Gedateerd: 19-04-2022

Beheerstatuut Ruiteraccomodatie “De Sporen”
ARTIKEL 1. OPENINGSTIJDEN TERREIN
a. Het terrein is van maandag tot en met vrijdag van 09:00 - 22:00 uur ’s avonds geopend.
b. Op zaterdag en zondag is het terrein van 09:00 - 20:00 geopend
c. Het bestuur kan besluiten om van bovenstaande openingstijden af te wijken i.v.m. vakanties,
feestdagen of activiteiten.

ARTIKEL 2. LESSCHEMA
a. Het bestuur zal een lesschema bij de kantine ophangen
b. Tijdens lessen is de binnen/buitenbak (afhankelijk van het weer) waar de les plaats vind niet
toegankelijk voor andere ruiters.
c. Indien een les komt te vervallen probeert het bestuur dit z.s.m. te melden

ARTIKEL 3. IVM NOODGEVALLEN
a. Zoals in artikel 8 lid c van het HR vermeld: Een gebruiker van de accommodatie dient ten alle
tijden vergezeld te zijn door tenminste één andere (natuurlijk) persoon. Indien hieraan niet
voldaan kan worden, is de gebruiker verplicht een hulpmiddel binnen handbereik te hebben
voor het plaatsen van een noodoproep. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een
mobiele telefoon;

ARTIKEL 4. REGELS OMTREND RIJKLEDING IVM VEILIGHEID
a. Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband en
voorzien van de CE en EN-1384 markering te dragen.
b. Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen (jodphurs) met een
gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps. Er mag alleen met jodphurs
gereden worden in combinatie met chaps. De laarzen of schoenen moeten ruim in de
stijgbeugels te zitten.
c. Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse
kleding te dragen.
d. Uitzondering op lid c is als een georganiseerde activiteit bijvoorbeeld vraagt om een kostuum.
Echter kan ook hier het bestuur de ruiter aanwijzen afstand van het kostuum te doen tijdens
het rijden als deze als gevaarlijk wordt ingeschat.
e. Wij adviseren sterk om tijdens het springen geschikte veiligheidskleding te dragen zoals
bijvoorbeeld een bodyprotector.

ARTIKEL 5. DE BINNEN RIJBAAN BETREDEN & VERLATEN
a. Het voornemen om de rijbaan te betreden of te verlaten moed duidelijk aangekondigd
worden.
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b. Voor het betreden van de rijbaan dient de ruiter (of begeleider) de hoeven van het
paard/pony uit te krabben op het verhaarde voor de ingang van de rijbaan. Na het uitkrabben
graag alles opvegen en in de kruiwagen plaatsen.
c. Bij het verlaten van de rijbaan dient de ruiter (of begeleider) de hoeven van het paard ook uit
te krabben. Dit geschied graag op het verharde van zo dicht bij als kan bij de ingang. Graag na
het uitkrabben schoon zand terug in de bak vegen. Vies zand graag opvegen en in de
kruiwagen plaatsen.
d. Na het betreden of het verlaten van de rijbaan verzoeken wij ruiters (of begeleiders) de rijbaan
z.s.m. te sluiten om te voorkomen dat paarden die ervan doorgaan de rijbaan kunnen
verlaten.
e. Wij verzoeken ruiters (of begeleiders) zorg ervoor te dragen dat hoevenkrabbers, bezems,
mestboys en mogelijk andere zaken weer netjes op te bergen en niet te laten slingeren omdat
deze dan een veiligheidsrisico kunnen vormen.

ARTIKEL 6. DE BUITEN RIJBAAN BETREDEN & VERLATEN
f.

Het voornemen om de rijbaan te betreden of te verlaten moed duidelijk aangekondigd
worden.

g. Na het betreden of het verlaten van de rijbaan verzoeken wij ruiters (of begeleiders) de rijbaan
z.s.m. te sluiten om te voorkomen dat paarden die ervan doorgaan de rijbaan kunnen
verlaten.
h. Wij verzoeken ruiters (of begeleiders) zorg ervoor te dragen dat hoevenkrabbers, bezems,
mestboys en mogelijk andere zaken weer netjes op te bergen en niet te laten slingeren omdat
deze dan een veiligheidsrisico kunnen vormen.

ARTIKEL 7. RIJBAANREGELS (BINNEN EN BUITEN)
a. Tijdens de verengingslessen dienen de instructies van de instructeur altijd direct te worden
opgevolgd.
b. Op- en afstijgen dient gestructureerd te geschieden. Hiervoor mag je van de opstaphulp in de
hoek gebruik maken Indien er geen gebruik van deze opstaphulp gemaakt wordt de ruiter
geacht op de AC lijn op te stappen.
c. Ruiters in een snellere gang hebben voorrang op ruiters in een langzamere gang (galop dus
voor draf, draf voor stap).
d. Bij meerdere ruiters in de rijbaan is het alleen toegestaan om op de binnenhoefslag te
stappen.
e. De ruiters die rijden op de linkerhand hebben voorrang op de hoefslag. Dit geldt voor zowel
de gangen draf als galop.
f.

De zijgangen hebben voorrang op andere ruiters. Dit geldt ook voor de hoefslag!

g. Geef elkaar de ruimte. Eis je voorrang niet en snij een ander niet af.
h. Als iemand van het paard valt gaan de andere ruiters stilstaan.
i.

Voor de veiligheid ontmoedigen wij om je telefoon tijdens het rijden te gebruiken.
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ARTIKEL 8. SPRINGEN OF CAVALETTI-WERK
a. Het is toegestaan om het springmateriaal van de verenging te gebruiken. De verenging
verwacht wel dat dat hiermee voorzichtig wordt omgegaan en dat het materiaal na gebruik
weer netjes wordt opgeborgen.
b. Vraag indien er al andere combinaties aan het rijden zijn of deze geen bezwaar hebben dat er
gespringen wordt. Bij bezwaar = geen springen.
c. Wanneer er meer combinaties springen dan dient het springen van een hindernis te worden
aangekondigd.

ARTIKEL 9. LONGEREN EN BEGELEIDEN
a. Longeren is in de binnen rijbaan absoluut niet toegestaan.
b. In de buiten rijbaan is longeren wanner er één of meer combinaties rijden, alleen toegestaan
wanneer alle combinaties toestemming geven.
c. Begeleiden van ruiters in de binnen en buiten rijbaan toegestaan mits het leidsel niet langer
is dan 2 meter.

ARTIKEL 10. POEPSCHEPPEN & KRUIWAGEN LEGEN
a. Het wordt van ruiters (of begeleiders) verwacht dat zij na het mesten van hun paard deze
adequaat opruimen.
b. Als de kruiwagen vol is wordt je als ruiter (of begeleider) geacht om de kruiwagen te legen op
de aangewezen overdekte mesthoop
c. Als je de laatste ruiter op de dag bent (of vermoed dat te gaan zijn) wordt geacht dat je de
kruiwagen leegt op de aangewezen overdekte mesthoop buiten
d. Probeer zo min mogelijk zand mee te scheppen tijdens het verwijderen van mest.

ARTIKEL 11. SPROEIEN
a. …..

ARTIKEL 12. ONDERHOUD TERREIN
a. ….

ARTIKEL 13. MELDING KAPOTTE ZAKEN
a. Wij verzoeken ruiters (of begeleiders) om kapotte of lege zaken te melden bij het bestuur.
Hierdoor kan het bestuur actie ondernemen om dit te herstellen.

ARTIKEL 14. ANDERE REGELS IVM GEBRUIK FACILITEIT
a. Iedereen komt hier om van zijn hobby te genieten. Binnen onze vereniging wordt agressie,
(seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag op welk niveau dan
ook- niet geaccepteerd.
b. Te paard, op een rijtuig en binnen mag absoluut niet gerookt worden;
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c. Omdat wij de rijfaciliteit met grote zorg onderhouden verzoeken wij leden/donateurs ervan
af te zien het terrein anders te gebruiken dan voor het doelgericht trainen/bewegen van hun
paard.
d. Mocht je het terrein toch willen gebruiken op een andere manier dan in lid c vermeld (zeg een
fysiobehandeling of scheren) moet je hier uitdrukkelijk toestemming voor krijgen van het
bestuur.
e. Op uitzondering op lid d gelden noodgevallen waarbij een dierenarts geraadpleegd moet
worden.
f.

Mocht er onduidelijkheid zijn over één van onderstaande regels, neem dan contact op met
het bestuur
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