Hippische Sportvereniging De Paardenvriend Reuver
ACCOMMODATIE REGLEMENT
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De gebruiker die de regels overtreedt kan door elk ander lid hierop worden aangesproken. Indien
een gebruiker herhaaldelijk in overtreding is en na waarschuwingen zijn gedrag niet verbeterd,
wordt hem/haar de toegang tot de accommodatie met paard of pony ontzegd door een
bestuursbesluit.
In de gehele accommodatie geldt een algemeen rookverbod.
Iedere gebruiker dient na gebruik van de accommodatie de mest van zijn/haar paard/ pony uit de
rijhal, buitenbak en van het erf rondom de accommodatie te verwijderen. Voor het opruimen van het
mest is primair verantwoordelijk de gebruiker. Als er sprake is van instructie heeft de instructeur de
taak de ruiters op hun plicht te wijzen en is dus secundair verantwoordelijk.
Alcoholgebruik vóór of tijdens het rijden is niet toegestaan.
Tijdens het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidscap/-helm te dragen.
Tijdens het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen óf stevige schoenen met een gladde zool en
een hak, gecombineerd met chaps.
Tijdens het rijden dienen de laarzen of schoenen voldoende in de stijgbeugels te zitten.
Tijdens het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse
kleding te dragen.
De toegang tot de rijbaan is alleen toegestaan voor ruiters met paard en hun begeleider of
instructeur. Het is niet toegestaan dat tijdens het paardrijden andere kinderen/volwassenen, behalve
de begeleider of instructeur, zich in de rijbaan bevinden. Ook de aanwezigheid van honden in de
rijbaan tijdens het paardrijden is niet toegestaan.
Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd.
Op- en afstijgen van paard/pony dient gestructureerd te geschieden.
De combinatie die op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang
(rechts houden).
De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang.
Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef elkaar de ruimte.
Wanneer er meerdere combinaties rijden, dan gaat dressuur rijden voor springen.
Wanneer er meerdere combinaties springen, dan dient het springen van een hindernis te worden
aangekondigd.
Indien een lid niet deelneemt aan een clubles en toch gebruik wenst te maken van de
accommodatie, is dit lid een bijdrage van €60,- per kwartaal verschuldigd. Deze bijdrage zal via
automatische incasso worden verrekend. Een of tweemaal gebruik maken in een kwartaal is
voldoende om kwartaalgeld te moeten betalen
Ervaren rijdende leden en/of deelnemers aan de clublessen, die toestemming hebben van
instructeur en bestuur om individueel gebruik te maken van onze accommodatie, dienen altijd een
mobiele telefoon bij zich te hebben om in nood een alarmnummer te kunnen bellen.
In verband met de bodemgesteldheid is het niet toegestaan paarden/pony’s in een van de rijhallen
of de buitenbak te longeren. Uitgezonderd is het kortstondig longeren (maximaal 10 minuten)
kleine rijhal en de oefen buitenbak. Diegene die longeert is verplicht om mee te lopen met het paard.
Als longeerder stil blijven staan en het paard/pony dezelfde cirkel te laten lopen is ten strengste
verboden. Tevens geldt de beperking, dat wanneer er meerdere ruiters in de rijhal of buitenbak
aanwezig zijn, dit niet is toegestaan. Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen hiervan afwijken.
Het is niet toegestaan paarden/pony’s los te laten lopen in de rijhallen. Dit geldt ook voor de leden
die een paard gestald hebben op de manege.
Bij individueel gebruik is het inschakelen van 50% van de aanwezige verlichting van de kleine rijhal
voldoende. Voor de grote rijhal is enkel het inschakelen van de middelste verlichtingslijn voldoende.
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Voor de buitenbak zijn de drie lampen aan de westzijde voldoende. De leden dienen bij elkaar te
trainen, dus één rijhal of buitenbak met verlichting optimaal benutten.
De laatst aanwezige ruiter/persoon die gebruik maakt van de rijhal/accommodatie dient ervoor te
zorgen dat de verlichting uit is, het rolluik tussen de rijhallen dicht is en alle deuren gesloten zijn,
inclusief de poort(en) aan de Bergerhofweg.
Indien men individueel binnen traint, dienen alle ruiters samen gebruik te maken van dezelfde rijhal
(twee ruiters elk in een aparte rijhal is dus niet toegestaan).
De algemene toegang voor ruiters met paard/pony is de grote schuifdeur tussen beide rijhallen.
Gebruik hindernismaterieel: het hindernis materiaal is opgeslagen tussen de twee rijhallen in.
Eenieder die hier gebruik van maakt, dient dit materiaal ook weer op te ruimen.
Gebruik toiletten: tijdens reguliere openingstijden van de kantine uitsluitend het invalidentoilet.
Wanneer de kantine gesloten is, dient men de toiletten aan de stalzijde te gebruiken.
Gebruik groene poort die toegang geeft tot de stallen: uitsluitend te gebruiken door de stalhouders.
Gebruik poorten en verlichting: zie instructiekaart bij elke grote poort.
Bezettingsschema rijhallen: zie schema lesindeling en kalender op de site.
De rijbakken kunnen gesloten worden vanwege onderhoud.
Onderhoud aan/van de accommodatie heeft te allen tijde voorrang op vrij rijden. De aanwijzingen
van personen/leden die onderhoud verrichten aan de rijhallen en oefenbakken buiten dienen te
worden opgevolgd. Het bestuur heeft John Janzen, Piet en Sjaak de Vlieger en Huub Janssen de
bevoegdheid toegekend om aanwijzingen te geven aan de leden en derden die zich bevinden op
onze locatie.
Het beregenen van alle rijbakken heeft eveneens te allen tijde voorrang. Men dient vóór gebruik
zorg te dragen dat de bodem voldoende nat is.
Wanneer er evenementen plaatsvinden in een van de rijhallen staat dit vermeld op de kalender op
de site. Voorafgaand aan dit evenement wordt de rijhal in gereedheid gebracht, waarna het gebruik
verboden is. Dit wordt aangegeven met een bordje.
Tijdens gebruik van de accommodatie kunnen bezoekers (die de trainingen bezoeken) zonder
paardentrailer hun auto parkeren aan de voorzijde van de manege (Bergerhofweg), zodat de ruiters
met paardentrailer aan de achterzijde van de manege voldoende parkeergelegenheid hebben.
De parkeerverlichting achter de manege kan handmatig worden bediend. Na bezoek/training deze
ook weer uitzetten en bij verlaten van de manege de poorten sluiten, ook overdag.
De leden die genoemd zijn in artikel 31 zijn in bezit van de sleutels van de technische ruimte bij de
wedstrijdpiste buiten. Wanneer bij springtrainingen het noodzakelijk is om de volledige verlichting in
te schakelen kan dat in overleg met een van hen.
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