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Beste leden, 
Het normale leven kan vanaf september weer beginnen! Geen beperkingen
meer in de horeca, dus we kunnen weer gek doen!
We kunnen dus stilletjes ons gewoon programma terug oppikken.
Maar heel eventjes toch terugblikken op de voorbije maanden met heel slecht
weer, maar heel goed weer  voor de paarden, ze kunnen niet echt tegen de hitte,
dus nu was het ideaal, enkel de hoefsmid vond het minder leuk, de ijzers
werden afgestampt in de modder met alle gevolgen vandien!
De vakantie is er altijd een van sportkampen en brevetten. De drukte die de 
kampen mee brengen is niet altijd even aangenaam, maar de stallen hebben het 
goed overleefd met dank aan alle jongeren die hiervoor zorgden. Ik noem ze 
niet graag want ik ben bang om er een te vergeten.
De plannetjes in de stal zorden ervoor dat de paarden in de juiste weide
belanden. De nieuwe kasten zorgden ervoor dat alles opgeruimd kon worden.
Talrijke ruiters behaalden hun brevet en zeker ook veel clubleden, vooral dan
jongeren. Hun naam vind je verder in het boekje! Met dank aan alle lesgevers
die deze groepen voor hun rekening namen, zowel voor A als voor B-brevet ,en
bekwaamheidsattest.
De kampen zelf waren een succes, onze beste lesgevers konden de kinderen
een onvergetelijke vakantie bezorgen. Veel clubleden waren van de partij. Ook
de meisjes en de vrijwilligers in de keuken deden een prachtjob.
De wandelingen gingen niet door zoals voorzien maar de enige reden hiervoor
was het  slechte weer. Enkele dagwandelingen konden wel plaatsvinden.
Intussen zijn we volop bezig met het programma van het najaar. Nieuwe leden
kunnen instappen vanaf september aan een gunsttarief, tot 1 januari.



We plannen weer clubwedstrijden deze moeten onze schade inhalen. We  doen
ook  enkele wedstrijden op verplaatsing nl naar Vlamertinge en Groenhove. De
meeste ruiters hebben hard getraind en zijn zeker van niveau verhoogd, we zien
wel op de wedstrijden!
Er is weer een kleine versie van “ te rikke en ju” op zondag 12 september waar
wij met de club aan deel nemen. Nadien houden we een BBQ op de manege
voor de deelnemers en hun familie.
29 september brengen we onze sportclub naar school door in ruiterkledij naar
school te gaan! 
We vertrekken eind deze maand naar Orschof zoals ieder jaar.
Op 2 en 3 oktober nemen heel wat clubleden deel aan de highlandrun op
domein kosmos. 
Op 5 september  komt de club uit Harelbeke wandelen en op  9 en 10 oktober
verwelkomen we de LRV club uit Ardooie.
We starten voor de volwassenen met een cursus voor A brevet en natuurlijk is
er ook een “ga voor galop” voorzien. De dames komen weer aan hun trekken in
het DAMESUURTJE op woensdagvoormiddag.
Het grootste evenement van de oktobermaand is zeker de COWBOYPARTY
deze gaat door op 16 oktober in de groene piste.
Maar we hebben de ganse winter door de CLUBWEDSTRIJDEN voor jong en
iets ouder, zowel dressuur als springen. Vorig jaar is dit nit kunnen doorgaan
wegens corona, we kijken er naar uit, samen met vele jongeren. Aarzel niet
uitleg te vragen, maar we plannen een kleine vergadering om deze uitleg te
geven en  uw vragen te beantwoorden op zaterdag 11 september om 17 u in
de eetzaal van de cafetaria. Ouders zijn welkom!!!
De gewone lessen gaan door met een klein beetje vernieuwing natuurlijk. 
Op 1 september laten we de schoolgaande jeugd volop genieten van het boeken
kaften. Er is enkel les vanaf 16,30 u!
We zien ons ook verplicht om de prijzen van de lessen aan te passen aan de
prijsverhoging van strooi en hooi en voeder. De basis bedraagt nu € 22 per uur
ipv € 20 , ook de abonnementen worden iets duurder, zie tarieven verder!
Alles hierover in dit clubboekje. Heb je nog vragen? Aarzel niet ze te stellen! 
We wensen alle ruiters een tof najaar met hopelijk nog een beetje terrasweer,
zodat jullie hiervan ook nog kunnen genieten

Christof, Annie en het ganse lesgeversteam.



BEHAALDEN HUN BREVET IN DE VAKANTIE
( enkel clubleden worden vermeld)

De brevetten waren eventjes “on hold” maar vanaf Sinksen konden de examens
weer doorgaan. Talrijke clubleden slaagden maar ook ruiters van buiten de club
vooral in de vakantieperiode, in totaal 112 deelnemers. Dit zijn de rutiers uit
eigen club die slaagden:

Bekwaamheidsattest:
Boussier Rachel Lievrauw Juul Derycke Stella
Dehaudt Chiel Kindt Leonie Crombez Marie-Elise
Vanhove Merle Cambron Joëlle Goos Ute
Vanneste Alexa Vandenberghe Noor

A-BREVET
Claeys Emile De Blauwe Lieve De Coninck Zoë
Degryse Karen Deprez Dries Ruyssen Léon
Beun Lina Dehaudt Nienke Depoorter Jerome
Depoorter Renee Raes Briek Cambron Jean Baptiste
Riquiere Maud Staelens Renee Louage Jinte
Van Torre Elise

B-BREVET
Battheu Bo Degryse Karen Denys Arwen
Van de Walle Siebe Knockaert Lobke De Gussem Florence

Proficiat aan alle geslaagden. We overhandigen de brevetten op de
nieuwjaarsreceptie nl zondag 19 september.

LIDGELD EN VERZEKERING 2021

Wie nog geen lid was voor 2021 kan instappen vanaf 1 september en dit aan
een gunsttarief.
De verzekering bedraagt nog €12 voor leden en € 15 voor niet -leden
Het lidgeld bedraagt € 35 per ruiter van september tot eind december.

Leden die al lid waren in 2021 kunnen hub lidgeld hernieuwen vanaf 1 dec
voor 2022. Op dat moment wordt de huur van de kasten ook weer betaald.



GA VOOR GALOP 

beginners en herbeginnerslessen
voor volwassenen en jongeren samen met hun ouders.

Ga je dit jaar niet op vakantie dan is dit misschien iets voor jullie!!!
Alleen, met 2, of met vrienden of met kinderen? Kan ook op andere dagen en

uren bvb hele week iedere avond.
tijdig inschrijven is de boodschap plaatsen toch beperk

 STARTERS PROMOTIE:
5 lessen voor de prijs van € 100 voor 5 x anderhalf uur les i.p.v. 1uur les

 (½ uur omgang gratis+ een voltigemoment= aanleren galop)

Het is verplicht een verzekering te nemen € 10.00 via de club (PSVl)
deze is geldig voor de rest van het jaar! 

Dinsdag 14 september om 20 u 
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

Wandeling " te rikke en ju" 12 juli 
Op zondag 12 september zijn we er weer aan toe. De jaarlijkse wandeling kan weer g-
doorgaan in een verkorte versie. We gaan er met onze club aan deelnemen. De prijs

bedraagt € 12 om deel te nemen en ook om te aperitieven na de wandeling in Westouter
dorp zaal uytendaele.

Aangezien we het graag gezellig houden en steeds grote honger hebben na de wandeling
zulen we BBQ en op de manege aan democratische prijs.

Vooraf inschrijven voor 1: wandeling en aperitief en 2: BBQ

BRENG JE SPORTCLUB  NAAR SCHOOL:

op woensdag 29 september  op vraag van de sportclubs vragen we aan onze jonge leden
om in ruiterkledij naar school te gaan!!! Dit om je sport te promoten!!

DOE JIJ OOK MEE?

mailto:info@ruiterschoolrodebeg


Voorbereidende lessen A-brevet

Een redelijk aantal volwassenen volgden de cursus " GA VOOR GALOP" vorig jaar.
Velen oefenden dan ook verder en kijken uit naar een volgend doel en dat zou  "het A
brevet halen"kunnen zijn! Dit is een reden om een extra inspanning te doen en zich in te
zetten. We starten in oktober met telkens 6 ruiters en op volgende dagen: donderdag
19,00 u, zondag 13,00 u, woensdag 20 u enkel dressuur en op aanvraag ook op andere
dagen.

Voorbereidende lessen B-brevet
Voor ruiters die een A brevet en ambitie hebben of een doel voor ogen nodig hebben, is er
het B-brevet. Het is een grote stap naar het B-brevet, dus er zal zeker moeten geoefend
moeten worden! Dat kan op dinsdag om 20 u en op donderdag om 20,30 u. De
dressuurproef kan enkel individueel geoefend worden en ook tijdens de
CLUBWEDSRIJDEN. Dan is er een officiële jury die punten toekent zoals op een
examen. Voor de jeugd is er natuurlijk ook les op woensdag 17 u, vrijdag 17 u en 18,30 u,
op zaterdag om 16,30 u en op zondag om 11 u.

HIGHLANDRUN
op zaterdag 2 oktober : jeugd en op zondag 3 oktober: volwassenen. Naar jaarlijkse
gewoonte kunnen de deelnemers die lid zijn van de club zich komen verfrissen nadien. De
douches staan ter jullie beschikking! Veel succes!!!!!

Ruiterclubs op bezoek
Op zondag  5 september komt Gavergoed uit Deerlijk op bezoek, Op zaterdag 9 oktober en
zondag 10 oktober is het de beurt aan LRV Ardooie. Ze maken beide een toffe wandeling
in de streek.

Vernieuwde tarief  2021/2022  vanaf 1sept
leden       duur      niet leden

groep  €    17,50 1 u €   22,00
abonn.  €   150,00 10 u € 190,00
wandelabonn  €   160,00 10 u //////////// 
springen  €    25,00 1u = 1/12tick /////////////
wandel.  €    28,00        1 1/2u €   40,00

 €    37,00          2 u €   50,00
maandab.  €   140,00 10 u ////////////
½ pens  €  175,00/mnd 1 maand ////////////
prive initiator  € +30.00   1 u € +35.00
prive trainer   € +45.00   1 u € +50.00

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



 Clubwedstrijden DRESSUUR EN SPRINGEN
Ze zijn er weer: onze toffe clubwedstrijden!   Je komt toch ook??? De eerste gaat door op
zondag 19 september om 12,00 u in de buitenpiste ( en hopen op mooi weer )

En de vraaag is weer: 

WIE WORDT CLUBKAMPIOEN op maandag 18 april?

Een hele winter goed scoren en op het einde het lint rond de schouders krijgen van
CLUBKAMPIOEN, daarvoor doe je het! 

Heb je nog niet veel ervaring en vraag je je af of je ook kunt meedoen? Geen probleem,
we leren je alles vanaf het begin! Dit heet de J-cup = juniorcup. We starten met balkjes
dan kruisjes om dan te eindigen met kleine hindernissen. Je moet wel al gesprongen
hebben en regelmatig springles volgen. Aarzel niet, het is heel plezant!

Vraag onze speciale folder over clubwedstrijden!

NOTEER ALVAST DE DATA IN JE AGENDA:

Springen: 19 sept/11 nov/ 19 dec??/20 febr/13 maart
en finale 18 april

Dressuur: 24okt/11 nov/5 dec/30 jan en finale 18 april
UITLEG VOOR OUDERS over CLUBWEDSTRIJDEN EN WEDSTRIJDEN

Verduidelijking over de wedstrijden en deelnames aan verplaatsingen tijdens een
oudermoment op zaterdag 11 september om 17 u in de eetzaal . We antwoorden op
al uw vragen ivm wedstrijden! Er is ook een aparte folder met de reglementen en de
kostprijs.

JUMPING OP VERPLAATSING

We kunnen weer op jumping zoals voordien!
GROENHOVE 4 SEPTEMBER

Onze jaarlijkse afspraak met onze vrienden van Groenhove gaat door op zaterdag 4
september voor de hogere proeven en op zondag 5 september  voor de jeugd en de
lagere proeven. Enkel ruiters die vroeger op wedstrijd gingen kunnen mee! 
Inschrijven bij Annie voor 30 augustus enkel voor ruiters zonder licentie, ruiters met een
officiële licentie schrijven zelf in!

VLAMERTINGE 26 SEPTEMBER  
Voor het eerst dit jaar kan de jumping in Vlamertinge doorgaan. Natuurlijk gaan we er
massaal naartoe. Wie kan er mee? Alle ruiters die de week ervoor in de clubwedstrijd

geselecteerd zijn om mee te gaan. Rutiers met een eigen paard kunnen mee. Om mee te
gaan met een manegepaard moet je goed scoren de week voordien. Dit vanaf 60 cm



Het is ook weeral een tijdje geleden, maar de datum stond al lang vast!
Trek je jeansbroek aan, een sjaaltje rond de nek, een geruit hemd en voilà dat geeft je
toegang tot onze cowboyparty. Een kleine versterking aan de start verzorgd door VINKE
en we kunnen de linedance beginnen. Voor groot en klein, het wordt een familiefeest!
Tijdig vooraf inschrijven, zie affiche! Enkel met eten mogelijk!



 Kom je ook op kamp in de 
HERFST of de KERSTvakantie(new)?

Naast de gewone externe en interne kampen, hebben we altijd iets speciaals voor
onze clubleden:

Herfstvakantie op de manege:
1- special initiatie springen 

voor wie nog nooit of heel weinig gesprongen heeft. Cavalettilessen, aanleren
juiste springhouding, kleine kruisjes, klaarmaken voor de J-cup, afwisselend
met stuurvaardigheid.
Enige basis van dressuur nodig! 
Wanneer: ma -di -woe 
prijs: externaat: € 140, internaat: € 190 kan verlengd worden tot week met
gewoon programma nadien mits inschrijven bij PSVl

2- special wedstrijdruiters: enkel voor clubleden:
Dressuurspecial : 2 dagen: maand-vrijd 
externaat: € 125, internaat: voor wie een week blijft: inschrijven via PSVl 
Springspecial 3 dagen:di-woe-dond olv Christof met B-brevet of actief
wedstrijdruiter. 
Externaat: 3 dagen: met eigen paard hier gestald: € 180  met eigen paard thuis
gestald: € 200 met manegepaard: € 225
Internaat: 
voor wie de week blijft dr + spr: inschrijven bij PSVl 
met EP hier:+ € 35, met EP thuis: + € 65, met  manegepaard:+ € 95 
voor wie de 3 dagen blijft: EP hier:€ 220  EP thuis: € 250   MP: € 275

KERSTVAKANTIE OP DE MANEGE:
De eerste week van januari, is er nog een volle week vakantie en dat gaan we
gebruiken om een weekje kamp te geven. Coronatijden hielden ons thuis! Nu
kunnen we genieten! Extern en intern kamp zoals gewoonlijk. Speciale wensen
kunnen ingelost worden. Aarzel niet het te vragen! Er is ook brevettenkamp
extern!!!


