Hartelijk
welkom

De ruiterclub en de uitbaters van de manege zijn
blij u in hun midden te mogen begroeten.

Informatie
map

Deze informatiemap is opgesteld om u snel op de
gebruikelijke vragen te antwoorden. U vindt in de
linkse kolom de onderwerpen behandeld in de tekst
ernaast.
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Green Corner?
De naam?

De naam Green Corner is gekozen omdat het terrein, gelegen op de hoek van de
Wassenkerkhofstraat en de Groenstraat, waarop de manege ligt, vroeger een
kweekweide was. Dit gras is groener dan dat van een weiland.
De naam van de straat langs de manege deed er misschien ook wel iets toe.
Feit is dat de vroegere eigenaar veel inheemse bomen en struiken heeft geplant.
Buiten enkele aangeplante bossen is de hoger gelegen vlakte, ten zuiden van de
Schelde, kaal.
Onze manege is als een rustige groene oase in de streek.

De accommodatie De accommodatie bestaat uit een buitenpiste (20x40m), binnenpiste (22x42m),
longeerpiste (18x20m), gemeenschappelijke zadelkamer, privé-opbergkastjes en
een clublokaal met uitzicht op de pistes.
Weidegang vanaf 1 mei tot 30 september
Er zijn mogelijkheden tot wandelingen in de omgeving.




@

Manege Green Corner B.V.B.A.
RPR Gent.
BE 0458 174 946.

Wassenkerkhofstraat 19,
9890
Vurste

09 / 384 22 59

info@greencorner.be

www.greencorner.be
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Wie zijn wij?
De manege

De manege Green Corner is gesticht door Jean-Pierre Bocklandt begin 1970.
Het clublokaal is bijgebouwd in 1972.

Op 1 juli 1996 is de Manege Green Corner B.V.B.A. opgericht door Maja
Declercq, Jacques Declercq en Marie-Rose Denys.

De uitbaters

De uitbaatster en instructrice is Maja Declercq, geboren te Gent in 1973.
Al toen ze 13 jaar was leerde ze paardrijden in verschillende maneges.
Omstreeks die tijd, maakte ze haar eenjarige pony (Guustje) zadel mak en ze
leerde hem al vlug alle knepen van het vak, dressuur, springen en allerlei
kunstjes, ze ging er zelfs mee zwemmen.
Hoewel ze afstudeerde als burgerlijk ingenieur, verkoos ze, door haar liefde voor
de paarden, van haar hobby haar beroep te maken. Daarvoor heeft ze het nodig
geacht het BLOSO dressuur trainer A te behalen.
Marie-Rose Denys staat haar dochter bij door te zorgen voor de opvang van de
begeleiders en bezoekers in het clublokaal.
U kunt bij haar terecht met al uw vragen, reservaties en betalingen.

De Riding Club

De Riding Club Green Corner is een vereniging zonder winstgevend doel,
opgericht op 20 augustus 1970.
Het doel van de vereniging is de ruitersport in al haar vormen, vooral dressuur
rijden, onder haar leden te bevorderen.
Zij kan in die zin alle manifestaties, tornooien en dergelijke inrichten of zich aan
gelijkaardige inrichtingen interesseren, op welke wijze dan ook. De doelstelling
moet in de breedste zin opgevat worden wat betreft het bevorderen van de
ruitersport.
Tot de huidige raad van beheer zijn benoemd:
Voorzitter:
Secretaris:
Schatbewaarder:
Clublokaal:
Festiviteiten:

Juffrouw Maja Declercq
De heer Carlo Seminck
Mevrouw Veerle De Smet
Mevrouw Marie-Rose Denys
De heer Luc Goethals
Juffrouw Elisa

Het clubbestuur vergadert maandelijks.
Met uw suggesties kunt u steeds bij hen terecht.
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Waarom een
Riding Club?
Clublidmaatschap De Riding Club Green Corner VZW, bestaat uit gewone leden (nemen deel aan de
algemene vergadering), toetredende rijdende leden en toetredende niet rijdende
leden.
Om als lid te worden toegelaten dient men:
• aangenomen te zijn door de beheerraad;
• zijn bijdrage te betalen;
• de statuten en het reglement van inwendige orde te aanvaarden.
Gewone leden verbinden er zich toe om naar de jaarlijkse algemene vergadering
te komen.
De beheerraad stelt de jaarlijkse bijdragen vast. Thans zijn ze vastgesteld op
25.00 € per lid of 50.00 € per familie.

Voordelen

Het lidmaatschap geeft u de mogelijkheid op:
• het bekomen van gunstige abonnementen (10 beurtenkaartje);
• kortingen voor de evenementen door de club georganiseerd;
• een goedkope ruiterverzekering;
• de toegang tot het clublokaal.

Clubactiviteiten

Jaarlijkse activiteiten kunnen zijn:
• nieuwjaarsreceptie;
• wandelingen te paard;
• ruiterspelen en interne wedstrijden;
• familiewandeling met BBQ;
• kaas en wijnavond;
• zomerreis.
Mogelijkheden tot andere activiteiten kunnen besproken worden, bv. :
• sprekers over een bepaald onderwerp of video bekijken,
• bezoek stoeterijen, paardenmuseum, dressuurwedstrijden, enz.

Wat kunt u doen
voor de club?

De club leeft voor, maar ook door zijn leden.
Voor verschillende activiteiten wordt er soms een oproep gedaan om mee te
helpen. Dat gebeurt door een persoonlijke, directe vraag. Meestal hangt er ook
een bekendmaking uit voor de activiteit(en) met soms een intekenlijst voor
onbezoldigde medewerkers.
Op deze manier trachten we niet alleen activiteiten te realiseren en een plezierige
band te smeden tussen de leden, maar ook onze prijzen democratisch te houden.

Suggesties

Alle suggesties ter verbetering van de clubactiviteiten, de diensten van de
manege of i.v.m. herstellingen kunnen medegedeeld worden aan de
clubbestuursleden of de uitbaters. (zie: Wie zijn wij?)
U kunt het ook anoniem doen via de ideeënbus in het clublokaal.
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Waarom
paardensport?
Sport voor geest
en lichaam

Paardrijden is een deugdelijke, vermoeiende sport. Het paard is geen zeteltje dat
men bestuurt met de teugels.
Er zijn signalen nodig met verschillende delen van ons lichaam. Paardrijden is
een fysieke inspanning en tegelijkertijd een geestelijke inspanning omdat men te
allen tijde de reactie van het paard moet aanvoelen.
In principe kan men ook stellen dat het een ontspanning is van het dagelijks
jachtige leven.

Sport en plezier

Het is een groepssport maar ook een individuele beleving.
Veel kandidaten starten met de wens tijdens een verlofperiode een wandeling te
paard te maken.
Men kan inderdaad genieten van de mooie natuur en afstanden afleggen waarvan
een gewone wandelaar slechts kan dromen.
Naargelang de groep is het mogelijk dat als variatie op de normale groepslessen
aan figuurrijden wordt gedaan of dat er een wandeling wordt gemaakt in de
omgeving.

De uitdaging

Als ruiter krijgt men snel de smaak te pakken om iets meer met het paard te
kunnen doen. Het mooie zit hem inderdaad in de rijkunst, de dressuur. Daar
komt de gratie die een paard uitstraalt pas tot uiting.

De emotie

Als beginnend ruiter krijgt men al snel het gevoel een sterk dier onder controle te
hebben. Het voelt aan alsof de spieren van het paard de uitlopers zijn van de
eigen spieren. In feite is dat ook wel zo.

De relatie

De verzorging van het paard versterkt de relatie met het paard, een
vertrouwensrelatie die met veel geduld wordt opgebouwd. De liefde die men aan
het paard geeft wordt vele malen teruggegeven. Het zijn lieve dieren.

En de kosten?

De bloei van de ruitersport is te danken aan het feit dat paardrijden niet de
inflatie heeft gekend van de andere sporttakken.

Voelt u er iets voor om deel te nemen aan een unieke sport?
Probeer het eens, samen met ons.
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Uit wat bestaat
ons
lessenpakket?
Lessenpakket

Ons lessenpakket omvat zowel initiatie als training van gevorderden in de
dressuur.

Initiatielessen
Longelessen

De les aan de lange toom (longe les) is een opleiding voor een beginneling. Deze
privéles duurt een half uur. De ongewone lichamelijke en geestelijke inspanning
vraagt heel wat van de beginnende ruiter. De jonge ruiters zijn welkom vanaf 8
jaar.
Het is de bedoeling om de beginnende ruiter:
• vertrouwd te maken met het paard;
• de zit aan te leren;
• zich comfortabel te voelen met de verschillende gangen;
• en uiteindelijk te leren stoppen en sturen.
De ruiter zal dus enkele malen los rijden van de lange toom alvorens tot de
groepslessen toegelaten te worden.
Als onderdeel van de initiatie leren wij de ruiters het paard verzorgen en het
paard op- en af te zadelen.

Snelle resultaten

Door onze aanpak kunnen de beginnende ruiters heel snel zelfstandig rijden.

De groepslessen

Aan de groepslessen nemen zowel beginners als gevorderden deel. Onze ruiters
maken vrij gebruik van de piste, door elkaar heen, maar volgens welbepaalde
regels. Iedereen oefent op zijn niveau de figuren die hij wenst te leren.
Wij houden er aan om u een maximum aan comfort en veiligheid te verstrekken,
daarom worden er slechts 9 ruiters toegelaten.
Dit betekent dan ook dat iedere ruiter een maximale aandacht krijgt.

Reservaties

U begrijpt dat de beperking van het aantal ruiters in de groepslessen de
inkomsten van de manege beperkt.
Wij stellen het op prijs de reservaties na te komen. Als er onvoorziene
omstandigheden opdagen, gelieve ons zo spoedig mogelijk te verwittigen.
Daags voor de afspraak kan u afzeggen zonder kosten.
Ook de manegehouder kan de groepslessen afzeggen als er geen 4 deelnemers
zijn. U wordt dan telefonisch gevraagd het uur te verleggen.

Duur van de les

Tijdens de groepslessen kan de lesgever niet meehelpen met op- en afzadelen
van het paard. De jongere ruiters krijgen best wat hulp van hun ouders of van
andere ruiters. Daardoor kan een vol uur les geven worden.
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Uit wat bestaat Vervolg
ons
lessenpakket?
Sportkampen

Wij organiseren sportkampen tijdens alle schoolvakanties. Die zijn gericht op de
jeugd en zijn zowel voor beginnelingen als voor gevorderden.
Men moet minstens de kennis en kunde hebben die wij verlangen als resultaat
van de lessen met de lange toom.
De sportkampen gaan door tijdens de weekdagen van 9.30u tot17.00u. Ze gaan
slechts door als er minimum 6 deelnemers zijn.
Voor het comfort en de veiligheid worden ook hier de groepen beperkt tot
maximum 9 ruiters. Er kunnen echter 2 groepen zijn per kamp.
Het pakket omvat:
• 2 rijlessen per dag, uitgezonderd dinsdag en donderdag;
• op dinsdag en donderdag is er 1 rijles en 1 uur spelletjes te paard;
• theorie en praktijk over de verzorging van het paard;
• theorie over het paard, het tuig, enz.
Inschrijvingen komen pas in aanmerking na betaling van een voorschot.
Aangepaste vrijetijdskledij zoals een rijbroek en rijlaarzen zijn aangeraden.
Tijdens het rijden is het dragen van een wettelijk goedgekeurde ruiter pet
(EN1384) verplicht.
Een lunchpakket dient men zelf mee te brengen; warme drank en frisdrank
kunnen verkregen worden in het clublokaal.

Jeugdwerking

Er zijn zowel longelessen als groepslessen gereserveerd voor jongeren van 8 tot
en met 16 jaar. Zij kunnen echter deelnemen aan de gewone groepslessen,
wandelingen, ruiterspelen en interne wedstrijden.

Privélessen

De privélessen zijn de manier bij uitstek om vlugge vorderingen te maken in de
ruitersport aangezien ze volledig zijn aangepast aan de behoefte en
mogelijkheden van de klant.
Zelfstandige trainers kunnen bepaalde aspecten van de sport nader toelichten.

Scholen en
mindervaliden

Een pakket wordt in samenspraak samengesteld.

Opleiding voor
gevorderden

Ook intensieve trainingen voor gevorderden, aangepast aan de behoeften van de
ruiters of de groepen zijn mogelijk bij voldoende inschrijvingen.
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Welke zijn onze
andere
diensten?
Training van
paarden

Het paard moet al aan de hand zijn, d.w.z. een stal band gewoon zijn en een
lange toom kennen, m.a.w. het paard moet gehoorzaam zijn.
De training omvat de basisoefeningen van de dressuur tot verder gevorderde
dressuur.

Stalling van
paarden:
Vol pension

Het pension van eigenaarspaarden omvat buiten de stalling:
• de voeding van het paard;
• het onderhoud van de stal.
De hoefsmid, de veearts en de daarbij horende kosten zijn ten laste van de
eigenaar.
Andere diensten, zoals hulp bij veeartsbezoek, vervoer van paarden en verdere
medische verzorging kunnen worden overeengekomen.
Buiten de lesuren kan de eigenaar van een paard op pension vrij gebruik maken
van de pistes.
De eigenaar kan alleen met de manege overeenkomen om een vervangende
ruiter aan te duiden in geval van ziekte of verlofperiode.
Als eigenaar wordt bepaald: alle personen uit één gezin.
De huur wordt vooraf betaald, per maand. Van een opzegging verwachten we
één maand op voorhand ingelicht te worden.

Stalling van
paarden:
Half pension met
manege

Het halve pension van eigenaarspaarden omvat dezelfde diensten en beperkingen
als voor een vol pension.
Als een eigenaar zijn paard niet regelmatig kan berijden, kan een half pension
met de manege worden afgesproken. In dit geval kan de manege gebruik maken
van het paard voor groepslessen met geselecteerde ruiters.
Buiten de lesuren kan de eigenaar gebruik maken van de pistes.
De huur wordt vooraf betaald, per maand. Van een opzegging verwachten we
twee maanden op voorhand ingelicht te worden.

Half pension op
manegepaard

Het halve pension met manegepaarden staat toe dat pensionhouder buiten de
lesuren gebruik kan maken van het paard en van de pistes.
De pensionhouder heeft voorrang op het paard bij het bespreken van een
groepslesuur.
De huur wordt vooraf betaald, per maand. Van een opzegging verwachten we
twee maanden op voorhand ingelicht te worden.
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Verzekeringen
en ongevallen?
Verzekeringen
voor ruiters

Via de manegeclub kunt u goedkoop een sportverzekering afsluiten. Er zijn
verschillende formules:
C-verzekering (club), € 17.00: Verzekerd voor lichamelijke ongevallen en
burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden voor alle clubactiviteiten en, op
weg naar, of terug van de manege.
I-verzekering (individueel), € 25.00: is een uitbreiding op de C-verzekering,
verzekerd voor individuele uitoefening van de paardensport, met een eigen of
gehuurd paard, ongeacht waar het gestald is.

Verzekerde
bedragen

De waarborg wordt toegestaan:
- voor de schade die voortspruit uit lichamelijke letsels, tot het beloop van €
2.500.000- per slachtoffer en tot € 5.000.000- per schadegeval.
- voor de materiële schade, tot beloop van € 625.000- per schadegeval.
- voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie voor de schade
toegebracht aan derden door haar vrijwilligers tijdens de verzekerde activiteiten.

Vlaamse Liga
Paardensport

Door een verzekering af te sluiten bent u automatisch lid van VLP, een
vereniging van ruiterclubs. De verzekering geldt dan ook in alle ruiterclubs
aangesloten bij VLP.

Opgelet: een familiale verzekering betreft enkel derden, niet uzelf.
Verzekering voor
paarden

De eigenaar van een paard kan een paardenverzekering afsluiten. Men heeft de
keuze tussen:
- een dood- en ongevallenverzekering;
- een aanvullende brand- en diefstalverzekering en
- een ziektekostenverzekering.
De stalling van uw paard, noch uw lidmaatschap, noch uw familiale
verzekering dekt dit.

Ongevallen

De paardensport is, in vergelijking met andere sporttakken een sport met een
laag ongevallenpercentage.
In vergelijking zijn er slechts 0,8 % ongevallen bij ruiters die getraind worden
door ervaren instructeurs, maar al 2,4 % bij ruiters die deze voorzorg niet nemen.
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Reglement van
inwendige orde
De manege
doorgang

Ga langs de vijver naar, of terug van, het clublokaal, vooral tijdens het uitmesten
van de stallen en tijdens de wissel van de lessen. Zodoende stoort men niet de
ruiters die het paard poetsen en op- of afzadelen, het is tevens veiliger.
Paarden horen veel beter dan de mens. Paarden zijn schrikdieren. Gelieve er de
kinderen op te wijzen niet te spelen, te lopen of te roepen in de gangen en de
paarden maar ook de honden steeds rustig te benaderen.

Toegang
beperkingen

Men heeft geen toegang tot de stro-, hooi- en mestopslagplaatsen. Gelieve de
kinderen te wijzen op het risico bij het spelen langs of op het stro en het hooi.
Het betreden van de stallen is steeds op eigen risico.
Men heeft geen toegang tot stallen met eigenaarspaarden.

Andere
beperkingen

Snoepjes zoals koekjes, suikertjes, maar ook brood, vruchten en groenten mogen
niet worden toegediend, met uitzondering van een wortel.
Roken is niet toegelaten in de gangen, stallen, piste en clublokaal.

Toegang tot het
clublokaal

De toegang is beperkt tot de leden van de club, tenzij bij speciale activiteiten.
Het clublokaal is open tijdens de sportkampen, bij speciale evenementen, tijdens
en tot één uur na de groepslessen.

Sluitingsdag

De maandag is onze rustdag.

Toegang tot de
pisten

De pisten zijn alle dagen toegankelijk voor de eigenaars van paarden op pension.
In de wintertijd is een beperking mogelijk tijdens het uitmesten van de stallen.
De binnenpiste wordt gebruikt voor de longelessen, het dressuur rijden, de
springlessen en het longeren.
De buitenpiste wordt uitsluitend gebruikt voor het dressuur rijden en de
longelessen. Wegens de fragiele ondergrond mag deze niet gebruikt worden voor
het longeren van paarden.
De longeerpiste wordt gebruikt voor het longeren en voor longelessen.

13

Reglementen
voor het rijden
Paarden
verplaatsen

Bij het verplaatsen van paarden is het van uitermate belang om de doorgangen
degelijk te sluiten zodat er geen paarden de straat op kunnen.
De staldeuren worden volledig geopend of terug dicht gedaan.

Hygiëne

Elk paard heeft zijn eigen stal band, stalkoord, deken, poetsmateriaal,
zadelkleedje, zadel en bit. Aldus proberen we overdracht van ziekte te
voorkomen. De stalkoorden bevinden zich in het clublokaal.

Dekens

Dekens worden van het paard afgenomen en geplooid op de zadeldragers gelegd.

Poetsen

Een goede poetsbeurt stimuleert de huiddoorbloeding wat op zich zorgt voor een
eerste opwarming van het paard.
Het verwijderen van vuil, korrels of stro is noodzakelijk om irritatie door
schuren van het vuil tussen huid en zadel te voorkomen.

Hoeven
uitkrabben

Als het paard van de stal of de weide komt zitten de hoeven meestal vervuild
met mest, stro of modder.
Om de pisten niet te bevuilen en infecties van de hoeven te vermijden dient men
ze met een hoevenkrabber netjes te maken.

Zadel, zadelkleed

Paardrijden moet een plezierige belevenis zijn voor paard en ruiter. Het zadel
moet goed passend zijn voor het paard om de druk van het zadel en het gewicht
van de ruiter goed te verdelen. Het zadelkleed dient om het zweet op te nemen.
Verwissel nooit een zadel of zadelkleed zonder toelating.

Orde en netheid

Orde en netheid staan in rechtstreeks verband met veiligheid en comfort.
Een opgezadeld paard wordt nooit alleen gelaten.
Gelieve:
• het poetsmateriaal onmiddellijk op de rekken terug te plaatsen. om
verlies of beschadiging te voorkomen, zelfs tijdens de rijles;
• stalbanden en stalkoorden aan de haakjes op te hangen;
• haar in de vuilbakken te deponeren;
• gemaakte mest tijdens de verzorging tegen de muur te vegen;
• veegborstel, schop en riek terug in de haken te hangen aan de muur.
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Reglementen
tijdens het
rijden
Comfort &
Veiligheid

Wij beogen in de eerste plaats veiligheid, daarom beperken wij het aantal
deelnemers aan groepslessen tot 9 ruiters. Dit verhoogt ook uw comfortgevoel.
Veiligheid is echter eenieders zaak, daarom hebben wij reglementen of
afspraken.

Afspraken voor
een veilig
pistegebruik

• Kijkers zijn niet toegelaten tot de piste. Het betreden van de piste is steeds op
eigen risico.
• Ruiters vragen de lesgever de toelating of waarschuwen de andere ruiters om
piste te betreden.
• De hoefslag wordt voornamelijk gebruikt voor draf en galop.
• Wie op stap rijdt blijft 3 meter binnen de hoefslag.
• Galop heeft voorrang op draf; draf heeft voorrang op stap.
• Als men elkaar kruist, houdt men rechts (zoals in het autoverkeer).
• Als men inhaalt, wijkt men naar de binnenkant van de piste uit.
Het veiligst en het meest comfortabel is dat iedereen op dezelfde hand rijdt. Als
de lesgever niet aanwezig is neemt de meest ervaren ruiter de leiding om
regelmatig te veranderen van hand.

Voorrangsregels
bij de longelessen
en hypotherapie

Per definitie is de longe les een opleiding van een beginneling. Het is voor
eigenaars toegelaten om tijdens de longelessen gebruik te maken van de piste.
Het is de bedoeling om de beginnende ruiter:
• vertrouwd te maken met het paard;
• de zit aan te leren;
• zich comfortabel te voelen met de verschillende gangen;
• en uiteindelijk te leren stoppen en sturen.
De ruiter zal dus enkele malen los rijden van de longe.
Men kan best begrijpen dat de beginneling of de ruiter in hypotherapie het paard
dan nog niet echt onder controle heeft.
Van ervaren ruiters wordt verwacht voorrang te geven aan de beginneling.
Deze uitzonderlijke regeling is enkel ingegeven door veiligheidsoverwegingen.
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Reglementen
na het rijden
Leswissel

De ruiters die hun paard opgezadeld hebben gaan de piste binnen, de ruiters die
gereden hebben verlaten pas de piste als de gang vrij is.

Het bit

Aan de ingang tot de binnenpiste staat een lavabo om het bit te spoelen na
gebruik en vóór het opbergen, u eet toch ook liever met een proper bestek?

Zadel, zadelkleed

Door de vochtopname tijdens het rijden moeten zadel en zadelkleed boven het
zadel gelegd worden om sneller en gemakkelijker te kunnen drogen.

Beenbeschermers

De ruiters die het paard op stal zetten na verzorging moeten speciaal letten op de
beenbeschermers. Het is heel belangrijk om die te verwijderen om verbranden
van de huid te voorkomen.
Slaap jij met je schoenen aan?

Dekens

Na een inspanning zal het paard bezweet zijn. Het zweet zorgt voor een
natuurlijke en gezonde afkoeling bij gewone temperaturen.
Uitstappen om het zweet te helpen verdampen is beter dan gewoon stilstaan.
In de winterperiode moet een deken opgelegd worden zodat het paard niet te snel
afkoelt na zweten.

Weidegang

Bij het verplaatsen van paarden is het van uitermate belang om de doorgangen
degelijk te sluiten zodat er geen paarden de straat op kunnen.
Een stal band is handig om het paard van de weide te halen, laat de stal band dus
steeds aan. Waarschuwen ons als een stal band verloren of stuk is.

De manege
verlaten

Als u ‘s avonds de manege verlaat, controleer even of er nog andere klanten
aanwezig zijn. Verlaat u als laatste de manege, zorg er voor om:
• alle verlichting te doven;
• de poorten dicht te schuiven.

Orde en netheid

Help ons a.u.b. door
• alle afval in de vuilbakken te plaatsen;
• glazen en lege flesjes terug naar het clublokaal te brengen.

16

Verzorging van
paarden
Voeding.

Het is niet toegestaan om de stallen te openen van eigenaarspaarden en ook niet
deze paarden te voederen.
Het is belangrijk voor de gezondheid, de veiligheid en de prestaties van het
paard geen eten te geven zonder uitdrukkelijke toestemming.
Naargelang de behoefte eigen aan de aard van het paard en het gebruik van het
paard wordt de voeding heel regelmatig aangepast. Er wordt keuze gemaakt uit
een gamma korrels (krachtvoer) waarvan de samenstelling is gekend.
Hoeveelheden hooi (ruwvoer) en eventueel haver, spelt, luzerne, gerst, kruiden
worden verstrekt in gedoseerde hoeveelheden. De voeding wordt eventueel
aangevuld met vitamines en voorgeschreven medicijnen.
Snoepjes zoals koekjes, suikertjes, maar ook brood, vruchten en groenten mogen
niet worden toegediend, met uitzondering van een wortel of een appel.
Voedingsvetten en koolhydraten (suikers en zetmeel), spelen een belangrijke rol
in het voederpakket, opgelet dus. De menselijke eigenschap om beter te
presteren of om zich beter te gedragen voor een snoepje, is bij paarden
onbekend.

Weidegang of stal Geen enkel levend wezen zit graag bewegingsloos opgesloten in een enge
ruimte. Een paard is een sociaal, loop-graag wezen, daarom gaan de paarden in
de zomer op de weide. Tijdens de vochtige winterperiode zou de weide echter
snel kapot getrapt worden.
In de winterperiode worden de paarden dan ook regelmatig vrij gelaten in de
piste. De voeding wordt aangepast omdat het paard niet meer zo veel vrije
beweging heeft. (zomer: 60% ruwvoer en 40% krachtvoer; winter: meer
ruwvoer, vitaminen en mineralen)
Onze paarden gaan regelmatig naar de weide om hun natuurlijke rust te
verzekeren. De paarden leren dan ook elkaar kennen. Daardoor worden ze
rustiger in de les.
Ook de eigenaarspaarden kunnen van de weide genieten. Het is echter niet
mogelijk om een selectie te maken en enige speciale regeling te treffen volgens
het sociale gedrag van het paard. Onderling aangedane kwetsuren kunnen de
bewaarnemer helemaal niet ten laste gelegd worden.
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Verzorging van Vervolg
paarden
Scheren

Een paard krijgt in ieder geval meer haren in de herfst om zich tegen de kou te
beschermen. Waarom dan scheren en een deken gebruiken? (vanaf circa 10°C)
Lange haren gaan het zweet langer vasthouden en daardoor juist de isolerende
eigenschap van het haar verminderen. In de winter is het dan beter om het paard
droog te wrijven met stro, dat is een werkje. Als dat niet degelijk gebeurt,
kunnen zich schimmels vormen onder het deken.
Het is veiliger om de paarden in de winter te scheren. Na het rijden, uitstappen
en borstelen wordt een deken gebruikt tegen vrieskou.

Dekens

Paarden hebben van nature een goede bescherming tegen koude door hun
vetlaag op hun huid met daarop de haren. Wanneer ze hun haar recht zetten komt
er lucht tussen de haren, dit werkt als een isolerende laag.
Een paard zonder deken voelt zich best tussen -5°C en +15°C. Na een
inspanning kan het paard bezweet zijn. Het zweet zorgt voor een natuurlijke en
gezonde afkoeling bij gewone temperaturen. Met het zweet gaan heel wat zouten
verloren, dus water laten drinken of een zoutsteen voorzien helpt.
Uitstappen om het zweet te helpen verdampen is beter dan gewoon stilstaan. Het
paard kan wel met lauw of koud water (+4°C tot 10°C) worden bespoten.

Onderhoud van
stallen

De stallen worden tweemaal per week uitgemest en tweemaal per week volledig
gereinigd.
Eetbak en drinkbak worden regelmatig gecontroleerd op etensresten en
bevuiling.
Stofrag aan het plafond wordt twee maal per jaar met een hoogdruk toestel
verwijderen.
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Van
beginneling tot
gevorderde
BLOSO en VLP

Het Hippisch Forum (overkoepelend orgaan voor opleiding in de paardensport)
heeft een bepaalde indeling vooropgesteld. In samenwerking met BLOSO en
Vlaamse Liga Paardensport nemen zij verschillende brevetten af.

De wandeling, de
beloning.

Een gedegen en veilige opleiding is slechts mogelijk door ervaren instructeurs in
maneges. Eerst in de binnenpiste, daarna in de buitenpiste wordt de kandidaat
vertrouwd gemaakt met de hulpen en de gangen van het paard. Nadat men zich
veilig en comfortabel voelt en enige technieken onder de knie heeft kan men pas
aan een wandeling als weggebruiker denken.
Het brevet A is de minimum kennis en kunde voor een wandelruiter.

Eerste graad

De kandidaat kent:
- de benaderingswijze van paard of pony;
- hun (lichaams-)taal;
- hun uitwendige delen;
- hun gangwijzen;
- hun basis uitrusting;
- het poetsmateriaal;
- de verzorging;
- de oriëntatiepunten van de rijbaan;
- enige hoefslagfiguren;
- de basishulpen;
- de reglementen van inwendige orde voor de:
piste, gangen en stallen, weidegang;
- zijn eigen uitrusting.
De kandidaat kan:
- een stal band of halster aandoen;
- een paard vastbinden;
- een hoofdstel aandoen en afnemen;
- een paard op- en afzadelen;
- een paard leiden;
- na-singelen en beugels op maat stellen;
- op- en afstijgen;
- vertrekken, afwenden, halthouden, aandraven, lichtrijden op het buitenbeen
en aan galopperen.
De kandidaat heeft:
- een correcte zit;
- een correcte teugelvoering.
Deze kennis en vaardigheden worden aangeleerd tijdens de initiatie(longe)lessen
en geoefend tijdens de groepslessen.
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Vervolg
Van
beginneling tot
gevorderde
Brevet A –
rijbewijs voor de
wandelruiter

Het brevet van de eerste graad kan men vanaf 11 jarige leeftijd behalen. Men
dient naast rijvaardigheid ook te beschikken over enige kennis.
De rijvaardigheden houden in dat men het paard onder controle moet kunnen
houden op de openbare weg en dat men kleine hindernissen kan nemen.
De kandidaat kent:
- verdere hoefslagfiguren;
- gangwijzen en gangmaten;
- hulpgevingen bij het maken van overgangen;
- verkeersreglement voor ruiters;
- beleefdheidsregels voor de wandeling.
De kandidaat kan:
- doorzitten in draf;
- contact houden met de mond;
- verlichte zit;
- overgangen maken;
- Cavaletti lopen in stap en draf;
- sprong uit draf (max 60 cm);
- de gangmaat aanpassen.
Deze kennis en vaardigheden worden aangeleerd tijdens de groepslessen, de
jeugdkampen, de opleiding voor volwassenen, de springlessen en de privélessen.

Brevet B –
sportief brevet

Om toegelaten te worden tot de proeven van het brevet B dient men het brevet A
behaald te hebben.
De ruiter kent:
- de delen van het skelet;
- de beenzetting voor de verschillende gangwijzen;
- de bijkomstige uitrusting van het paard;
- de oriëntatiepunten van de Olympische dressuur;
- de hulpgeving voor het aanspringen in galop;
- de soorten sprongen;
- de verzorging (bandageren en toiletteren)
De ruiter kan:
- een paard in de hand rijden (aan de teugel rijden);
- aanspringen in galop;
- dressuuropgaven rijden;
- eenvoudig parcours springen in galop (maximum 90 cm).
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Vervolg
Van
beginneling tot
gevorderde
Minimumleeftijd

Jongeren vanaf 8 jaar kunnen bij ons terecht. Wij zijn van mening dat:
• Het nodig is dat de jongeren bewegingen van armen en benen coördineren.
• Een zekere lichaamslengte hebben om met onze paarden om te gaan.

Overgang van
longelessen naar
groepslessen

Als men voldoet aan de kennis en kunde van de longelessen wordt men
doorverwezen naar de groepslessen. Het is echter mogelijk dat de beginnelingen
de druk van de groepslessen niet aankunnen.
Voor elke situatie zal een specifieke oplossing worden overeengekomen. Als
regel zullen we verwijzen naar privélessen.

Wandelingen

Om als ruiter deel te nemen aan het verkeer dient u de gebruikelijke
verkeersreglementen te volgen en het KB van 25.03.87 i.v.m. ruiters te volgen.
Er bestaan ook enkele elementaire beleefdheidsregels (veiligheidsregels) bv.
enkel elkaar kruisen op stap.
De ruiter moet 12 jaar zijn om met een 21-jarige ervaren ruiter mee te gaan.
De ruiter moet 14 jaar zijn om zonder begeleiding te rijden.
Opgelet: alleen rijden is nooit aangeraden. Voor uw veiligheid wandelt u steeds
in groep. Er zijn ook reglementeringen in verband met rijden in grotere groepen.
Als iedereen van de groepslessen aan de voorwaarden voldoet en akkoord is om
de groepslessen te vervangen door een wandeling, zal Maja de wandeling leiden.
De prijs van de les blijft dezelfde.

Automobilisten en Wat ook de aanleiding kan zijn, wees als automobilist of motorrijder voorzichtig
ruiters
met uw reactie. Een paard is een schrikdier. Onverwacht lawaai van een hoorn,
een dichtslaande deur of een knallende motor kan een reactie uitlokken die
schade kan veroorzaken aan uw voertuig, het paard kan kwetsen of erger nog,
het leven van de ruiter in gevaar kan brengen.
Art.10.3 bepaalt dat de bestuurder moet vertragen of stoppen als het rijdier
tekenen van angst vertoont of de ruiter een vertraag- of stopteken geeft.
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Prijzen:
(01.02.13)
15.00 € / half uur.

Longelessen:

14.50 € / uur
9.5 € / uur
8.5 € / uur

Groepslessen:

Met manegepaard:
Met eigen paard:
Met eigen paard op pension:

Privélessen:

Met manegepaard:
Met eigen paard:

Abonnementen:

10-beurtenboekje, zie: Clublidmaatschap – Voordelen
Volwassenen:
Jongeren tot en met 17 jaar:
Met eigen paard:
Met eigen paard op pension:

25.00 € / ½ uur.
25.00 € / ½ uur.

135.00 €
125.00 €
90.00 €
80.00 €

de eerste 6 opeenvolgende maanden.
de volgende aansluitende maanden.
de eerste 6 opeenvolgende maanden.
de volgende aansluitende maanden.

320.00 € / maand
300.00 € / maand
185.00 € / maand
175.00 € / maand

Piste

Gebruik van de piste voor niet pensionhouders:

4.00 € / uur / pers

Sportkampen

Jeugd / 5 dagen:
Met manegepaard:
Met eigen paard:

Pension

Vol pension:
HP manege

Gevorderden / 5 dagen:
Met manegepaard:
Met eigen paard:
Volwassenen:

170.00 € / week
130.00 € / week
190.00 € / maand
150.00 € / maand
de prijs wordt berekend
naargelang het aantal
rijlessen en de gegeven
theorielessen.

Niet leden betalen 17 € meer voor de verzekering tijdens de kampweek.
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Wanneer kan
de ruiter bij
ons terecht?
Pistebezetting

Groepslessen: beperkt tot 9 ruiters, reservatie is nodig; daags tevoren kan men
zonder kosten afzeggen;
Longelessen : maximaal 2 eigenaars kunnen gelijktijdig gebruik maken van de
piste;
Springlessen: maximum 5 ruiters;

Privacy beleid
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