
 

 

DRESSUUR LESSEN 
Deze winter hebben we terug 2 reeksen dressuurlessen en een Criterium Dressuur met 4 wedstrijden. 
 
Wat omvatten deze lessen: In kleine groepjes kennis maken met de juiste communicatie tussen ruiter en 
paard  (wat is: ‘weerstand biedende teugelhulpen’, hoe rijd ik mijn paard nageeflijk,…) Met deze vragen en 
nog veel andere,starten we met het echte dressuurwerk in de praktijk . 
 
Voor wie zijn deze lessen: voor de geïnteresseerde ruiters met manegepaard of eigen paard.  
Vooral met de jeugd willen we starten met initiatielessen dressuur. Vanaf niveau Halfgevorderd 1. 
 
Deze lessen vinden plaats op zaterdagvoormiddag van 9u tot 11u.  
De lessen worden door Tina gegeven.  
Het is een dressuurpakket, dwz dat we opbouwend werken. Je volgt de reeks, losse lessen zijn niet mogelijk.  
 

Weet dat deze lessen een extra zijn op de wekelijkse les die je volgt, wanneer je enkel dressuurles 

volgt, dan kan je geen vooruitgang maken. Het is ook de bedoeling dat je deelneemt aan de  
dressuurwedstrijden om zo je kennis te toetsen.  

Aan de dressuurwedstrijden kan iedereen deelnemen vanaf niveau Overgang ! Je hoeft 

geen dressuurlessen te volgen om te mogen deelnemen, dit is parate kennis !  
 
Er zijn 2 reeksen van 4 lessen  
De datums :Reeks 1 zaterdag :   8 okt. –  29 okt.– 19 nov. -3 dec.  
                                                We betalen de lessen in reeks van 4 lessen  
                    Reeks 2 zaterdag :   4 feb. – 18 feb.  – 4 maart – 11 maart  
De prijs: voor de 4 lessen met manegepaard = € 90.00  

      Met eigenpaard  gestald    = € 65.00  
    

Dressuurwedstrijden 
 

Zondag 6 november  Zondag 8 januari   Zondag 5 februari  Zondag 12 maart  
Deze wedstrijden zijn voor iedereen vanaf niveau Overgang,  

ook als je niet deelneemt aan de lessen dressuur . 

9u tot 14u  
 

Ben je geïnteresseerd,vul dan het onderstaand strookje in of mail naar info@groenhove.be - geef je naam op ! 
 

DEELNEMER  DRESSUUR REEKS 

 
NAAM & VOORNAAM : 

 
TEL en/of GSM :                                                

 
Email adres :                                                  
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