KINDERMIDDAGEN
De paardrij-middagen worden aangeboden elke zaterdagnamiddag, van
13h45 tot 17h, en elke woensdagnamiddag van 13h30 tot 16h30.
Met deze middagen bieden we aan kinderen de mogelijkheid om eens
“een middagje te komen paardrijden” op een veilige manier.
Een kindermiddag kan ook genomen worden als voorbereiding op een
ponykamp, ter kennismaking.
 Voor elke middag kan losstaand ingeschreven worden.
 Het inschrijven houdt eenvoudig een berichtje in (email, sms, tel, …)
waarin je meldt dat we je kunnen verwachten.
 Aanmelden op het ogenblik zelf is niet mogelijk, het aantal
inschrijvingen is beperkt.
 De middagen worden (bijna) wekelijks georganiseerd, ook tijdens de
schoolvakanties.
 De begeleiding bestaat steeds uit minstens 3 personen: één monitor
en twee begeleiders.
 Enige voorkennis of rijervaring is niet nodig.
Programma
Aanvang zaterdag:13h45 of woensdag: 13h30
o Pony’s onder begeleiding uit de weide of de stal halen.
o Pony’s poetsen en verzorgen
o Pony’s opzadelen, individueel begeleid
o Rijinitiatie, begeleiding aangepast aan het individueel niveau.
o Aanvullende behendigheidsspelletjes met de pony’s naargelang
het aantal deelnemers en het weer.
o Activiteiten die met het paardrijden verwant zijn: onderhoud van
het rijmateriaal en de stallen, hooi geven, strooien, …
Einde zaterdag:17h of woensdag:16h30
Een middag kost 19 euro, gebruik van een bodyprotector inbegrepen. Er
wordt op de dag zelf afgerekend of vooraf overgeschreven op de
rekening van De Welden Driesch. Een paardrij-helm kan je huren tegen
€ 1,00 per beurt.

Ponykampen en kindermiddagen zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen jonger dan
12 jaar.
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VAKANTIEKAMPEN 2018

BREVETAFNAME zaterdag 1 september 2018
Ο A en B brevet, door LRV – VLP (vanaf 11jr)
Ο Voorwaarden:

voor KINDEREN (vanaf 5 jr) en ADOLESCENTEN

A-brevet: 11 jaar of ouder in 2018,
B-brevet: 12 jaar of ouder in 2018, A-brevet behaald hebben.
Ο Voorbereidende lessen in de week vooraf, op aanvraag.
Ο Vrije deelname voor iedereen
Ο Afzonderlijk inschrijven, € 30,00
Beide brevetten kunnen op dezelfde dag afgelegd worden.

ZOMERVAKANTIE:


Voor de ervaren ruiters (B-brevet of gelijkwaardig)
VETERANEN -TENTENKAMP – max 12 deelnemers
vanaf 14jr tot …
30/07 t.e.m.

3/08/2018 (5 dagen)

Dressuur, springen, cross, wandelen, galoptraining, ochtendtip,…
Eventueel met eigen paard.



Voor kinderen vanaf 5 jaar, tot 14 jaar.
Ervaring met pony’s en paarden kan maar hoeft niet.
Steeds minstens één groep “half gevorderden” en één groep
“beginnelingen”, eventueel groep “gevorderden” (A-brevet)

Augustus 2018

Juli 2018

2/07 t.e.m. 6/07/2018 (5 dagen)
9/07 t.e.m. 13/07/2018 (5 dagen)

Inclusief training voor A en B-brevet, theorie en praktijk

Dagindeling ponykampen
-

Aanvang 9h00,
o
o
o
o
o
o
o
o

Pony’s en haflingers verzorgen en optuigen
Minstens 2 uur actief paardrijden
Voltigeband
½ uur paardverzorging
Geleide activiteiten rond het paard en de manege
Theorie: terminologie, algemene kennis paard en paardrijden,
verkeersregels
s’ middags eten we eigen meegebrachte lunch,
dagverse soep van het huis

- Einde 16h30

16/07 t.e.m. 20/07/2018 (5 dagen –week Gentse Feesten)
30/07 t.e.m. 3/08/2018 (5 dagen – max 6 deelnemers)

De deelnemers worden ingedeeld in groepjes volgens niveau.
Wie reeds rij- ervaring heeft kan via leuke parcours zijn kunde meten
met leeftijdsgenoten, of de voorbereiding naar een A brevet aanvatten.

6/08 t.e.m. 10/08/2018 (5 dagen)
13 en 14/08, 16 en 17/08/2018 (ma/di of do/vrij of 4 dagen
niet woe 15/8)

Kostprijs ?
€ 240,00 ponykamp (voor 5 dagen – bedrag a rato v.h. aantal dagen)
€ 25,00 verzekering via LRV (indien nog geen lid van De Welden Driesch)

20/08 t.e.m. 24/08/2018 (5 dagen)

Inclusief training voor A en B-brevet, theorie en praktijk

27/08 t.e.m. 31/08/2018 (5 dagen)

Inclusief training voor A en B-brevet, theorie en praktijk

Inschrijving voor een kamp is definitief na betaling van het
inschrijvingsgeld op rekening van De Welden Driesch:
BIC SPAABE22
IBAN BE50 8601 0219 3118
Naam van de deelnemer en periode van het kamp als mededeling.

HERFSTVAKANTIE:
29/10 t.e.m. 31/10/2018 (3 dagen: ma-di-woe)

Indien gewenst kan bij een ponykamp opvang voorzien worden vanaf 7h45 en tot
18h30, mits een bijdrage van 4 euro per uur, gerekend per half uur.
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