BREVETTEN
A – B – RIJVAARDIGHEID INITIATOR
Voorbereiding A en/of B brevet / Rijvaardigheid initiator
Mogelijkheden A en B brevet :
- de laatste dag van een ruiterkamp  tijdens de kampweek bereiden we je voor op het
examen A of B brevet
- Ook individuele begeleiding (privéles) voor A brevet, B brevet en rijvaardigheid initiator
is mogelijk.
INFO :
A brevet
- vanaf 11 jaar (of het jaar waarin je 11 wordt)
- theoretische proef
- dressuurproef in kleine groepjes
- springproef
B brevet
- voorwaarde: A brevet hebben of geslaagd zijn voor A op de zelfde dag
- vanaf 12 jaar (of het jaar waarin je 12 wordt)
- theoretische proef
- dressuurproef individueel
- springproef individueel (klein parcours, min. 70 cm - max. 80 cm)
Andere mogelijkheden
- Bekwaamheidsattest: voor kinderen die nog te jong zijn om het A-brevet af te leggen.
Dit omvat de praktische proeven van het A-brevet (springen en dressuur). Er is geen theorie. Later kan men het A-brevet behalen
door het bekwaamheidsattest aan te vullen met de theorie.
- Attest B dressuur : dit omvat de dressuurproef en de theorie van het B-brevet.
Er is geen springproef. Men ontvangt geen echt brevet maar wel een attest. Dit attest is geldig om een dressuurlicentie aan te
vragen bij de VLP.
- Herexamen: een herexamen voor een deel van het bekwaamheidsattest, A-brevet, B-brevet of attest B-dressuur is ook mogelijk.
Vermeld dit bij je inschrijving.
Boek ruiterbrevetten
In het boek ruiterbrevetten staat de nodige theorie en de praktijkproeven beschreven. Je kan het boek bestellen
bij VLP.
Data examens A en B brevet 2016 :
- 08/04/2016, vrijdag, start 09.00 u
- 15/07/2016, vrijdag, start 09.00 u
Inschrijven (beperkt aantal deelnemers - deelnemers kampen ter voorbereiding brevetten krijgen voorrang).
Inschrijven : info@rijbaanpiet.be
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