BREVETTEN
Brevet Eerste Graad = doe boekje
Een eerste stap in de Brevettenreeks !
Je paard een halster aandoen, hem leiden ; veilig vastbinden , een mooie houding , kunnen lichtrijden
,overgaan in galop , afzadelen ; een goede attitude ….
(enkel praktische proef ) Je rijdt in de 2e of 3e les op zaterdag, zondag of om 16.u op woensdag en je bent
nog geen 11j. dan kan je zo’n opdrachtenboekje aanschaffen voor 2€ bij Katrien aan de bar
Dit brevetje kan je voortaan behalen in een Ruitervakantie .of tijdens je wekelijkse lessen

WORD JE 12 JAAR, EN WIL JE IN 2020
MEE GAAN WANDELEN,
DAN IS EEN
A - BREVET VERPLICHT
A BREVET of Wandelbrevet
Om een A brevet te bekomen moet je 11 jaar worden in 2018 en een theorie- en praktijkproef (dressuur &
springen)afleggen.
Dit wordt afgenomen tijdens een ruitervakantie; je boek kan je nu reeds bekomen voor 17€ aan de bar.
Voor meer info : kijk op de site : www.groenhove.be => Ruiterclub –Ruitervakanties => brevetten

B BREVET of Sportief Brevet
Vanaf 12 jaar en in het bezit zijn van je A brevet .
Deze omvat een individuele dressuurproef, een klein parcours (5 hindernissen) springen en een theorie proef.
Voor deze proef is een volledig ruiteruniform verplicht.
Dit Brevet kan je behalen tijdens de Ruitervakanties

Vakantie Job 2019
* Word je 15 jaar in 2020 , dan kan je een Aspirant-Initiator cursus volgen in de maand mei 2020
Deze cursus omvat 3 les dagen, die vooral praktijk gericht is.
Heb je interesse , dan kan je reeds als voorbereiding komen helpen bij de kidsclub!
Geef je naam op bij Katrien !

*Word je 16 jaar in 2020 , en je wenst als amimator te werken , dan volg
je eerst een “opleiding animator”
Wees er vroeg bij, informeer nu reeds bij Federatie sportiek tel.050/20.05.46
Ben je ingeschreven voor deze cursus ,breng Katrien op de hoogte; en stuur dan ook een mailtje
naar : info@groenhove.be
Zodat we u kunnen op de hoogte houden ivm de kampen

*Je wil graag lesgeven dan moet je in het bezit zijn van een “ Initiator Diploma ”
17 jaar worden in 2020 en in het bezit zijn van je B brevet ,dan kan je die cursus volgen.
In 2020 gaat er vanaf Februari tot eind april ( examen) een cursus “Initiator “ door bij ons op de
Manége !
Heb je interesse ,dan kan je uw naam doorgeven aan Katrien

