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Christof Deraedt, Annie Vaneechoutte en het ganse
lesgeversteam heten U welkom op de sportkampen

 op de RODEBERG 

Vorig jaar vonden de sportkampen plaats in een corona-veilige omgeving.
Dit jaar zal alles hopelijk opnieuw kunnen doorgaan misschien onder
betere omstandigheden! In ieder geval houden we rekening met de
voorgeschreven regels van het moment! We werken ook met bubbels van
interne kampen en externe kampen deze laatste zijn in eigen regie(andere
folder).
Onze lesgevers zijn ter plaatse opgeleid en hebben binding met de eigen
paarden. Ze zijn super gemotiveerd en hebben zelf al jaren de
paardenmicrobe te pakken.
De prachtige omgeving, de vernieuwde accommodatie en de leuke sfeer
maken van onze kampen onvergetelijke momenten. Een Rodebergkamp
blijft in het geheugen geprint voor jaren!
Genieten van de paardensport en van de nevenactiviteiten maken onze
interne kampen groots. Alle toekomstige ruiters en bezeten paardenfreaks
zijn welkom, we hebben voor elk wat wils!
Christof, Annie en het ganse Rodebergteam heten U van harte welkom!
Vraag ook onze folder externe kampen!!!



Wij zochten voor u een tof programma met een
sportkamp naar ieders wens!

Van beginner tot volleerde wedstrijdruiter! Wij hebben pony's en paarden
naar ieders maat en lesgevers naar ieders niveau.
Een brevet halen bij ons heeft veel kans op slagen daar wij over de
geschikte paarden en trainers beschikken en de nodige tijd voor U nemen.
Naast de interne kampen samen met sport Vlaanderen en Paardensport
Vlaanderen, bieden we ook externe en halve dagen kampen aan in eigen
beheer. Kabouters kunnen er terecht voor een aangepast programma
vanaf 4 jaar met halve dagen kampen om te starten. (aparte folder) Vanaf
6 jaar zijn er de hele dagen zonder slapen of misschien toch eens voor een
nachtje? Voor de stoerdere zijn er de interne kampen ook voor ieders
niveau. Voor jongeren hebben wij aangepaste nevenactiviteiten apart van
de kleintjes! Wie een eigen paard heeft kan dit gerust meebrengen, we
helpen U om ermee om te gaan en een flinke stap vooruit te zetten, maar
vooral ook om je te amuseren. 
Springkampen olv Christof en zijn team staan hoog aangeschreven.
Naast het paardrijden en verzorgen, toiletteren, staldienst, tal van
activiteiten met en rond de paarden zoals: horse ball, barrelrace, voltige,
wandelen voor +12 jarigen,  zijn er ook tal van nevenactiviteiten. Onze
lesgevers staan hier ook voor garant. Het is een toffe bende die instaat voor
de veiligheid op en rond het domein, maar ook voor het harde werk,
zodanig dat er op het einde van de week weer eens flink is bijgeleerd.
Maar daarnaast zorgen ze ook voor een gezellige boel! Veel leute en
plezier met bowling, minigolf, touwenparkoers, karaoke, highlandgames,
wandelingen in de prachtige streek en de niet te vergeten fuif op
donderdagavond. Het kamp sluit af met een demonstratie voor de ouders,
indien toegelaten.



WIJ HOPEN JULLIE TE KUNNEN VERWELKOMEN IN 2022!!!!!
Hoe te bereiken? Kortrijk –Ieper, Ieper-Poperinge Betonfabriek
Valcke linksaf richting Reningelst Aan het einde (6-tal km) Linksaf,
rechtsaf en rechtsaf Richting Rodeberg Eerste huis rechtsboven
Parking camions aan de linker kant van de baan;

SOORTEN KAMPEN 

Externe kampen: kunnen ook voor enkele dagen enkel voor clubleden
Vanaf 4 jaar :   Halve dagen kabouters in de voor of namiddag 
Vanaf 6 jaar en ouder:  Halve dagen in de voor of namiddag.

  Hele dagen van maandag tot vrijdag.
Deze zijn in eigen beheer! Prijzen zie andere folder.

Interne kampen:
Vanaf 6 jaar en ouder (worden volgens leeftijd ingedeeld):
Internaatskamp van zondag 19 u tot vrijdag 18 u  
Initiatie en vervolmaling: € 330/ € 340,   
springkamp met eigen paard: € 430/ € 440
Deze zijn in samenwerking met Paardensport Vlaanderen en Sport
Vlaanderen!



Mogelijkheden:
O p initiatiekampen maakt de kamper kennis met de paardensport in al
zijn facetten. Je leert een paard leiden, poetsen, op- en afzadelen… Tijdens
het paardrijden maak je kennis met de drie basisgangen stap, draf en galop.
Je leert hoefslagfiguren rijden, rijden op het buitenbeen, doorzitten en tal
van andere zaken. De groepen worden volgens leeftijd ingedeeld. De
nevenactiviteiten worden in -12 en +12 ingedeeld.
Vervolmakingskampen zijn weggelegd voor kampers die de
basisvaardigheden onder de knie hebben. Je leert zelfstandig overgangen
maken, de verlichte zit, nieuwe hoefslagfiguren, je maakt enkele
sprongetjes en ook toilettage van het paard komt aan bod. Een
brevettenkamp behoort tot deze groep. Voor ruiters in bezit van een B
brevet hebben we eveneens een tof programma met wandeling, horse ball,
politiepaardtraining, barrelrace, enz.

KAMP-PLUS: Voor ruiters die supergemotiveerd zijn of enkel in deze
week tijd hebben om eens 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. Let op: voor dit speciale kampen is er een supplement te
betalen(zie verder) hier € 80
Alle supplementen worden enkel ter plaatse betaald en bij aankomst! Niet
via Paardensport Vlaanderen.
Alle kampen kunnen met eigen paard gevolgd worden + € 12 / dag. Eigen
stal mesten!

ONZE SPECIALITEIT: SPRINGKAMPEN
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 Sport Vlaanderen? =
korting € 10, leden die hier gestald staan krijgen een korting van € 50
want het stalgeld is in de prijs begrepen
Trainer Christof Deraedt begeleidt jongeren tijdens de wedstrijden 
zowel
regionaal, Nationaal als Internationaal. Hij is in het bezit van een BLOSO-



diploma trainer B dressuur en springen Opgelet: er zijn niet iedere week
springkampen. Heb je een voorstel voor een groep voor een stage? Laat
het ons weten, we kunnen het voor u organiseren!
Wie aan het einde van het springkamp een brevet wil halen kan dit op
zaterdagvoormiddag. Er is een kost van  € 50  (prijs enkel voor
springkampers!) een dag langer voor ruiter en paard en het examen! Einde
voorzien om 12 u! Supporters toegelaten in functie van coronamaatregelen
van het moment.

Brevettenkampen: Een bekwaamheidsattest voor -11 jarigen, een A-
brevet of een B-brevet, we helpen u bij de voorbereiding en dit op een heel
intense manier! Een uur extra paardrijden per dag, individuele begeleiding
indien nodig, hulp bij studeren, aangepaste paarden en examen op
zaterdag, dus een dagje langer kamp! Vraag best je boek vooraf bij
Paardensport Vlaanderen zodat je de theorie al voordien kunt doornemen.
Voor dit alles is er een supplement te betalen. Enkel ruiters die op basis
van de permanente evaluatie blijk geven van voldoende technische bagage
om te slagen, worden toegelaten tot het examen. De lesgever bepaalt of de
ruiter klaar is voor het examen. Ouders worden uitgenodigd om te
supporteren in functie van de coronamaatregelen! Aanvang 8.30 uur, einde 12
uur. INSCHRIJVEN voor brevettenkamp: vanaf 15 januari!!! Hiervoor
moet je je inschrijven onder initiatie en vervolmaking en dan invullen welk



brevet je wil halen.  

Eerste graadsboekje (Wat Kan Ik Al-boekje) in de kampprijs begrepen

Dit boekje is ideaal voor beginnende ruiters om je eerste stappen in het
paardrijden te zetten! Leer je paard opzadelen en afzadelen, leiden, poetsen…
Bovendien leer je de beginselen van stap, draf en galop en maak je kennis met
de verschillende hoefslagfiguren in de piste. Probeer zoveel mogelijk stempels
in je eerste graadsboekje te verzamelen!

Bekwaamheidsattest  is het A brevet zonder theorie voor -11 jarigen. Indien de
ruiter de leeftijd van 11 jaar bereikt heeft kan hij/zij mits het theorie-examen af 
te leggen het A-brevet verkrijgen.

Kostprijs bekwaamheidsattest: € 85/90 manegepaard, € 110/115 eigen paard
(supplement betalen bij aankomst)

A-Brevet

Wie het A-brevet wil halen, moet op een zelfstandige manier zijn paard kunnen
laten stappen, draven en galopperen in verschillende hoefslagfiguren. Je kunt 3
opeenvolgende sprongen nemen zowel in draf als in galop. Ook het correct op-
en afzadelen, de verzorging van je paard en materiaal en een basiskennis van
het verkeersreglement mogen geen probleem vormen. Dit brevet kan je halen
vanaf het jaar waarin je 11 jaar wordt.

Kostprijs A-brevet: € 85/90 manegepaard, € 110/115 eigen paard (supplement
betalen bij aankomst)

B-Brevet

Ben je in het bezit van je A-brevet? Heb je al enkele jaren ervaring in het
paardrijden? Is je basishouding correct? En spring je tijdens  het jaar
regelmatig?

Denk je er aan om wedstrijden te rijden? Dan is het B-brevet een absolute must.
Om dit brevet te behalen, moet je een volledige dressuurproef rijden en een
parcours springen met 5 hindernissen. De verzorging en het toiletteren van
paarden kennen bovendien voor jou geen geheimen meer. De theorie wordt
uitgebreid met een deel van het wedstrijdreglement en ziekteleer bij paarden.
Dit brevet kan je halen vanaf het jaar waarin je 12 jaar wordt.

In de prijs inbegrepen: extra overnachting + ontbijt (de brevetafname vindt 
plaats op de zaterdag aansluitend op het sportkamp), 1 uur supplementaire rijles
per dag en (indien nodig) individuele begeleiding.

Kostprijs B-brevet: € 115/120 manegepaard, € 140/145 eigen paard
(supplement betalen bij aankomst)



KORTERE STAGES:
Er worden regelmatig kortere stages georganiseerd. Dit staat vermeld
op de website www.ruiterschoolrodeberg.be 

INTERNE KAMPEN
WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN INTERN KAMP?

Kinderen en jongeren vanaf het jaar waarin ze 6 jaar worden tot en met 18 jaar
(2016 t.e.m. 2004). 

WAT KAN JE VERWACHTEN OP EEN PAARDENSPORT
VLAANDEREN-SPORTKAMP?

De paardensport Vlaanderen-sportkampen voldoen aan de voorwaarden die
Sport Vlaanderen vooropstelt: 

• Enkel gediplomeerde lesgevers, erkend door de Vlaamse Trainersschool,
worden tewerkgesteld.

• De kampers volgen minstens 6 uur per dag paardensportactiviteiten.

• De groepen bestaan maximaal uit 12 deelnemers per lesgever.

• Er worden minstens 4 maaltijden per dag voorzien.

Paardensport Vlaanderen legt de kampplaatsen eveneens enkele bijzondere
voorwaarden op:

• Iedere paardensport Vlaanderen-kampplaats beschikt over een attest uitgereikt
door “Toerisme voor Allen”.

• Enkel gemotiveerde en kindgerichte lesgevers werken op een Paardensport
Vlaanderen-sportkamp.

• Op ieder Paardensport Vlaanderen-kamp is ook een kampverantwoordelijke
aanwezig. Deze persoon kent de manege door en door en is het aanspreekpunt
bij uitstek voor alle vragen.

• Op ieder kamp zijn aangepaste materialen en paarden/pony’s aanwezig in
functie van de doelgroep. Zowel beginnende als gevorderde ruiters worden
in de meest optimale omstandigheden begeleid.

Deze ingrediënten vormen de ideale mix voor een geslaagde sportweek!

http://www.ruiterschoolrodeberg.be/


VERZEKERING?

In het inschrijvingsbedrag zit een verzekering lichamelijke ongevallen
(LO) en burgerlijke aansprakelijkheid (BA) inbegrepen. Deze
verzekering dekt de kamper tijdens alle activiteiten op het paardensport
Vlaanderen-sportkamp en tijdens de verplaatsing van en naar het
sportkamp.

Opgelet! Materiële schade aan een bril wordt beperkt gedekt door de
verzekering wanneer er sprake is van een lichamelijk letsel. Verlies of
diefstal van materiaal wordt niet gedekt door de verzekering. De polissen
van de verzekering L.O. en B.A. zijn terug te vinden op de website van
Paardensport Vlaanderen (www.paardensportvlaanderen.be >
verzekeringen).

KORTING VOOR PAARDENSPORT VLAANDEREN LEDEN?

Paardensport Vlaanderen -leden genieten een korting van € 10 per
sportkamp.

Opgelet! Deze korting wordt verrekend bij de online inschrijving.

Zorg er dus voor dat het lidmaatschap van jouw zoon of dochter in orde is
vóór de inschrijving.

Herkent de inschrijvingsmodule geen geldig Paardensport
Vlaanderen-licentienummer voor 2022, dan wordt geen korting
toegekend, ook niet wanneer nadien het PaardenSportVlaanderen-
lidmaatschap van jouw zoon/dochter in orde wordt gezet. Als je
problemen ondervindt, neem dan contact op met het Paardensport
Vlaanderen-secretariaat.

Is jouw lidmaatschap nog niet in orde voor 2022? Neem dan contact op
met jouw club of met de kampplaats.

Tip!   Je lidnummer blijft steeds hetzelfde!

ANNULATIE VAN EEN SPORTKAMP?

Bij ziekte:

Indien een doktersbriefje wordt voorgelegd, wordt 90% van het
inschrijvingsgeld terugbetaald wanneer de deelnemer nog niet gestart is
met het sportkamp. Na de start van het kamp wordt geen inschrijvingsgeld



meer terugbetaald.

Bij andere omstandigheden:

90% van het inschrijvingsbedrag wordt terugbetaald indien de deelnemer
minstens een maand op voorhand annuleert OF vóór 1 juni annuleert als
het gaat om een sportkamp in de zomervakantie. Indien er wordt
geannuleerd na deze periode, of een deelnemer het sportkamp verlaat, zal
er geen inschrijvingsgeld terugbetaald worden. 

IK WIL INSCHRIJVEN!

VOOR DE INTERNAATSKAMPEN

Heb je een intern sportkamp gevonden dat bij je past, initiatie,
vervolmaking, voorbereiding brevet, of springkamp? Schrijf je dan zo snel
mogelijk online in via www.ruiterschoolrodeberg.be /inschrijven. Inschrijvingen staan
open vanaf 15 januari. Wie inschrijft voor 30 februari voor de
Paasvakantie en voor 15 mei voor de grote vakantie, ontvangt bij
aankomst op het kamp een Rodeberg kamp t-shirt. Zelf betaling
voorleggen bij aankomst! Opgelet: de betaling moet ook in orde zijn!

Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met meer informatie over
het sportkamp, de betaling, de kampplaats… Er wordt geen briefwisseling
verzonden via post, dus geef zeker een geldig e-mailadres door bij
inschrijving.

Vergeet zeker niet de begeleidende brief en medische fiche, die als
bijlage in de e-mail zitten, af te drukken. Met deze brieven kan je alvast
jouw valies beginnen maken!

De medische fiche moet je afgeven bij aankomst op het sportkamp.

http://www.ruiterschoolrodeberg.be/


Dagindeling internaatkamp:

7.30 u.: paarden/pony's van de weide halen
8.00 u.: ontbijt

8.30 u.: naar de stal: staldienst, paarden verzorgen, rijles, voltige
12.00 u. -: middagmaal en platte rust 

13.30 u start namiddagactiviteit: bowling, minigolf, bos en of
zoektocht, zwemmen, 

15.30 u.: terug naar de stal en zelfde programma als in de
voormiddag ( vervolg)

18.30 u.: paarden/pony's naar de weide
19.00 u.: avondmaal ( gsm terug)

19.30 u.: start avondactiviteit: mijn team kan dat, kommeltocht,
highlandgames, karaoke en last but not least: fuif op donderdag.

Periodes initiatie en vervolmaking:  ook extern 

Kalender sportkampen Rodeberg 2022

Initiatie- en vervolmakingskampen

Data Leeftijdscategor
ie

Kampcode Euro (lid | 
niet-lid)

Brevetafna
me

28/02 – 04/03/2022 2016 – 2004 2022-048 330 | 340 Ja

04/04 – 08/04/2022 2016 – 2004 2022-049 330 | 340 Ja

11/04 – 15/04/2022 2016 - 2004 2022-050 330 | 340 Ja

04/07 – 08/07/2022 2016 - 2004 2022-051 330 | 340 Ja

11/07 – 15/07/2022 2016 - 2004 2022-052 330 | 340 Ja

18/07 – 22/07/2022 2016 - 2004 2022-053 330 | 340 Ja

25/07 – 29/07/2022 2016 - 2004 2022-054 330 | 340 Ja

01/08 – 05/08/2022 2016 - 2004 2022-055 330 | 340 Ja

08/08 – 12/08/2022 2016 - 2004 2022-056 330 | 340 Ja

15/08 – 19/08/2022 2016 - 2004 2022-057 330 | 340 Ja

22/08 – 26/08/2022 2016 - 2004 2022-058 330 | 340 Ja

31/10 – 04/11/2022 2016 - 2004 2022-059 330 | 340 Ja

26/12 – 30/12/2021 2016 – 2004 2022-060 330 | 340 Ja



Periodes springkamp:

Springkamp

Data Leeftijdscategor
ie

Kampcode Euro (lid | 
niet-lid)

Brevetafna
me

28/02 – 04/03/2022 2011 – 2004 2022-048bis 430 | 440 Ja

04/04 – 08/04/2022 2011 - 2004 2022-049bis 430 | 440 Ja

11/04 – 15/04/2022 2011 - 2004 2022-050bis 430 | 440 Ja

08/08 - 12/08/2022 2011 - 2004 2022-056bis 430 | 440 Ja

15/08 – 19/08/2022 2011 - 2004 2022-057bis 430 | 440 Ja

22/08 – 26/08/2022 2011 - 2004 2022-058bis 430 | 440 Ja

OP KAMP MET EIGEN PAARD (OF PONY)

Voor de kampen met een eigen paard:
1. Men dient vooraf een contract te ondertekenen voor de stalling van een
eigen paard op kamp. Dit document is terug te vinden op
www.ruiterschoolrodeberg.be . Het moet meegebracht worden op de dag
van aankomst.
2. Men dient een kopij van de papieren van het paard mee te brengen (in
orde met het chippen) en de bewijzen van inenting tegen tetanus en griep.
3. Men brengt eigen zadel, hoofdstel, poetsgerief, enz. mee. Er is een kast
ter beschikking. Een slot voor op de kast moet zelf meegebracht worden.
Je mag je eigen wedstrijdkast meebrengen.
4. Bij aankomst dient men zich eerst bij de verantwoordelijke van de
sportkampen te melden voor het toewijzen van de stal voor het paard.
5. Het stalgeld wordt bij aankomst betaald voor de gewone kampen en is in



de prijs begrepen voor de springkampen. De ruiters onderhouden hierbij
zelf hun stal. Er is eten, stro en hooi, automatische drinkbak, voorzien.
Men kan eigen eten meebrengen en dit moet besproken worden bij
aankomst. Speciale wensen worden vooraf kenbaar gemaakt.
6. Het is niet gebruikelijk om over weidegang te beschikken, maar het is
niet uitgesloten.
7. Het is mogelijk een dag of meerdere dagen vroeger aan te komen of
later te vertrekken. De prijs hiervoor bedraagt € 15 per nacht

EXTERNAAT EN HALVE DAGEN
IK WIL INSCHRIJVEN  zie aparte folder

VOOR DE EXTERNAATSKAMPEN HELE EN HALVE DAGEN

Eigen organisatie  Opgelet: apart programma van het internaatskamp!!!
De clubleden van de Rodeberg kunnen inschrijven met een simpele mail 
naar info@ruiterschoolrodeberg.be, dit kan omdat ze in orde zijn met hun 
verzekering via de club. Inschrijvingen open vanaf 30 januari.
Niet clubleden schrijven in via www.ruiterschoolrodeberg.be  en moeten 
de ganse fiche invullen. Ben je in orde met je paardensport Vlaanderen-
verzekering dan kun je ook met een mail naar 
info@ruiterschoolrodeberg.be 
Belangrijk is dat we al je gegevens hebben bij aanvang van het kamp.

PERIODES EXTERNAATSKAMPEN: 
iedere week van de krokus-Paas en grote vakantie en de herfstvakantie

 misschien ook in de kerstvakantie
Voor clubleden hebben we een aangepast programma!

Dagindeling externaatskamp: 
aankomst om 8,30 u naar de stal: 

 staldienst, paarden verzorgen, rijles, voltige, theorie 
12.00 u. -: middagmaal 

13.30 u : terug naar de stal en zelfde programma als in de
voormiddag ( vervolg) 16 u: 4 uurtje
16,30 u ophalen kinderen op terras

8.30
  

MAAK JE LID VAN ONZE RUITERCLUB

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


en rij het ganse jaar door!
Je krijgt al direct € 10 korting op je extern sportkamp,

 € 5 op je halve dagen sportkamp!

MAAK VAN PAARDRIJDEN JE HOBBY!!!

lidgeld 2022: € 60 1ste pers. € 55  2de pers. € 50  3de pers. € 45  4de pers.
Ouders helpers € 25 = sportassistant

wedstrijdruiters: 
betalen eerst lidgeld  in de  club,  dan zet de club je op ok en kun je je  licentie
vanaf 3 jan online zelf in  voeren bij equibel. 
Let op!!! zolang je de licentie niet vereffend hebt  ben je niet verzekerd.
Ook niet om thuis te rijden!

 1-Je wil een  verzekering,  gebruik maken van de pistes gedurende het ganse 
jaar en de clubactiviteiten meedoen, dan betaal je  het volle lidgeld en de 
verzekering.

-2-Je wil geen gebruik maken van de accommodatie van de ruiterschool 
Rodeberg, je wil enkel de service van je licentie te hernieuwen, dan betaald je   
€ 10 voor de kosten  = geen actief lid!      

 De verzekering moet betaald worden met de licentie naar Paardensport 
Vlaanderen, zie verschillende mogelijkheden, opgelet: de basisverzekering C 
is in de prijs van de licentie begrepen. Maandelijks clubwedstrijden:                   
wordt CLUBKAMPIOEN!!.  



 VAKANTIEHUIS EN FEESTZAAL

De accommodatie voor de sportkampen kan ook afgehuurd worden voor
groepen of individuelen, die op vakantie komen het ganse jaar door.
Mogelijkheden voor overnachting: 
De kamers kunnen op zijn geheel  of apart gehuurd worden. Er kan ontbijt
voorzien worden. In samenspraak met de restaurants in de buurt kan er gekozen
worden voor traiteur over de middag men kan ook zelf koken. Dit is vooral
voorzien voor sportievelingen, scholen of families.

HEB JE AL EEN LOCATIE VOOR JE FEEST,
De accommodatie voor feesten bvb. Babyborrel, communie, verjaardag kan
apart afgehuurd worden.  In de winterperiode van oktober tot april:  over de
ganse oppervlakte of gedeeltelijk. In de zomerperiode gedeeltelijk met
mogelijkheid tot beschikken over terrasoppervlakte.
Er kan traiteur voorzien worden of eigen kook. We beschikken over frigocel voor etenswaren en
koel houden van dranken. Er is een professionele frituur aanwezig, de keuken voorziet een ruim
fornuis en een grote oven. We helpen U graag bij het organiseren.
Er is ook mogelijkheid tot logeren van paarden voor ruiters op logement. In de
zomer grotere groepen in de winter kleinere groepen. 
We beschikken over een TV ruimte en voldoende overdekte speelruimte. 
Het terras kan ook gebruikt worden voor BBQ.
Alles is aangepast voor  mindervalide personen.

BIJ ONS KUN JE OOK TERECHT VOOR:

Rijlessen initiatie en vervolmaking 

Private rijlessen

Initiatie voor grote groepen

Begeleide wandelingen in het prachtige Heuvelland

Ringsteken te paard voor groepen ( spel )

Verjaardagsfeestjes voor kinderen. 
Zie website www.ruiterschoolrodeberg.be

RODEBERJASSEN en RODEBERGPULLS zijn steeds verkrijgbaar!
Voor de zomer ook t-shirts en polo's

http://www.ruiterschoolrodeberg.be/


DATA OM TE ONTHOUDEN 2022
en te noteren in je nieuwe kalender 

nieuwjaarsreceptie ifv corona !

27/02-04/03 krokusvakantie en sportkampen
03/04 en 10/04 week Paasvakantie en sportkampen

18/04 maandag Finale clubjumping en dressuur
26/05 donderdag OLH- hemelvaart WVUR jumping

01/07 vrijdag of 02/07 spetterende jeugddag
03/07 tot 26 augustus: sportkampen

15/10 of  22/10 COWBOYPARTY ???
30/10-04/11 herfstvakantie en sportkamp

06/11 zondag Sint Hubertuswandeling
examendagen brevetten: 05/03-09/04-16/04-09/07-16/07-2/07-30/07-

06/08-13/08-20/08-27/08 en 05/11
We wensen je een prettige vakantie te paard. Ons terras is iedere dag open

en er zijn regelmatig hapjes te verkrijgen.

onze ruiterclub is gesponsord door:

Advocatenkantoor Vandenbroucke Dimitri – Bourry Hannelore
Gerdy's schilderbedrijf

Transport Vandermo bvba
Provan Aannemingen Zonnebeke

 Geert Ghelein schrijnwerk
Douve Euro Remorques                     Voeders Cuvelier     

            In de Vrede                      Pico's koffie
Las Vegas Zwarteberg               Tout à fait Sophie en traiteur VINKE 

Rieten daken Vermeersch en klusjesman
             Emiel Vermaut bouwwerken

    Bruno Pattou Nieuwkerke Deman Carrosserie Ieper
   Wim Deprey                 Dupont sanitair
Jengember Marie Paule Thuisverpleging 
Natuursteen Penet Dikkebus-Elveringe

Clubdokters Dierickx –Neirinck


