HUISREGELS MONARCHISTE
Paardrijden is géén risicovrije sport. Ten behoeve van de veiligheid en het paardrijplezier van
iedereen hebben het bestuur en de manege eigenaar Joop Schimmel voor onze
accommodatie een aantal huisregels opgesteld. Om de risico’s tot een minimum te beperken
rekenen wij op jullie medewerking bij de naleving van deze regels.

Algemeen
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Iedereen dient zich op het terrein rustig te gedragen.
Met instructrice wordt een Monarchiste instructrice bedoeld, door de manege eigenaar
Joop Schimmel aangesteld.
Instructies van de manege eigenaar Joop Schimmel en de instructrices dienen altijd
opgevolgd te worden.
Alle mensen en dieren dienen met respect behandeld te worden, “behandel een ander
zoals je zelf behandeld zou willen worden”.
Het betreden van het terrein is op eigen risico, de manege en de vereniging stellen zich
niet aansprakelijk voor ongevallen. Ook het rijden is op eigen risico.
De manege en de vereniging zijn niet aansprakelijk voor beschadiging/verlies van
eigendommen.
De materialen op de manege zijn eigendom van de manege eigenaar Joop Schimmel
en/of de vereniging. Het spreekt vanzelf dat van de leden wordt verwacht dat hiermee
zorgvuldig wordt omgegaan. Het behoort bij de manege eigenaar Joop Schimmel te
worden gemeld als iets gerepareerd moet worden.
Geen alcohol en/of drugsgebruik voor of tijdens het paardrijden.
Voor de rokers geldt: maak de peuken nat en gooi ze in de prullenbak. Er mag niet
gerookt worden op of bij de paarden. Het is ook verboden om te roken bij de hooitas of
andere plekken die gevoelig zijn voor brand (ter beoordeling van de manege eigenaar).

Toegang tot de manege
• Een half uur vooraf en tot een half uur na de lessen is de manege geopend.
• Alleen ruiters met eigen of gehuurde paarden/pony’s mogen zonder toezicht op de
manege zijn.
• Wanneer je met je eigen paard of pony het terrein betreed, dien je eerst het
inentingsbewijs in het paspoort of inentingsboekje te laten zien aan de manege eigenaar
Joop Schimmel of aan een instructrice. Dit wordt dan genoteerd en je hoeft het pas weer
te laten zien na de nieuwe jaarlijkse inenting.
Het terrein
• Niet rennen en/of schreeuwen op het terrein
• Honden kort aanlijnen, maar bij voorkeur thuislaten
• Niet roken in de stallen en op of bij het paard
• Paarden en pony’s niet voeren, hier worden ze onrustig van
• Tijdens het paardrijden is het dragen van een veiligheidscap en rijlaarzen of rijschoenen
met chaps op het gehele terrein verplicht.
• De stalgang netjes en vrijhouden: zadel, hoofdstel, borstels e.d. na gebruik opruimen.
• Na het uitmesten je rommel opvegen, de bezem, riek en schep binnen wegzetten en de
kruiwagen legen
• Paarden mogen alleen langs de rijbak gezet worden, na toestemming van de gebruikers
van de rijbak.
• Na het gebruik van de wasplaats de mest en andere rommel opruimen.
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• Paarden mogen alleen in het weiland gezet worden na toestemming van de manege
eigenaar Joop Schimmel.

Manegebak
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ieder lid dat in pension staat met een eigen paard of pony mag van de bak gebruik
maken.
Leden die niet in pension staan, kunnen tegen betaling van de bak gebruikmaken (zie
bijlage 1 voor prijzen). Betalen bij de manege eigenaar Joop Schimmel
Tijdens manegelessen en verenigingsactiviteiten kan er geen gebruik worden gemaakt
van de manegebak.
Het is verboden paarden los te gooien of te longeren in de bak;
Bij het gebruik maken van onze bak is het dragen van een veiligheidscap met het
veiligheidscertificaat EN 1384 verplicht. Ook deugdelijk rijschoeisel (rijlaarzen of chaps)
en rijkleding is verplicht. Bij het niet nakomen van deze regel stelt de eigenaar zich niet
verantwoordelijk bij eventuele ongevallen.
Draag geen uitstekende sierraden of wapperende kleding.
Betreden van de rijbak is op eigen risico.
De snelste gang heeft voorrang, dus niet stappen op de hoefslag.
Passeer elkaar voor het linkerbeen, de linkerhand heeft dus voorrang.
Elkaar de ruimte geven bij het passeren en elkaar niet afsnijden.
Honden mogen niet in de bak komen
Het is verboden te roken in de bak

Uitstappen
Na afloop van de manegelessen zijn er wel eens vriendjes of vriendinnetjes die willen
uitstappen. Dit mag alleen na toestemming van de instructrice. De uitstapper moet altijd een
cap opdoen en indien mogelijk laarzen aanhebben. Er moet altijd iemand naastlopen die de
pony vasthoudt.

Gemeentebak
Wanneer je lid bent van de vereniging, is het mogelijk om gebruik te maken van de
gemeentebak achter de sportvelden (ingang is bij de parkeerplaats van het voetbalveld).

Losgooibak
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Iedereen die lid is van de vereniging mag gebruik maken van de longeer/losgooibak
Je mag je paard maximaal 30 minuten in de losgooibak zetten of longeren. Als er
niemand staat te wachten mag je langer van de bak gebruikmaken.
Het losgooien / longeren van een manegepaard of –pony is alleen toegestaan in overleg
met de manege eigenaar Joop Schimmel of een instructrice.
Vul op de intekenlijst je naam en het tijdstip in bij de dag wanneer je van de losgooibak
gebruik wilt maken. Dit om te voorkomen dat iedereen tegelijk van de bak gebruik wil
maken en je lang moet wachten.
Ruim na het gebruik van de bak je spullen (zweep, cavaletti e.d.) op, doe het licht uit en
sluit het hek.
Er mag beslist geen hooi in de losgooibak worden gevoerd, ook niet in een hooinet of
emmer.
Tijdens manegelessen mag er alleen in overleg met de instructrice gebruik worden
gemaakt van de losgooibak.
Tijdens privé-lessen (met name bij jonge paarden) mag er ook alleen in overleg met de
instructrice gebruik van de losgooibak worden gemaakt. De ruiter die privéles heeft, moet
dan wel van te voren een briefje opgehangen hebben, zodat anderen op de hoogte zijn
van de privé les.
Tijdens verenigingsactiviteiten (wedstrijden e.d.) mag er alleen in overleg met het bestuur
gebruik worden gemaakt van de losgooibak.

Buiten rijden
•
•
•
•
•

Met manege paarden en pony’s mag alleen onder toezicht van een instructrice buiten
gereden worden, of na toestemming van de instructrice.
Met eigen paarden en pony’s mag zonder toezicht of toestemming van een instructrice
buiten gereden worden.
Doe geen onverantwoorde dingen en houd je aan de verkeersregels
Voor ruiters met manege paarden en pony’s gelden ten alle tijden de veiligheidsregels,
dus draag een veiligheidscap en laarzen of chaps met rijschoenen.
Voor ruiters met eigen paarden en pony’s gelden de veiligheidsregels op het gehele
terrein, dus ook op het pad!

Springmateriaal
In 2007 heeft de vereniging nieuw springmateriaal aangeschaft. Dit materiaal is in principe
bedoeld voor manegelessen en voor privé-lessen van een instructrice. Springen is een
leuke, spannende maar ook een riskante tak van de paardensport. Wees je ervan bewust dat
je, door ondeskundig gebruik, niet alleen het materiaal kunt beschadigen maar dat ook je
paard en jezelf ernstig geblesseerd kunnen raken. Spring daarom nooit zonder toezicht van
een instructrice. Met betrekking tot het springen gelden de volgende regels:
• Vraag voordat je de hindernissen neer gaat zetten aan de andere gebruikers van de bak,
of ze er geen problemen mee hebben dat je gaat springen. Hang bij voorkeur van te
voren een briefje op als je wilt gaan springen, zodat de andere ruiters op de hoogte zijn.
• Met manege paarden en pony’s mag alleen onder toezicht van een instructrice worden
gesprongen.
• Met eigen paarden en pony’s mag alleen van het springmateriaal gebruik worden
gemaakt in overleg met een instructrice. Zij bepaald of het verantwoord is om te
springen.
• Ruim na gebruik alles op en zorg dat er niets buiten het hokje staat. Er mogen ook geen
balken bij de losgooibak blijven liggen.
• Indien er iets kapot is, meldt dit dan bij de manege eigenaar Joop Schimmel of bij het
bestuur.
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Manegelessen
De lessen zijn in beheer van de eigenaar van de manege: dhr. Joop Schimmel. Voordat je
aan je eerste les begint, vul je op het inschrijfformulier (zie bijlage 5) je naam- en
adresgegevens in en lever je het in bij je instructrice of bij de manege eigenaar Joop
Schimmel.
Op de manege worden hoofdzakelijk dressuurlessen gegeven. Enkele malen per jaar worden
er springlessen georganiseerd.
Er zijn lessen van een half uur en drie kwartier. Er rijden maximaal zes leerlingen in een les.
Je dient een half uur voor aanvang van de les komen om je paard of pony onder begeleiding
van de instructrice te poetsen en te zadelen. Dit is erg belangrijk omdat je zo je paard of pony
beter leert kennen. De manege is geopend tot een half uur na afloop van de laatste les, zodat
je je paard of pony ook kunt naverzorgen. In verband met de veiligheid is het dragen van een
veiligheidscap en (kap)laarzen verplicht. Speciaal voor het rijden bestemde schoenen mét
chaps zijn ook toegestaan. Het rijden op gympen of ander soort schoeisel is niet toegestaan!
Voor de eerste lessen zijn op de manege enkele caps beschikbaar.
In bijlage 2 staan de namen en telefoonnummers van de instructrices die manegelessen
verzorgen en de dagen en tijden waarop wordt lesgegeven.
De leskaart
Er wordt gewerkt met een leskaart. Deze kun je kopen bij de manege eigenaar Joop Schimmel
aan de Oudeslootseweg 1 (nabij de manege). De leskaart wordt direct bij aankoop afgerekend
en is drie maanden geldig.
In bijlage 1 staan de kosten voor de lessen vermeld
Het is ook mogelijk om privé les te nemen. Dit kan alleen op afspraak met een instructrice.
Prijzen in overleg.
Hoe werkt de leskaart?
Je koopt een leskaart van 10 ritten. Iedere keer bij het volgen van de les zal de
desbetreffende instructrice de datum noteren van aanwezigheid.
VERGEET DEZE KAART NOOIT!!!
Wanneer je de leskaart toch vergeten hebt, wat natuurlijk een keer kan voorkomen, wordt er
een aantekening gemaakt door de desbetreffende instructrice. Mocht je de les niet kunnen
volgen wegens ziekte of andere tussenkomsten, dan moet je dit minimaal 8 uur van tevoren
melden bij je instructrice. Op tijd afbellen wil zeggen dat je deze les mag inhalen in overleg
met je eigen instructrice. Indien je niet op tijd hebt afgebeld vervalt de les. Het inhalen van
een les kan alleen binnen een periode van drie maanden. Mocht je om welke reden dan ook
een langdurige periode niet kunnen rijden dan kan de einddatum van de kaart door de
desbetreffende instructrice worden verlengd. Houd je einddatum dus in de gaten, want na die
datum vervalt je kaart en is inhalen niet meer mogelijk.
Mocht het leskaarten systeem je niet duidelijk zijn dan zijn de instructrices en de manege
eigenaar Joop Schimmel graag bereidt om het toe te lichten.
Algemene regels m.b.t. de manegelessen
• De instructrice bepaald de lesindeling.
• Niet bemoeien met de lessen.
• Paarden en pony’s mogen zonder toezicht verzorgd worden na toestemming en instructie
van de manege eigenaar Joop Schimmel of instructrices.
• Geen alcohol en/of drugsgebruik voor of tijdens het paardrijden.
• Meldt lichamelijke klachten aan de instructrice.
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Clubtrailer
Wanneer je wedstrijden rijdt, is het mogelijk om van de vereniging de clubtrailer te huren.
Voordat je deze gaat huren, dien je een huurovereenkomst te ondertekenen (zie bijlage 4).
Deze kun je opvragen bij de trailercoördinator (zie bijlage 3).
Gebruik
De trailer mag alleen gebruikt worden door leden voor officiële wedstrijden. Indien je de
trailer voor andere aangelegenheden nodig hebt, zoals een bezoek aan de dierenarts, betaal
je een bedrag per keer. In eerste instantie neem je de clubtrailer mee. In overleg met de
manege eigenaar Joop Schimmel kan je eventueel ook zijn trailer meenemen. De trailer kan
niet worden gebruikt als de club de trailer voor verenigingsactiviteiten nodig heeft.
Schade
We gaan er natuurlijk van uit dat iedereen verantwoord met de trailer omgaat, zich houdt aan
de verkeersregels en beschikt over het juiste rijbewijs. Mocht je toch schade aan de trailer
maken, dan zijn de kosten voor huurder. De vereniging verzorgt de reparatie en brengt de
kosten bij huurder in rekening die de schade heeft veroorzaakt. Wanneer de schade door
derden wordt veroorzaakt valt dit onder de WA verzekering van de auto, wanneer de trailer
aan de auto gekoppeld staat.
Huurprijzen
De huurprijs is een vastgesteld bedrag per kalenderjaar en dient vooraf betaald te worden.
Je mag de trailer dan maximaal 12 keer per jaar meenemen voor officiële wedstrijden. Heb je
de trailer vaker nodig voor officiële wedstrijden, dan betaal je voor de dertiende en volgende
keren extra. Indien je de trailer voor andere aangelegenheden nodig hebt, betaal je een
vastgesteld bedrag per keer. De bedragen voor extra keren of voor andere
aangelegenheden dan wedstrijden worden door de penningmeester apart in rekening
gebracht. In bijlage 1 staan de exacte prijzen vermeld.
Losse verhuur
De clubtrailer kan alleen per jaar gehuurd worden na ondertekening van de
huurovereenkomst. Heb je de trailer eenmalig nodig, dan is het mogelijk om de trailer van de
manege eigenaar Joop Schimmel te huren. Prijzen en beschikbaarheid in overleg met de
manege eigenaar Joop Schimmel.
Aanmelden en opzeggen
Het aanmelden en opzeggen van de huur voor de trailer, doe je schriftelijk bij de
penningmeester. Opzeggen dient voor 1 december van het voorgaande jaar te gebeuren.
Vastleggen van de trailer
Zoals voorheen ook al de bedoeling was, schrijf je, wanneer je de trailer wilt gebruiken, je
naam op de kalender, wat je gaat doen en waar. Je doet dit minimaal twee weken en
maximaal twee maanden voor de betreffende datum. Het meenemen van de trailer gaat naar
redelijkheid, maar wel geldt “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Wanneer je naam op
de kalender staat en je hebt hem toch niet nodig, haal dan je naam er zo snel mogelijk vanaf.
Wanneer je dit niet doet, telt die keer gewoon mee voor de twaalf keer per jaar. Per kwartaal
ontvang je een overzicht hoe vaak je de trailer gebruikt hebt. Dit overzicht wordt gemaakt
aan de hand van de kalender.
En verder
Breng de trailer na gebruik weer schoon terug, dus de mest eruit en schoon stro erin!
Mochten er problemen zijn, neem dan contact op met de trailercoördinator.
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Wat te doen bij calamiteiten?
• Geen paniek, blijf rustig!
• Instructrices of de manege eigenaar Joop Schimmel hebben de leiding, volg altijd de
instructies op.
• Ga rustig stappen.
• Omstanders vangen zonodig paard/pony op. Praat in op het paard om het te kalmeren.
Omstanders sluiten eventueel de bak en/of weg af. Waarschuw bij loslopende paarden
de politie.
• De instructrice of EHBO-er gaat naar het slachtoffer. Verplaats het slachtoffer niet, tenzij
absoluut noodzakelijk, bijvoorbeeld bij een gevaarlijke situatie. Raadpleeg bij twijfel een
arts of laat een ambulance waarschuwen.
• Blijf bij het slachtoffer.
Klachten / ideeën
• Heb je een klacht over de accommodatie, de manegelessen, manegepaarden e.d. ga
dan naar de manege eigenaar Joop Schimmel.
• Heb je een (andere) klacht over een verenigingsactiviteit, ga dan naar
www.monarchiste.nl en geef je klacht door aan het bestuur via het contactformulier.
• Neem bij dringende zaken telefonisch contact op het bestuur (zie bijlage 3).
• Heb je ideeën over bijvoorbeeld de activiteiten, dan kun je dit ook doorgeven via het
contactformulier op de website, of schrijf een briefje en doe het in de ideeënbus in de
kantine.
• Voor vragen over de regels kun je terecht bij het de manege eigenaar Joop Schimmel en
het verenigingsbestuur.
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