PAARDRIJDEN
BIJ RIJBAAN PIET
Even kennismaken …
Rijbaan Piet is een 2de generatie familiebedrijf ontstaan uit de ouderlijke boerderij van de
familie Pieters.
“Beter paardrijden”

Manège – Rijschool Rijbaan Piet

50 jaar later zijn we uitgegroeid tot een hippisch centrum waar iedereen zijn gading vindt.
Met onze jarenlange kennis en ervaring helpen we jou als ruiter op weg om je doel te
bereiken, zowel louter recreatief als wedstrijdgericht (dressuur en springen).

Schoolstraat 4, 9200 Dendermonde

VOOR WIE ? Iedereen die graag wil paardrijden (minimum leeftijd 4 jaar) !
 BEGINNERS :
Heb je nog nooit gereden of nog maar enkele keren op een paard gezeten ?
 kijk dan bij onze info “leren paardrijden”, daar kom je te weten hoe we te werk gaan.
Heb je al ervaring en wil je graag je vaardigheden verbeteren ?
Afhankelijk van jouw niveau kan je terecht in onze groepslessen (deze zijn opgedeeld in niveau’s)

of kan je privéles nemen.
Dit kan zowel met je eigen paard als met een manègepaard.

 SPRINGRUITERS :
Heb je nog nooit gesprongen ?
Zit je stevig op je paard, heb je een goede basiskennis en ben je klaar om de stap te zetten naar
springlessen ? Dan starten we eerst met een cursus van 10 privélessen voor je kan aansluiten
bij de groepslessen.
Heb je al springerervaring ?
Dan hebben we een ruim aanbod groepslessen (afhankelijk van niveau ruiter en/of paard),
maar ook privéles is mogelijk.
Dit kan zowel met je eigen paard als met een manègepaard.
! Een degelijke basis dressuur is noodzakelijk om een goede springruiter te worden. Springruiters zijn verplicht minstens
1 uur dressuurles per week te volgen.



Heb je nog vragen en/of wens je graag
een afspraak te maken ?
Geef ons gerust een seintje of kom langs
voor een bezoek ter plaatse.

info@rijbaanpiet.be - 0475/670.610 (Benjamin Pieters)
Manège-Rijschool Rijbaan Piet nv
Schoolstraat 4, 9200 Dendermonde - 0475/670.610
OPEN : dinsdag tot en met zondagmiddag
GESLOTEN : zondagnamiddag en maandag

