Donderdag 17,00 u JEUGDWANDELING iedere week nadien fuif
19.30 u WANDELING 
19.30 u piste 1   beginners lichtgevorderden
20,00 u vanaf 30 juni  "GA VOOR GALOP" 5 weken
20,30 u        gevorderden

Vrijdag 18.30 u piste 2  training wedstrijdruiters dressuur / springen
20.00 u        piste 2  training wedstrijdruiters dressuur / springen

Zaterdag 10.00 u piste 1  lichtgevorderden en gevorderden
 13.30 u        piste 1  kabouterlesje  4tot 8jaar

14.00 u       WANDELING
piste 1  voorbereiding B brevet
piste 2  voorber A brevet of rijvaardigheidsattest

15.00uur      piste 1   springinitiatie voorbereiding A en B-brevet 
          piste 2   beginners of herbeginners

16.00uur      piste 1   enkel in bezit B brevet
          piste 2   enkel wedstrijdruiters

17.00uur      piste 1   springen enkel wedstrijdruiters B brevet
          piste 2   springvervolmaking enkel ruiters met B breve

Zondag 9,30uur WANDELING 
10.00uur beginners  en lichtgevorderden
11.00uur gevorderden
TAPPAS TVV RUITERCLUB VZW
15,00 u kabouterlesje 
15,30 u        beginner en lichtgevorderde
16,30 u        lichtgevorderden en gevorderden 

 OPGELET: manegeruiters die met een eigenaarspaard rijden betalen tarief
manegepaard!!! 

een groep ruiters vanaf 6 kan op andere dagen en uren een gewone les aanvragen!



PRIVATE RIJLESSEN 
VOOR INDIVIDUELEN OF KLEINE GROEPEN

Alle niveau’s!
Eens je een bepaald niveau behaalt, is het interessant om in kleinere groepen te
oefenen. Je kunt afspreken met een vast aantal personen om op een bepaalde
dag en een vast uur een private les te krijgen met een private leraar. Zo maak je
kans op de beste vorderingen en blijft de groep klein. 
Wie nu reserveert voor de zomermaanden kan het uurtje voor de ganse zomer
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.
Je kan dit ook voor een eenmalige les!

Eerst en vooral betaal je het normale tarief: 
1 ticketje voor de manegepaarden (springlessen 11/2 ticket)
het gewone tarief voor de eigenaarspaarden:
hier gestald: € 5 thuis gestald: € 7,50
+ supplement voor de lesgever:
+ € 25 beginnersniveau + € 30 tot voorbereiding B brevet
+ € 40 voorbereiding initiator dressuur
+ € 40 wedstrijdruiters springen en  trainer B
lessen op zaterdag en zondag kosten + € 5

Wat kost een private groepsles??

te delen onder het aantal ruiters in de les bvb
een les met 3 personen: niveau voorbereiding B brevet
1 U rijdt met een paard gestald in de manege = € 5+ (30/3)=€10 = €15 pp totaal
2 U rijdt met een paard thuis gestald = € 7.5+ € 10= € 17.5
3 U rijdt mee met een manegepaard = 1ticketje + € 10
een springles is dan aan tarief springen
Kies je eigen uurtje en spreek af met enkele vrienden ruiters!!!
Ruiters die met een eigenaarspaard meerijden betalen de tarief die zij voordien
betaalden bvb reden ze met manegepaard: tarief manegepaard, met een paard
thuis: tarief paard thuis, enz.



 WANDELINGEN IN DE GROTE VAKANTIE
op andere uren en dagen zijn alle wandelingen mogelijk! 

OCHTENDWANDELINGEN (2 uren)
 dinsdag 12 juli -  donderdag 21 juli – woensdag 27 juli dinsdag 9 aug.  

vertrek 6 u stipt ( aanwezig om 5,30 u)
terug om 8u mogelijkheid tot lekker ontbijt

BEGINNERSWANDELING
zondag 3 juli om 16 u

zaterdag 16 juli om 10,30 u
vrijdag 22 juli om 18 u

zaterdag 6 augustus om 10,30 u
zondag  21 augustus om 16 u
vrijdag 26 augustus om 18 u

duur anderhalf uur gewone tarief, voor ruiters zonder of weinig wandelervaring

DAGWANDELINGEN (duur ong. 5 uren)
maandag 18 juli -  dinsdag 26 juli (pick nick wandeling)  andere volgens

aanvraag en hangen uit in cafetaria en te zien op website
vertrek om 9 u – halster meedoen – pick nick of restaurant in afspraak met de

deelnemers.
GROTERE AVONDWANDELING 3 UREN

woensdag 6 juli – 3 aug en 24 aug vertrek om 18 uur duur 3 uren

JEUGDWANDELINGEN (1,30 uren)
woensdag 29 juni eindexamenwandeling vertrek 17 u.

Iedere donderdagavond in de vakantie om 17 u nadien fuif

Voor alle wandelingen moet je tijdig vooraf inschrijven, zeker een half uur
voordien aanwezig zijn en nadien de paarden naar de weide doen.

Een VLP verzekering is verplicht voor niet leden!!!!

vraag je eigen dagwandeling aan met vrienden en kies je bestemming!!!!
wandelingen van 2 uren en 3 uren zijn zeker ook mogelijk 



HUISRUITER       CHRISTOF DERAEDT                        

Helpt U met raad en daad
Je zoon of dochter is verzot op paarden en de paardensport, zelf ben je een leek
in het vak en wens je een beroep te doen op mensen met kennis van zaken, die
het goed menen en die hun kennis aanbieden om de jeugd hogerop te helpen:
dan bent u aan het juiste adres!!! Zoon Christof genoot er zijn opleiding van
kleine manegeruiter tot topruiter-springen en stijlruiter met veel kennis van
dressuur.
Annie is trainer B alle disciplines en meer gespecialiseerd in de begeleiding
van beginnende springruiters. Christof is trainer B springen en heeft heel wat
ervaring in het opleiden van verschillende jonge paarden tot topniveau. Hij was
verschillende keren  Belgisch Kampioen stijlrijden bij de pony ‘s en de
paarden. Hij won tot 2 keer de svs stijlrijdenfinale te Mechelen, was ooit beste
junior van het tormooi. Hij werd ook Belgisch Kampioen KBRSF Scholieren
en Juniors, kon zich enkele jaren terug profileren als krachtproefspecialist en is
Internationaal springruiter. 

TRAININGSSTAL EN VERKOOPSSTAL
Christof is gestart met een trainings-en verkoopsstal en berijdt vooral paarden
op wedstrijden en dit op alle niveaus.
U kan hier steeds terecht voor advies bij aankoop en verkoop van recreatie of
wedstrijdpaarden van alle niveaus.
Wij helpen U met raad en daad bij de problemen die U ondervindt met Uw
paard. 
Wenst U een prestatieverbetering en dit op gelijk welk niveau, dan staan wij
klaar om U te helpen. 
Wedstrijdbegeleiding van 60 cm tot internationaal alsook corrigeren van
verreden paarden.
Christof: 0488/4770578   www.christofderaedt.be

http://www.christofderaedt.be/


TARIEVEN STALLING

Vanaf 1januari 2016: € 310.00 maand, voor recreatiepaarden Weidegang is
mogelijk in de zomerperiode. 
Tarief per dag:  € 12  en € 10 voor kampers mits zelf te mesten.. De prijzen 
kunnen aangepast worden aan de levensduurte!
Als eigenaar betaal je volgende tarieven:

Leden gestald leden niet gestald niet leden
groepsles €5 €7.5 €12
springles €7.5 €12,50 €17,50
wandeling gratis €3 € 5
gebruik piste gratis €5 niet mogelijk
dr+spr € 10 € 17,50 € 25,00
dr+spr 11/2 u € 9 € 16,00 € 23,00

2017

Vanaf 2017 kunnen jullie in groep komen logeren op de manege, als
kennismaking met de paardensport met jeugdvrienden, met vroegere
sportkampvrienden, met de familie, met de school, met de fietsvrienden, met
levensgenieters, met sportievelingen, met gelijk welke groep, Heuvelland biedt
altijd voor elk wat wils;, wij verzorgen zelf graag het paardegenot. 
We vernieuwen zowel de stallen als de slaapgelegenheid. Met mogelijkheid tot
zelfkook of tot genieten van een of andere traiteur die Heuvelland rijk is. 
Er is mogelijkheid tot midweek, week, weekend, lang weekend, met een
capaciteit van 50 personen. In een groep of in meerdere kleinere groepen te
reserveren.
We maken voor U een geschikt programma of we helpen U bij het
samenstellen van een sportief of culinair, geschiedkundig programma, voor
zowel ruiters, fietsers, voetgangers vakantiegangers, kortom voor iedereen die
eens op de Rodeberg op vakantie wil komen.
Naast de gewone sportkampen van zondagavond tot vrijdag is er in de grote
vakantie ook mogelijkheid tot weekends, logement met eigen paard is uiteraard
mogelijk. Wij stippelen voor U de geschikte wandeling uit kort of lang met
etentje of pick nick onderweg onderweg. Maar ook voor de niet ruiters zijn er
tal van mogelijkheden of een combinatie van ruiters fietsers, wandelaars.
Kortom, we willen U laten genieten, proeven van alles wat onze streek te
bieden heeft met een vleugje paardensport erbij.



WEDSTRIJDRUITERS UITSTAP

We gaan op stap met de wedstrijdruiters en de initiators van de kampen op
donderdag 30 juni zoals vorig jaar naar Jumping Knokke. Tijdig inschrijven,
we vertrekken naargelang de mogelijkheid van de scholen. Bij voorkeur voor
de  middag, maar we passen ons graag aan indien nodig. Tijdig namen
opgeven.

ORGANISATIE JEUGDDAG en KAMPEN

Op dinsdag 28 juni vragen we alle initiators om te helpen bij de jeugddag
organisatie van de jeugddag. Start om 9 u stip tot we er klara mee zijn, hapjes 
en spaghetti over de middag. Hopelijk is er dan geen school meer?

KAMPIOENSCHAP JEUGD WVUR
16-17 JULI FLANDRIA RANCH TORHOUT

Zoals ieder jaar gaan we ook onze kleuren verdedigen in de Provincie.
Hopelijk halen we zoals vorige jaren een West Vlaams kampioen in huis?
Alle ruiters kunnen de eerste week van juli een springstage volgen ter
voorbereiding. Kosten gedeeltelijk gedragen door de club via jeugdsportproject
VLP.

INTERCLUBKAMPIOENSCHAP ZONDAG 14 AUGUSTUS
DE ARK KORTEMARK

Ook hier zullen we proberen om de clubkleuren te verdedigen, wie wil
meedoen moet zijn naam opgeven en de te springen hoogte. Dit jaar gaan we
ervoor!!!!! Alle hens aan dek! Zorg dat je erbij bent! 
Per ploeg een chef d'équipe en een mascotte!!! en veel supporters!!!!
Kosten geheel gedragen door de club via jeugdsportproject VLP 

Noteer ook 26 juni Hof ter Zeedijke en 3-4 september Groenhove daar gana we
naartoe!!!!!

Wij wensen onze wedstrijdruiters een fijne vakantie toe met veel
overwinningen, we houden U op de hoogte via de website!!!

BINNENKORT: NIEUWSBRIEF voor de leden digitaal!!!!! 1 x maand 



sfeerbeeld van op het terras tijdens de clubkampioenschappen 2015-2016

de jeugd de toekomst!!!
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