
Paard- en ponyrijden bij  

P.V. & P.C. “de Schaapskooiruiters” 
 

In dit reglement vind je zoveel mogelijk informatie over het rijden bij  
P.V. & P.C.  “de Schaapskooiruiters” 

 
 

Lid worden 
 
Als je lid wilt worden van P.V. of P.C. “de Schaapskooiruiters” dan is het mogelijk 
eerst vier lessen mee te rijden om te kijken hoe het gaat. Na deze vier lessen is het 
nog mogelijk om op te zeggen als het niet bevalt, zonder dat er contributie in reke-
ning wordt gebracht. 
Als je niets van je laat horen ben je na 1 maand definitief lid van onze ponyclub of 
rijvereniging (paarden). 

De contributie voor ponyleden bedraagt: € 55,-    per kwartaal. 
De contributie voor paardenleden bedraagt:  € 65,-    per kwartaal. 
De contributie voor kleuterleden bedraagt: € 12,50 per kwartaal. 
Administratiekosten : € 25,-  éénmalig per nieuw lidmaatschap. 

Contributie wordt jaarlijks automatisch op basis van indexering aangepast. 
Deze contributiegelden dienen per kwartaal te worden voldaan. Aanmeldingen en 
afmeldingen gaan per kwartaal. We verzoeken leden een  formulier voor automati-
sche incasso af te geven betreffende deze betalingen. Je hoeft dus verder niets te 
doen het wordt gewoon van je bankrekening afgeschreven.  
Het is verplicht om je als lid van de KNHS in te schrijven vanaf de eerste keer dat je 
rijdt, ook al ben je dan nog niet definitief lid van de vereniging. Deze  i.v.m. de onge-
vallen/schadeverzekering. De KNHS basisafdracht bedraagt voor pony- en  paarden-
leden € 20,60. Het  blad “Paard & Sport”  ontvang je 4 keer per jaar vanuit de KNHS 
als lid zijnde. Kosten voor een startpas voor een jaar zijn € 108,-. Deze bedragen, 
met uitzondering van de registratiekosten, zijn per kalanderjaar. Er vindt geen restitu-
tie plaats indien men eerder het lidmaatschap van de KNHS opzegt. 
Het inschrijven moet middels een inschrijfformulier dat verkrijgbaar is aan de bar in 
de kantine. Vermeld hierop duidelijk de datum van de eerste keer dat je komt rijden. 
Mocht je lid zijn bij een andere vereniging, vraag dan even na of je daar uitgeschre-
ven bent, anders kun je geen lid worden van onze vereniging.  
Onze vereniging bestaat uit leden, ere-leden en donateurs. Het is mogelijk om tegen 
een zelf te bepalen bedrag met een minimum van € 12.50 per jaar donateur te wor-
den. 
 

     Kleuterleden. 

 
Er is een mogelijkheid om kleuterlid te worden. Dit is mogelijk voor kinderen jonger 
dan 6 jaar. Die nog niet willen deelnemen  aan de clublessen  maar wel gebruik ma-
ken van de faciliteiten van de Schaapskooiruiters. O.a. het kopen van een sleutel 
voor het gebruik van de binnenbak.  
 
 
 
 



Paspoort en Vaccinatie gegevens. 

 

 
Ieder lid dient te beschikken over een geldig paspoort bij het paard / pony waarmee 
zij / hij lid is van onze vereniging. Dit overeenkomstig de wetgeving binnen Neder-
land. Via dit paspoort kan de identiteit van het paard/pony worden vastgesteld,aan 
de hand van een chip of eventueel via DNA. In het paspoort moet eveneens de in-
fluenza entingen worden vastgesteld. Overeenkomstig de richtlijnen reglement van 
de KNHS moeten paarden en pony’s worden ingeënt tegen influenza.  
 
 

Vaccinatie gegevens. 
 
 
In het paspoort moet een geldig overzicht zijn geregistreerd van de aan het 
paard of de pony toegediende vaccinaties, inclusief de verplicht gestelde vac-
cinaties tegen influenza. 
De basis vaccinaties tegen influenza bestaat uit twee entingen, die minimaal 
21 en maximaal 92 dagen na elkaar zijn toegediend. In de periode tussen de-
ze twee entingen mag niet aan wedstrijden worden deelgenomen. 
Vervolgens moet jaarlijks ( niet later dan 12 maanden na de vorige enting) de 
vervolgenting voor of uiterlijk zijn gegeven. Voorbeeld: geënt op 4 maart 2006. 
Dan dient de vervolgenting voor of uiterlijk op 4 maart 2007 te zijn gegeven. 
Dit is van toepassing op alle entingen in het paspoort. 
Een vaccinatie dient minmaal zes dagen voor de ( eerste) wedstrijd ( dag) te 
zijn toegediend. 
Vermeldingen van vaccinaties zijn pas geldig als deze zijn voorzien van de en-
tingdatum  met handtekening en  (praktijk ) stempel van de dierenarts. 
Wanneer de basisenting en de vervolgenting vroeger in een afzonderlijk vac-
cinatieboekje zijn vastgelegd, moet de dierenarts de volgende tekst in het 
paardenpaspoort opnemen: “ The vaccination history of this horse/pony is cor-
rect. Last vaccination on: ‘Datum”. In het paspoort van paarden en pony’s die 
uitsluitend uitgebracht tijdens KNHS wedstrijden volstaat ook de regel in het 
Nederlands.  De Engelse of Nederlandse regel moet wel zijn afgetekend en 
afgestempeld door de dierenarts. 
Per 1 april 2007 dient de sticker met het batchnummer van de entstof ( van de 
vaccinatie) in het paspoort te zijn geplakt door de dierenarts. Vaccinaties die 
op of na 1 april 2007 zijn gegeven moeten dus zijn voorzien van deze sticker, 
voor vaccinaties die voor 1 april 2007 zijn gegeven geld dit dus niet.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dressuurlessen  
 

Pony’s 
 
De dressuurlessen voor ponyleden worden gegeven op de dinsdagavond door Jenny 
Schoenman. De lestijden zijn als volgt: 
   
 1e les  18:30 - 19:15 uur beginners   
 2e les  19:15 - 20:00 uur licht gevorderden 
 3e les  20:00 - 20:45 uur gevorderden 
           4e les  20:45 - 21:30 uur     wedstrijdruiters hogere klasse 
Voor en na de les moet je losrijden en uitstappen in de kleine bak. 
Deze lessen worden ‘s zomers, indien het weer het toelaat, buiten verreden. 
‘s Winters worden de lessen in de binnenbak gegeven. 

 

Paarden 
 
De dressuurlessen voor paardenleden worden gegeven op de donderdagavond door 
Lisette Dul De lestijden zijn als volgt. 
  
 1e les  18:30 - 19:15 uur   
 2e les  19.15 - 20:00 uur    
 3e les  20.00 - 20:45 uur  
 4e les            20:45 - 21.30 uur 
 
Ook de lessen voor de paardenleden zijn onderverdeeld in lessen voor beginners, 
licht gevorderden, gevorderden en vergevorderden. Voor en na de lessen kun je los-
rijden en uitstappen in de kleine bak. 
Ook deze lessen worden ‘s zomers, indien het weer het toelaat, buiten verreden. ‘s 
Winters worden de lessen in de binnenbak gegeven. 
Lestijden van de groepen (paarden) rouleren iedere maand.  
 
Voor alle leden: 
Mocht je een keer verhinderd zijn om een les te volgen dan kun je dit doorgeven op 
dinsdag- cq. donderdagavond tussen 17.00 en 17.30 u. bij Jenny Schoenman tel. 
06-12818376 of Gitte Coevoet, stalmarienburg@xs4 all.nl.  
 
 

Springlessen 

 
Op woensdagavond wordt er springles gegeven. Deze springavond is voor zowel 
pony- als paardenleden.  
 1e les 19:00 - 20:00 uur pony’s  
 2e les 20:00 - 21:00 uur  paarden 
Deze lessen worden ‘s winters gegeven in de binnenbak en ‘s zomers vinden ze bui-
ten plaats. 
De springlessen worden gegeven door Silwie van ‘t Hul. 
Lessen worden ingedeeld door de instructeurs in overleg met het bestuur. 
 



Instaples 
 

Mocht je eventueel verhindert zijn is er in de algemene ledenvergadering van 2005 
besloten dat de laatste les mag worden gebruikt als instaples. Dit dus voor degene 
die vanwege werkzaamheden of andere omstandigheden niet zouden kunnen mee-
rijden in de normale voor hun bestemde lesuren. Het is natuurlijk ook mogelijk om te 
overleggen met de instructie. Deze heeft het recht om je in een van de andere les-
sen in te delen.  
 

Wedstrijden rijden 
 

START- EN LIDMAATSCHAPSKAARTEN 

 
Voor de ruiters en amazones die wedstrijden willen rijden geldt het volgende: 
Je dient een geldig paspoort en inentingsbewijs van je paard of pony te hebben en je 
dient in het bezit te zijn van een geldige startpas. 
Voor elke pony of elk paard die je op wedstrijden uitbrengt, moet je aparte startpas 
aanvragen. Zodra je lid wordt van de vereniging middels een inschrijfformulier (zie 
boven ) dan krijg je een lidmaatschapskaart, daarnaast moet je middels een formu-
lier (verkrijgbaar aan de bar in de kantine) een startpas aanvragen. Voor Bixie start-
kaarten zijn er andere formulieren. Aanvragen van startpassen gaat digitaal via  
www.mijnknhs.nl. 
 
Dressuurwedstrijden paarden en pony’s;  
Je start in de klasse B. Door het behalen van winstpunten kun je steeds door naar 
een volgende klasse. Ben je echter, met een ander paard of pony al in een hogere 
klasse gestart dan start je met je nieuwe paard of pony in de hoogst gemeenschap-
pelijke klasse, ben je ooit al met 2 paarden of pony’s in klasse Z gestart, dan moet je 
in de L-klasse starten.  
Hoe dit precies in zijn werk gaat kun je lezen in het reglement dressuur. 
 Wanneer je van plan bent wedstrijden te gaan rijden is het handig, zoniet noodzake-
lijk, om een dressuurboekje aan te schaffen. Hierin staan alle dressuurproeven be-
schreven. De reglementen betreffende dressuur en springen kun je downloaden van 
de website van de KNHS.  ( www.knhs.nl ) 
Tijdens club- of gemeentekampioenschappen is het mogelijk om, als je nog nooit 
wedstrijden hebt gereden groen te starten. Ben je al eens in de klasse B gestart, dan 
is het niet meer mogelijk om groen te starten. Voor club- en gemeentekampioen-
schappen heb je geen startkaart nodig. 
Voor de beginnende ponyruiters worden er Bixie wedstrijden georganiseerd. Hiervoor 
moet ook een startkaart aangevraagd worden. Aan deze startkaart zijn geen kosten 
verbonden.  
 
Verder is het belangrijk te weten dat je in het jaar dat je 18 wordt voor het laatst bij 
de pony’s mag rijden, zowel in de les als op wedstrijden. Je moet dan over naar de 
paarden. Je hoeft daarvoor niet daadwerkelijk een paard te bezitten, je mag gewoon 
met je pony tussen de paarden gaan rijden. Dit is alleen mogelijk tijdens de lessen. 
Voor wedstrijden bij de paarden dient je pony een minimale stokmaat te hebben van 
1.48 m.  Dus met een E pony kan dit ( Stokmaat 1.48 tot 156.9 m )  
 

http://www.knhs.nl/


Zijn er vragen/onduidelijkheden w.b.t. het wedstrijdrijden, dan kun je terecht bij de 
instructie of één van de bestuursleden. 
 
Springwedstrijden paarden/pony’s; 
Ook hier start je in de klasse B. Je mag pas uitkomen op springwedstrijden als je 
tenminste 1 winstpunt hebt gehaald in de dressuur klasse B. 
 

Overgang naar een hogere klasse 
 
Dressuur: 
Voor alle klassen geldt dat je met 10 winstpunten over mag en met 30 punten over 
moet naar de volgende klasse.  
De klassen zijn als volgt ingedeeld: 
B. L1, L2, M1, M2, Z1, Z2. In de klasse Z2 worden maximaal 40 winstpunten geregi-
streerd.  
Degradatie naar een lagere klasse vindt plaats bij het bereiken van een totaal van 10 
verliespunten in de huidige klasse. 
Degradatie van  klasse L1 naar klasse B is niet mogelijk. In de klasse B worden geen 
verliespunten geregistreerd. 
Springen: 
Klasse B, promotie naar L    Mag bij 10 en moet bij 30 winstpunten 
Klasse L, promotie naar M    Mag bij 10 en moet bij 30 winstpunten 
Klasse M, promotie Z    Mag bij 10 en moet bij 30 winstpunten 
Klasse Z, promotie ZZ    Mag bij 5 en moet bij 30 winstpunten. 
Vanuit de klasse Z behoefd men niet te promoveren naar de klasse ZZ. 
Voor ponyruiters is dit laatste uitsluitend van toepassing voor de categorieën D en E. 
Ponyruiters met een AB pony mogen niet promoveren naar de klassen Z en ZZ. 
 
Verliespunten worden bij eventueel behaalde winstpunten in mindering gebracht. 
Wanneer er geen winstpunten meer in voorraad zijn, of wanneer men nog geen 
winstpunten heeft behaald worden het verliespunten. 
Bij een totaal van 10 verliespunten volgt terugplaatsing naar een lagere klasse. 
In de klasse B-springen kunnen geen verliespunten worden behaald. 

 

Opgeven voor wedstrijden 
 
Aan het begin van het outdoor- en indoorseizoen krijgen de leden van P.V. & P.C.“de 
Schaapskooiruiters” een overzicht van alle wedstrijden uit de kring van Gelderland. 
Je kunt je voor deze (en andere) wedstrijden individueel opgeven. Voordat je aan 
wedstrijden kunt deelnemen is er eerst overleg met de instructeurs. Deze bepalen of 
een ruiter/amazone ervaren genoeg is om deel te nemen aan wedstrijden. Voor het 
opgeven van wedstrijden moet je gebruik maken van een inschrijfformulier, welke te 
downloaden is van de website KNHS. (www.khns.nl) Dit formulier stuur je per  mail 
naar het wedstrijdsecretariaat van de betreffende vereniging die de wedstrijd organi-
seert. Daarnaast worden veel wedstrijden ingeschreven via www.mijnknhs.nl. 
 

 

 

                   

 

 

http://www.khns.nl/


Clubtenue 
 
Pony’s 
Oorspronkelijk reden de ponyleden van “de Schaapskooiruiters” op concoursen in 
witte rijbroeken en rode truien of witte rijbroeken met een rij jasje. De kleuren van het 
tenue zijn vrij overeenkomstig het KNHS wedstrijdreglement nu vrijgeven. 
 
Paardenleden 
Oorspronkelijk reden de paardenleden van “de Schaapskooiruiters” in witte- of beige 
rijbroeken, een witte blouse of plastron en een rijjasje. De kleuren van het tenue zijn 
vrij overeenkomstig het KNHS wedstrijdreglement nu vrijgeven. 
 

 

 

!!! Let op !!! 
 

Als pony- en paardenleden van “de Schaapskooiruiters” deelnemen aan een  geza-
menlijke activiteit dient dit in een zoveel mogelijk overeenstemmend tenue te gebeu-
ren. B.v. Bij het viertal rijden.  
 
Ook dienen alle pony- en paardenleden bij een gezamenlijk optreden, bijv. bij para-
des, escorte bij een huwelijk e.d. in een zoveel mogelijk gelijkmatig tenue te verschij-
nen 
 

 

 

Vervoer naar wedstrijden 

 
Als je deelneemt aan wedstrijden dien je zelf voor vervoer te zorgen. Als je zelf geen 
vervoer hebt, dan kun je misschien met een clubgenoot meerijden. 

 

 

 

 

Resultaten in krant. 
 
Het is mogelijk om behaalde resultaten op een wedstrijd in de krant te plaatsen. Wil 
je graag dat er stukje in de krant over geschreven wordt, geef dit dan op bij Lucette 
Tellegen  tel: 06 – 12438604 of Marilse van Raalten  06 - 51633188. Dit moet voor 
zaterdagavond, dan komt het nog in de Schaapskooi van die week. Of mail het via 
de link op onze website.  
 
 

Vrij rijden in de manege 
 

Voor de pony- en paardenleden is er een sleutel van de binnenbak verkrijgbaar. Le-
den kunnen een sleutel kopen voor € 75,00 per jaar en kunnen dan zoveel rijden in 
de manege als ze zelf willen. Het niet mogelijk om in de grote bak van de manege te 
rijden als daar de wekelijkse dressuur- of springlessen worden gegeven. Evt. kan dit 



wel in de kleine bak, mits degenen die les hebben daardoor niet gehinderd worden. 
Dit met uitzondering van de dinsdagavond dit  i.v.m. de veiligheid van de ponyruiters. 
( 18.15 – 20.30 uur )  Zodra de lessen zijn afgelopen kunt u uiteraard weer gebruik 
maken van de manege. 
 
Het sleutelgeld loopt tot 1 april. Na deze datum moet dus weer € 75,00  worden be-
taald voor het volgende jaar. Leden die bijvoorbeeld in september een sleutel kopen, 
moeten tot 1 april  € 75,00 betalen. De maanden van het afgelopen jaar waarin je 
geen sleutel hebt gehad worden bij de afrekening van het volgende jaar in mindering 
gebracht.De sleutel kan geregeld worden via de penningmeester Willem Jonkers.  
 

!!! Let op !!! 

 
Alleen leden die in het bezit zijn van een sleutel, mogen gebruik maken van de bin-
nen- en buitenbak. Het is dus niet toegestaan je sleutel uit te lenen of een ander op 
je paard te laten rijden die geen lid is en dus geen sleutel heeft. 
 
Wil je echter graag één keer je tante uit Rusland op je paard laten rijden of wil je voor 
een familiedag een volleybalnet in de bak spannen, bespreek dit dan even met het 
bestuur. 
 
In de bak dien je rekening te houden met andere ruiters en amazones. Voor het pas-
seren geldt dat je rechts aan moet houden. Je moet elkaar dus de linkerhand kunnen 
geven als je elkaar tegenkomt. Tevens dien je ervoor te zorgen dat je de bak netjes 
achter laat. Veeg dus even, ruim de mest op en hark de randen even aan. Overige 
regels voor het rijden in de bak, kun je vinden achterin de manege. Bij misbruik van 
de sleutel en van het rijden in de binnenbak, wordt de sleutel direct ingenomen. 
 
                                        
 

        

     Activiteitencommissie 
 
P.V.& P.C. “de Schaapskooiruiters” beschikken ook over een activiteitencommissie. 
Deze commissie bestaat uit een groep leden die activiteiten organiseren voor de le-
den zoals: sinterklaasviering, bingo’s, acties, spelletjesdagen, wedstrijden en natuur-
lijk de jaarlijkse feestavond. 
Als je ideeën hebt, dan kun je deze deponeren in de ideeënbus voor in de manege. 
Je kunt natuurlijk ook iemand van de commissie persoonlijk aanspreken. Zie hiervoor 
de lijst van mensen welke zitting hebben in de activiteitencommissie. 

 

 

                                         Jaarlijkse festiviteiten 

 
Bij P.V. & P.C. “de Schaapskooiruiters” vinden de volgende jaarlijkse festiviteiten 
plaats; 
 

Clubkampioenschap 



Dit is een wedstrijd voor alle leden van “de Schaapskooiruiters”, die meestal in het 
najaar plaats vindt en gereden wordt op het terrein van de club. Voor deelname aan 
dit kampioenschap, hoeft men niet in het bezit te zijn van een startkaart. De beste 
ruiter of amazone van de dressuur wordt “dressuurkampioen”. De beste springruiter 
of -amazone wordt “springkampioen”. De beste crossruiter wordt ‘’crosskampioen’’. 
De amazone/ruiter die het beste scoort over drie onderdelen wordt “Algemeen Kam-
pioen”. Deze kampioenen worden vermeld op ons Kampioenenbord in de kantine. 
 

Gemeentekampioenschap 
Ook op dit kampioenschap wordt gereden voor de titels: “dressuurkampioen”, 
“springkampioen” en “algemeen kampioen”. Aan dit kampioenschap kan iedereen, 
die woont of lid is van een ponyclub of rijvereniging, binnen de gemeente Heerde 
meedoen. Voor deelname hoef je niet in het bezit te zijn van een startkaart. Ook dit 
concours vindt meestal in het najaar plaats en wordt beurtelings verreden op het ter-
rein van “de Schaapskooiruiters”, “de Horsthoekruiters” en van de ‘’Menvereniging 
Wapenvelds gerij’’. 
 

 

Ruiteravond 

 
Dit is een feestelijke avond, meestal in de vorm van een gezellige BBQ, die elk jaar 
wordt gehouden. 
 

Ledenvergadering 
 
De ledenvergadering is een vergadering waar alle leden medezeggenschap hebben. 
Er wordt vergaderd over lopende- en toekomstige zaken. Tevens kunnen op deze 
avond belangrijke mededelingen worden gedaan. En op deze avond kunnen leden 
komen met opmerkingen, ideeën, kritiek en vragen etc. Om op de hoogte te kunnen 
blijven van het doen en laten van de vereniging en om hier inspraak in te hebben, is 
het dus van belang dat je deze avond bijwoont. Over de datum en tijd krijg je vroeg-
tijdig bericht. 
 

Paasfestijn 

 
Ook organiseren “de Schaapskooiruiters” jaarlijks een gezellig paardenfestijn met 
Pasen. Dit is een bosrit of een spelletjesdag voor alle leden en vindt meestal plaats 
op  tweede Paasdag. De verzamelplaats is de Krimpenbos. Na afloop zijn alle leden, 
ook degenen die niet meegereden hebben, welkom voor een gezellig samenzijn. De 
eieren ontbreken uiteraard niet. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Hooifeest 
 

In augustus doet de ponyclub altijd mee met een aantal pony’s aan het hooifeest in 
Wapenveld. Kinderen kunnen dan onder begeleiding rondjes rijden op de pony’s. De 
opbrengst is voor “de Schaapskooiruiters”. 
 

Pony meten 
 
’s Winters vindt het ponymeten plaats voor pony’s tot en met 8 jaar. De datum wordt 
vooraf bekend gemaakt. 
 
Heb je vragen, opmerkingen of zit je ergens mee? Bespreek dit dan even met het 
bestuur. De bestuursleden staan open voor ideeën en staan altijd klaar om je te hel-
pen. 
 
Overige huisregels kun je vinden in het huisreglement dat in de kantine ligt. Heb je 
interesse? Vraag er dan even naar bij het bestuur. 
 
1 keer per maand wordt er een bestuursvergadering gehouden. 
De namen en adressen vindt je op de volgende bladzijde. 
 

Op de lesavonden is de kantine geopend. De kantinedienst wordt verzorgd door 
vrijwilligers. Mensen die hiervoor interesse hebben zijn van harte welkom en kunnen 
zich melden bij het bestuur.  
 
 

Vrijwilligerswerk 

 
Gezien de ervaringen die het bestuur heeft opgedaan met het vragen van vrijwilligers 
om te helpen met diverse activiteiten is er het besluit genomen om een verplichting 
op te nemen om te helpen. Dit betekend dat er door ieder lid of ouder van een pony-
lid vier keer per jaar een beroep kan worden gedaan om minimaal 1 dag of dagdeel 
te helpen bij een activiteit. Hiervoor wordt een schema gemaakt en mensen aange-
wezen door het bestuur c.q.  wedstrijdcommissie. Dit zal een roulerend gebeuren 
zijn.  
Bij afwezigheid wordt er van uitgegaan dat men een vervanger regelt. Zoniet dan 
krijgt het betrokken lid of pony ouder hiervoor een rekening toegestuurd van € 25,00 
voor de eerste gebeurtenis en  € 50,00 voor de tweede gebeurtenis per jaar. 
Eveneens wordt de oude regel, welke al jaren geleden is ingevoerd, betreffende 
deelname aan wedstrijden tijdens een door ons georganiseerde wedstrijd weer 
nieuw leven ingeblazen. Dit houdt in dat als er een paarden concours is er niet door 
de pony’s kan worden deelgenomen aan wedstrijden en andersom als er een pony-
wedstrijd is niet gestart wordt door de paarden. Bestuursleden,en mensen die al als 
vrijwilliger werken in de kantine,of ander vrijwilligerwerk doen , en startkaart leden , 
dit zijn de mensen die generlei wijze gebruik maken van onze accommodatie of les-
sen, worden uitgesloten van deze maatregel.   
 
 
 
 



 

Longeren in Manege 

 
Het is verboden paarden en pony’s te longeren in de manege. Uiteraard vloeit hier 
ook uit voort dat het loslaten lopen van paarden en pony’s eveneens verboden is. Dit 
ter bescherming van onze eb- en vloedbodem. 
Het bestuur zal hier streng op toezien en eventueel sancties op overtredingen toe-
passen. U bent dus gewaarschuwd ! 

                           

 

           Het bestuur 

 
De bestuursvergaderingen worden 1 x per maand gehouden. 

 
Het huidige bestuur van P.V. & P.C.  “de Schaapskooiruiters” bestaat uit: 
 
Fred Schoenman     voorzitter   Zwaaikolk 6     8191 XK Wapenveld 
                                                                      Tel: 06 – 50675998                                                                                            
 
Lucette Tellegen    vice-voorzitter          Eeuwlandseweg 6    8181 LM Heerde 
                                                                      Tel: 06 – 12438604 
                                                                                  
Benthe Vermeulen secretaresse  Ten Veldhuize 62   8181 WL Heerde    
           Tel: 06 - 27343334 
 
Willem Jonkers     penningmeester      Vosbergerweg 37  8181 JK Heerde     
               Tel: 06 - 20135172                                                                               
        
Jan de Weerdt      algemeen              Hullenweg 8-1    8191 LB Wapenveld 
                                                                                                  Tel: 06-23138623 
 
Anette van den Akker  algemeen       Kanaaldijk 32 8191 NB Wapenveld 
                                                                       Tel: 06 – 10689728 
 
Gerda Schaftenaar     algemeen  Nachtegaalweg 68 8191 XS Wapenveld 
         Tel: 06 - 15438921 
 

 

 

 

Activiteitencommissie 
 
 
Anita Bronsink   Kanaaldijk 28  8181 SC Heerde 
         Tel: 06 - 11914280 
 
Nathalie Buitenhuis       Tel: 06-38265434 
 
 



Riek Buitenhuis        Zijmarseweg 2  8194 LE Veessen 
                                                                  Tel: 0578-618459 

 

 

 

Sponsorcommissie 

 

 
Marcel van Buul  Revelingeseweg 21   8191 KS Wapenveld 
         Tel: 038-4479932 
 
Susanne Visscher  Eeuwlandseweg 8   8181 LM Heerde 
         Tel: 06-12750532 

 

Wedstrijdcommissie 
 
Marilse van Raalten  Kon. Wilhelminalaan 2/22 8051 PA Hattem  
         Tel: 06-51633188 
                                         
Anette van den Akker        Kanaaldijk 32  8191 NB Wapenveld 
                                                                   Tel: 06 – 10689728 

 

 

 

INSTRUCTIE 
 

 

Dressuur pony`s 
 
Jenny Schoenman        Wapenveld Tel 038 – 4479283 
      Mob. 06 – 12818376 

 

 

Dressuur paarden 
 
Gitte Coevoet  stalmarienburg@xs4 all.nl    
       

 

Springen  
 
Silwie van ’t Hul  Hattem Tel: 06 – 46261997 
 
 

Invalkrachten Instructie 
 
Suzanne Visscher  Wapenveld Tel: 06 – 12750532 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

De Schaapskooiruiters, April 2007 

 

 

HUISREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE MANEGE. 
 

 

 

Van het bestuur 

 
Na een aantal weken hard werken zijn de werkzaamheden aan de nieuwe bodem 
voltooid. We hebben gekozen voor het eb-en vloedsysteem van de firma Grecon Bo-
demtechniek omdat dit volgens ons de best passende bodem is voor onze binnen-
bak. 
 
Om lange tijd rij-plezier in de binnenbak te garanderen hebben we als bestuur een 
aantal regels opgesteld waar een ieder zich aan dient te houden. 
 

1. Longeren in de binnenmanege is niet toegestaan. 
2. Mest moet direct verwijderd worden uit de binnenmanege; dit 1 v.m. het dicht-

slibben van de bodem. 
3. Zand dat buiten de bak terecht is gekomen niet terugvegen in de bak maar in 

de kruiwagen deponeren. 
4. Het is verplicht na iedere les te vegen. 
5. In verband met de veiligheid van de ponyruiters is het voor de paardenleden 

niet toegestaan om op dinsdagavond voor 21:00 uur in de binnenmanege te 
rijden. 

6. Alleen leden die in het bezit zijn van een sleutel mogen gebruik maken van de 
binnenmanege. Het is dus niet toegestaan je sleutel uit te lenen of een ander 
op je paard te laten rijden die geen lid is en dus geen sleutel heeft. 

7. In de binnenmanege dien je rekening te houden met andere ruiters en ama-
zones. Voor het passeren geldt dat je rechts aan moet houden. Je moet el-
kaar dus de linkerhand kunnen geven als je elkaar tegenkomt. 

8. Het dragen van een cap is verplicht. 
9. Roken in de binnenbak is verboden. Alleen in de opzadelruimte is roken toe-

gestaan, maar dan wel de peuken opruimen in de daarvoor bestemde bak-
ken. 

10. Bij misbruik van de sleutel en/of het niet naleven van bovenstaande regels 
wordt de sleutel direct ingenomen. 

 

 
 
 
 
 
Het Bestuur~ 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
April 2008: Info van de KNHS; Checklist voor het aanvragen van een startkaart: 

 

- Het 'mutatieformulier startkaartaanvraag' moet volledig zijn ingevuld (het persoonsnummer 

van het lid wordt regelmatig vergeten). De gevraagde kopieën uit het Paardensport van het 

paard of de pony leesbaar zijn en worden meegezonden met de aanvraag. Het gaat dan om de 

kopieën van de pagina’s waarop staat: de stamboeknaam, het levensnummer, het transponder- 

of DNA-nummer, de geboortedatum, de gegevens van de vader en de moeder van de pony/het 

paard en de pagina waarop de kentekenen (aftekeningen) van de pony/het paard zijn geregi-

streerd.  

 

Ook belangrijk om te weten:  

- Bij het activeren van een bestaande combinatie hoeven niet alle gegevens opnieuw te worden 

opgestuurd, wel moet een 'mutatieformulier startkaartaanvraag' worden opgestuurd. Dit geldt 

ook wanneer een actieve combinatie moet worden overgezet naar een andere vereniging.  

De KNHS kan verzoeken om (alsnog) een kopie van de eerste pagina van het Paardenpaspoort 

op te sturen bij een bestaande combinatie, omdat het transponder- (of mogelijk DNA)nummer 

nog niet in het sportadministratiesysteem is geregistreerd. Vermeld a.u.b. altijd op de kopie 

het combinatienummer dat het betreft.  

 

- Wanneer startkaartaanvragen via de vereniging moeten worden aangevraagd (afhankelijk 

van de afspraken hierover binnen een vereniging), dan wordt de verantwoordelijke van de 

vereniging verzocht te controleren of de aanvraag volledig is. Wanneer dit niet het geval is, 

graag het lid om de benodigde gegevens vragen en deze meesturen. Dan wordt voorkomen dat 

door de KNHS de aanvraag alsnog retour wordt gestuurd met het verzoek de gegevens aan te 

leveren. 

 

- Pagina van de ponymeting nog nodig? De pagina waarop de meting is geregistreerd mag 

worden meegezonden maar is niet langer (per 1 april 2008) verplicht. Voordat er met een po-

ny deelgenomen kan worden aan wedstrijden, moet het lid ervoor zorgen dat de pony gemeten 

is door een KNHS-ponymeter (gegevens zijn te vinden via Mijn KNHS). Een pony moet jaar-

lijks tot en met het achtste levensjaar tussen 1 januari en april gemeten worden door een 

KNHS-ponymeter. Wanneer dit niet haalbaar is (de pony wordt bijvoorbeeld in juni gekocht 

en is dat jaar niet tijdig gemeten en nog niet ouder dan acht jaar) dan dient de pony voor de 

eerste wedstrijddeelname te worden gemeten door een KNHS-ponymeter.  

 

Hoe kan ik mijn startkaart afmelden?  

Afhankelijk van de afspraken met je rijvereniging kan je zelf of via de rijvereniging je start-

kaart afmelden. Wanneer je zelf je startkaart mag afmelden, kan je dit doen via Mijn KNHS. 

Alle afmeldingen moeten voor 30 november binnen zijn, anders wordt je startkaart automa-

tisch verlengd en moet je de kosten voor je startkaart voor het daaropvolgende jaar betalen. 
 


