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“Beter paardrijden”

 Leren paardrijden van het prille begin tot wedstrijdniveau : vanaf 4 jaar tot …
- dressuur
- springen
- kleuterrijden
- hippotherapie en G-paardrijden (paardrijden voor personen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking)

 Pony- en ruiterkampen
 Sporststal : DRESSUUR (Peter Pieters) en SPRINGEN (Benjamin en Eliah Pieters)
- opleiding van wedstrijdruiters en uitbrengen op wedstrijd van dressuur- en springpaarden
- privé lessen : dressuur en springen
- springstages
Aan- en verkoop van paarden en pony’s : zowel recreatie als wedstrijd/sportpaarden

 Zadelmak maken en opleiden van jonge paarden, corrigeren van paarden
 …



Manège-Rijschool RIJBAAN PIET
“Beter paardrijden”
Meer dan 50 jaar ervaring
in de begeleiding van ruiters
en het opleiden van paarden.
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PROFESSIONELE BEGELEIDING VOOR ZOWEL RUITER ALS PAARD
van het prille begin tot wedstrijdniveau.
DRESSUUR : Peter Pieters
Dressuurruiter Peter Pieters staat voor professionele
begeleiding voor zowel ruiter als paard op het gebied van
dressuur.
Privéles, wedstrijdbegeleiding, …
Palmares : tal van regionale en nationale successen,
jeugdtrainer regionaal en nationaal niveau, …

SPRINGLESSEN : Benjamin Pieters
Springruiter Benjamin Pieters staat voor professionele
begeleiding voor zowel ruiter als paard op het gebied van
jumping.
Privéles, uitbrengen op wedstrijd van springpaarden,
springstages, …
Palmares : HROV kampioen seniors, jeugdtrainer regionaal en
nationaal niveau, tal van regionale, nationale en
internationale successen
Is actief op regionaal, nationaal en internationaal vlak.

Volg ons op facebook voor recente uitslagen …

Eliah Pieters
Junior springruiter Eliah Pieters, zoon van Benjamin Pieters,
legt zijn focus op de springsport.
Hij brengt momenteel een aantal paarden uit op regionaal en
nationaal niveau onder begeleiding van zijn vader.
Palmares : 2de plaats HROV kampioenschap Scholieren 2012,
winnaar 1m40 Gouden Laars, 6de plaats Beker van België
Junioren 2015, regionale en nationale successen, …
Eliah is actief op regionaal en nationaal vlak.
Volg ons op facebook voor recente uitslagen …
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JBAAN PIET

DRESSUUR
PETER PIETERS
Begeleiding van gemotiveerde dressuurruiters, zowel privé als in groep.
Begeleiding dressuurruiters op wedstrijd
Uitbrengen van dressuurpaarden op wedstrijd.
Dressuurmatige training van spring- en eventingruiters.
Advies bij de aan- en verkoop van dressuurpaarden en –pony’s.
Palmares : tal van regionale, nationale en internationale successen tot niveau intermédiaire,
begeleiding van leerlingen tot Grand Prix niveau
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SPRINGEN
Begeleiding van gemotiveerde springruiters, zowel privé als in groep,
vanaf niveau beginners tot wedstrijdruiters.

BENJAMIN PIETERS

Begeleiding springruiters op wedstrijd.
Uitbrengen van springpaarden op wedstrijd.
Advies bij de aan- en verkoop van springpaarden en –pony’s.
Springstages, springlessen
Palmares : tal van regionale, nationale en internationale successen, HROV kampioen
seniors, jeugdtrainer regionaal, nationaal en internationaal niveau, …

Volg ons op Facebook voor recente uitslagen …
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SPRINGEN
Bij Eliah kan je terecht voor :
- Springlessen, voor zowel beginnende springruiters als wedstrijdruiters
(privélessen en groepslessen).
- Uitbrengen van springpaarden op wedstrijd.
Palmares : - behaalde als 14-jarige de 2de plaats op het HROV Kampioenschap voor
Scholieren 2012,
- werd in 2015 6de op de Beker van België voor Junioren
- is momenteel actief op regionaal en nationaal vlak (HROV, Silver, Gold,
Gouden Laars, …)
Volg ons op Facebook voor recente uitslagen …
Diploma : initiator paardrijden VTS

ELIAH PIETERS

INFRASTRUCTUUR
ACCOMODATIE

2 buitenpistes met all weather bodem 50m x 45m en 75x65x60x42m

2 overdekte pistes : 60 m x 20 m en 40 m x 20 m

2 buitenpistes met all weather bodem 50m x 45m en 75x65x60x42m

ruime boxen

4 wasplaatsen en 2 solaria

weidegang

weidegang
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toegankelijk voor rolstoelgebruikers

gezellige bar en veranda met zicht op zowel binnen- als buitenpiste

• 2 overdekte rijbanen:
60m x 20m en 40m x 20m

• 2 buitenpistes met all weather bodem :
50m x 45m en 75x65x60x42m

• longeercirkel
• springparcours outdoor
• weidegang
• 4 wasplaatsen en 2 solaria
• gezellige cafetaria met zicht op zowel
binnen- als buitenpiste
• buitenterras
• slaapzalen voor ruiterkampen
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OPEN : van dinsdag tot en met zondagmiddag - GESLOTEN : zondagnamiddag en maandag

