Wat is JRB Kring de Baronie:
Jeugdruiterbegeleiding Kring de Baronie.
Wij zijn een groepje enthousiaste mensen die graag voor alle ruiters tot en met 18 jaar activiteiten en
evenementen willen organiseren.
Wij zijn, astrid Vd Westerlaken ‐ Honings Olinda Ansems en Ingrid Tempels ‐ Vromans.
Mail: jrbkringdebaronie@gmail.com

Doelen van JRB:
‐ de ruitersport ook de voor de beginnende ruiter leuk te maken.
‐ ruiters de kans te geven om diploma's en ruiterbewijs te halen.
‐ ruiters kennis te laten maken van alle disciplines van de ponysport.
De ideeën van de kinderen en clubs stellen wij zeer op prijs. Dus schroom niet om contact met ons op te
nemen. jrbkringdebaronie@gmail.com

Dit jaar willen we starten met een bixie kampioenschap en het diploma rijden.
Bixiekampioenschap :
Dit wil zeggen dat we 4 wedstrijden willen gaan organiseren waarvan je er 3 moet rijden om mee te
doen voor de kampioenschap.
Voor wie:
Kinderen 6‐ 13 jaar mogen mee doen.
En hoeven geen startkaart te hebben maar moeten wel lid zijn van knhs.
Wat is bixie:
Spelenderwijs leren wedstrijd rijden.
Wedstrijd kleding is niet verplicht wel laarzen en cap.

Welk niveau is er voor bixie dressuur en springen AA ( met begeleiding pony mag zelfs pony vast
houden) A (zelfstandig zonder galop)
B1 (zelfstandig met galop)

De beoordeling is met kruisjes.
Slecht, Matig, Voldoende, Ruim voldoende, Goed.
En elke wedstrijd kun je een stempel verdienen bij 3 stempels mag je een klasse hoger. Mocht je al
enkele vaardigheden hebben mag je in de A klasse starten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen middels de mail. jrbkringdebaronie@gmail.com

Diploma rijden:
Diploma veulen: 6‐8 jaar geen lidmaatschap knhs verplicht.
Diploma A: 8‐10 jaar wel lidmaatschap knhs
Diploma B: 10‐12 voor degene die de A diploma heft.
CBR 1: voor kinderen vanaf 12 jaar (vooropleiding ruiterbewijs).
Hierna volgt CBR 2 en Ruiterbewijs.
Pakket veulen, A en B kost €20 per diploma dit is incl boek 4 theorielessen 2 praktijklessen
consumptiebon en examen.
Pakket CBR 1 ( en 2) kost €25 incl boek 4 theorielessen 2 praktijklessen consumptiebon en examen.
Examen diploma is 3de weekend 17 en 18 sept. 2016 in Udenhout
Voor meer informatie kunt u contact opnemen middels de mail : jrbkringdebaronie@gmail.com

