FOLDER SPORTLESSEN
april – juni 2019

In deze bundel vind je de informatie betreffende
de sportlessen die starten in april 2019.
Wie reeds ingeschreven was tijdens het vorige trimester (januari – april) hoeft niets te doen. Je wordt
automatisch heringeschreven op zelfde dag /zelfde uur. Wil je toch overstappen naar een andere
groep?, contacteer ons dan zo snel mogelijk op waregem@sport.vlaanderen.
Wil je niet meer ingeschreven zijn in de sportlessen contacteer ons dan onmiddellijk en zeker voor 16
april op waregem@sport.vlaanderen want anders zal je toch een factuur krijgen om te betalen.
Nieuwe ruiters of wie voor extra lessen wenst in te schrijven kan dit vanaf dinsdag 16 april.
De online inschrijvingstool vind je op https://www.sport.vlaanderen/waregem. Op de homepagina van
Waregem vind je de link naar de online inschrijvingen (de nieuwe lessen zijn pas zichtbaar vanaf 16
april).
Met sportieve groeten vanwege het team

De online inschrijvingen voor de nieuwe ruiters starten op
dinsdag 16 april rond 10h00.
wie in het huidige trimester (januari – april) al was ingeschreven hoeft niets te doen
tenzij je wenst te stoppen met de lessenreeks.
Als je wenst te stoppen stuur ons dan kort een mail met naam van de ruiter + code van de les (of
dag + uur + lesgever) naar waregem@sport.vlaanderen
De juiste data van de sportlessen vind je op de voorlaatste pagina van deze folder.
(het verschil in aantal lessen verklaart ook het verschil in prijs tussen de lessenreeksen)
Een gewone les kost 10 euro per uur.
(er is 1 les die wat duurder is: zaterdag 13h15 tot 15h00 omdat deze 1h45 duurt, deze les kost 15 eur)
Een gevorderde les dressuur en springen kost 13 euro per uur.

TERUGBETALINGEN zijn enkel mogelijk op voorlegging van een geldig doktersattest
en steeds met afhouding van 15 euro administratieve kost.

SPORTKAMPEN

Er zijn nog plaatsen beschikbaar in sommige weken.
De laatste kampweek (19 – 23 augustus) is reeds volledig volzet

Schrijf in via www.sport.vlaanderen rubriek sportkampen
Of contacteer ons voor meer informatie op
waregem@sport.vlaanderen

BREVETTENACTIE
Save the date

Afname A-Brevet en B-Brevet
Zondag 12 mei 2019
Inschrijven voor de brevettenactie via
waregem@sport.vlaanderen
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DATA van de sportlessen april - juni 2019
De lessenreeks start op maandag 29 april en loopt t.e.m. zaterdag 29 juni 2019
Op maandag 7 lessen

April: 29
Juni: 3 – 17

Mei: 6 – 13 – 20 - 27

Op dinsdag 8 lessen

April: 30
Juni: 4 – 11 – 18

Mei: 7 – 14 – 21 - 28

Op woensdag 7 lessen

Mei: 8 – 15 – 22 - 29

Juni: 5 – 12 – 19

Op donderdag 7 lessen

Mei: 2 – 9 – 16 - 23

Juni: 6 – 13 – 20

Op vrijdag 8 lessen

Mei: 3 – 10 – 17 – 24 - 31

Juni: 7 – 14 – 21

Op zaterdag 5 lessen

Mei: 4 groep (A) – 11 – 18 –
25 groep (B)

Juni: 1 - 8

Op zaterdag 4 mei en zaterdag 25 mei gaan de helft van de
zaterdaglessen door, kijk duidelijk op de planning of de letter (A) of
(B) vermeld staat naast uw les. Op 4 mei zullen de lessen (A) doorgaan
en op zaterdag 25 mei zullen de lessen (B) doorgaan.
De inhaallessen van het eerste trimester (die waren afgeschaft wegens de sneeuw en
vorstweek) zullen doorgaan van Zaterdag 22 juni tem vrijdag 28 juni

Data van de lessen dressuur en springen met o.a. Janus Archie
april – juni 2019

Op woensdag 5 lessen

Mei: 15 – 22

Juni: 5 – 12 - 26
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Activiteitenkalender 2019

ma 8/04 – vrij 12/04

sportkamp Week 15

org.: Sport Vlaanderen Waregem

zat 13/04 – zon 14/04

outdoor jumping WVUR

org.: VZW Jumping Waregem

ma 15/04 – vrij 19/04

sportkamp Week 16

org.: Sport Vlaanderen Waregem

zat 20/04 – ma 22/04

nationale eventingwedstrijd

org.: VZW RV De Gaverbeek

do 25/04 – zon 28/04

internationale dressuurwedstrijd

org.: VZW Quadrille

woe 1/05

outdoor jumping WVRF

org.: VZW Jumping Waregem

zat 4/05 – zon 5/05

outdoor jumping WVUR

org.: VZW Jumping Waregem

zon 12/05

dressuurwedstrijd para-equestrian

org.: VZW VLP

zon 19/05

dressuurwedstrijd outdoor

org.: VZW Jumping Waregem

zat 25/05 – zon 26/05

outdoor jumping Gouden Laars

org.: VZW RV De Gaverbeek

zat 25/05 – zon 26/05

Fietsweekend

org.: Sport Vlaanderen Waregem

zon 2/06

outdoor jumping

org.: VZW De Gaverbeek

zat 15/06 – zon 16/06

nationale eventingwedstrijd Wortegem org.: VZW RV De Gaverbeek

zon 16/06

dressuurwedstrijd para-equestrian

org.: VZW VLP

zon 23/06

dressuurwedstrijd WVUR

org.: VZW Jumping Waregem

zat 29/06 – zon 30/06

outdoor jumping WVUR

org.: VZW Jumping Waregem

zat 26/06 – zon 30/06

Fietsweekend

org.: Sport Vlaanderen Waregem

zat 6/07 -zon 7/07

outdoor jumping WVUR

org.: VZW Jumping Waregem

zon 21/07

dressuurwedstrijd para-equestrian

org.: VZW VLP

zat 3/08 – zon 4/8

nationale eventingwedstrijd

org.: VZW L’Equino

zon 11/08

dressuurwedstrijd para-equestrian

org.: VZW VLP

zon 18/08

koetsentocht

org.: Stad Waregem

zat 24/08 – zon 25/08

outdoor jumping WVUR

org.: VZW Jumping Waregem

zon 1/09

outdoor jumping

org.: VZW De Gaverbeek

zat 7/09 – zon 8/09

Fietsweekend

org.: Sport Vlaanderen Waregem

do 12/09 – zon 15/09

Internationale dressuurwedstrijd CDI

org.: VZW De Gaverbeek

do 19/09 – zon22/09

Internationale eventingwedstrijd CCI3* org.: VZW Eventing Waregem

do 26/09 – zon 29/09

Internationale jumpingwedstrijd CSI5*

org.: VZW Waregem Horse Week

zon 13/10

dressuurwedstrijd para-equestrian

org.: VZW VLP

zon 20/10

opendeur G-ruiters To Walk Again

org.: VZW Sporta

zon 27/10

examen rijvaardigheid

org.: VZW VLP

ma 11/11

indoor jumping

org.: VZW De Gaverbeek

zon 17/11

Sint-Hubertusviering

org.: Club – Stad - SVWaregem
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