Wat heb ik nodig voor de eerste les?
Voor de allereerste lessen is het aanschaffen van kleding en cap nog niet nodig.
Caps zijn te leen op ons ruitersportcentrum en voor de eerste les is het voldoende als je een makkelijk
zittende, niet te wijde en liefst elastische broek aan heeft met stevige hoge schoenen met sterke
doorlopende zool en een kleine hak. De zool mag niet te veel profiel hebben, anders blijf je snel hangen
in de beugels. Bij lange haren is het veiliger de haren vast te maken in een staart of vlecht.
Als eenmaal de smaak te pakken is, is een eigen uitrusting aan te raden. Het is niet alleen veiliger om
speciale paardrij kleding te gebruiken, het maakt paardrijden ook leuker, omdat het lekkerder zit.
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Cap
Rijlaarzen of jodphurs met chaps
Rijbroek
Handschoenen
Zweep

Lessen algemeen
Het is aan te raden om in ieder geval 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Zo kan er
alvast gekeken worden op welke pony uw kind ingedeeld is en gecontroleerd worden of de pony al
opgezadeld is.
Als de pony in de voorgaande les heeft meegelopen, is hij/zij dus al volledig gezadeld. Als dit niet het
geval is dan kunt u zelf of de stalmedewerker het hoofdstel aanbrengen. De hoofdstellen hangen in de
zadelkamer tegen de achterwand. Elke pony heeft een eigen hoofdstel met bijbehorend naamkaartje.
Na de les kan het voorkomen dat de pony weer naar stal mag. Vaak mogen ze het zadel ophouden, maar
het hoofdstel mag uit. Dat kunt u zelf of de stalmedewerker doen. Daarna kan het hoofdstel weer
teruggehangen worden op de plek met het bijbehorende naamkaartje.
Leswissel/opstart
Als uw kind (en de pony) klaar staan, dan krijgt hij/zij van de instructie (diegene die de les geeft) te
horen wanneer hij/zij de rijbaan in mag gaan. U kunt met uw kind meelopen om te helpen opstappen,
maar dit kan de stalmedewerker of instructie ook voor u doen.
Wij doen ons uiterste best om de leswissel vlot te laten verlopen. Dit kan alleen als iedereen op tijd is.
Lesduur
De beginnerslessen duren een half uur. Na de beginnerslessen (B1 en B2) komen er lessen van een uur
(D1).
Doorstromen
De instructeur of instructrice bepaald wanneer er doorgestroomd kan worden. Vanuit de beginnersles B1
kan er na een aantal lessen (variërend na 3 tot 10 lessen) doorgestroomd worden naar de tweede
beginnersles B2. Na de B2 komen de lessen van een uur die aangeduid worden met D1.
Leskaart en lescontract

Bij het vervolgen van de lessen dient u een lescontract te ondertekenen. Deze kunt u opvragen in de
kantine en hiermee is uw kind goed verzekerd tegen ongevallen. Deze verzekering die samen gaat met
het lidmaatschap/contract kost € 17,50 per kalenderjaar.
Ruitersportcentrum Zwolle werkt met een digitaal leskaartensysteem. U krijgt dus geen kaart in handen.
Deze staat in de computer en aan de hand daarvan kan de lesindeling gemaakt worden. We werken met
kwartaalkaarten, de tarievenlijst is hierbij gevoegd. U kunt betalen in de kantine (pin/contant) of u kunt
het doen per automatische incasso. Dit laatste raden wij zeer aan. Het is niet alleen makkelijk voor u. U
voorkomt hiermee ook dat er geen pony toegewezen kan worden in de les, als gevolg van het uitblijven
van de betaling.
Activiteiten en communicatie
Regelmatig zijn er extra activiteiten voor kinderen. Op onze website, onze Facebookpagina en op het
prikbord naast de zadelkamer zullen deze activiteiten bekend worden gemaakt. Ongeveer elke twee
maand komt er een nieuwsbrief uit die per mail verzonden word
Vakantie/afzeggen
Alle lessen gaan gewoon door in de vakanties met uitzondering van de zomervakantie. Indien uw kind
een keer verhinderd is kunt u online de les afzeggen. Als dit minimaal 24 uur van tevoren gebeurd kan
uw kind de les inhalen. Inhalen is maximaal 2 keer per kwartaal toegestaan. Via onze website (kopje
lessen – afmelden les) verstuurd u de afzegging. In de kantine bij de barmedewerker kunt u een nieuwe
les plannen.

