Huisregels
Rijverenging en Ponyclub “De Schaapskooiruiters”
Algemeen
De Rijvereniging en Ponyclub De Schaapskooiruiters is een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond
(KNHS). De vereniging is formeel opgericht op 15 januari 1965 en is gevestigd aan
Krimpenbos 15, 8191 KL te Wapenveld. De Statuten (dd 11 dec. 2006), zijn te vinden
op onze website www.schaapskooiruiters.nl.
Bestuur
Het bestuur dat maandelijks bijeen komt, bestaat volgens de statuten uit minimaal drie
meerderjarige personen en wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
Informatie omtrent het bestuur staat op onze website.
Algemene Ledenvergaderingen (ALV)
Jaarlijks worden er minimaal twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden; in het voorjaar
(uiterlijk 30 juni) en in het najaar (uiterlijk 1 december). De vergaderingen zijn toegankelijk voor
alle leden. Er wordt vergaderd over lopende- en toekomstige zaken. 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 vergaderingen bijwoont.
De ALV wordt uitgeschreven en geleidt door het bestuur. Tenzij in de statuten of in een
reglement anders is bepaald, worden besluiten de vereniging en de leden aangaande, in de
vergadering genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
Leden vanaf 16 jaar mogen al meestemmen. Verdere informatie staat in de Statuten.

Vrijwilligerswerk
Een vereniging kan niet fungeren zonder vrijwilligers; het bestuur kan niet alles alleen doen en
als je kiest om in verenigingsverband paard- en/of pony te rijden, dan neemt dat ook bepaalde
verplichtingen met zich mee. 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
aantal werkzaamheden op en rondom wedstrijden en andere activiteiten die door de club worden georganiseerd, als verplichting op te nemen bij het lidmaatschap.

Dit betekent dat er door ieder lid of ouder van een ponylid, minstens vier keer per jaar
een beroep kan worden gedaan om minimaal 1 dag of dagdeel te helpen bij een wedstrijd of
activiteit. Hiervoor wordt een indeling gemaakt door het bestuur. Voorkeuren kunnen worden
gemeld via e-mailadres schaapskooiruiters@outlook.com. Er zal hier zoveel mogelijk rekening
mee worden gehouden.
Bij afwezigheid wordt er van uitgegaan dat men een vervanger regelt. Zo niet, dan krijgt
het betrokken lid of pony-ouder hiervoor een rekening toegestuurd van € 25,- voor de eerste
gebeurtenis en € 40,- voor de tweede gebeurtenis per jaar.

Lid worden
Als je lid wilt worden van Rijvereniging of Ponyclub “De Schaapskooiruiters” dan is het
mogelijk eerst vier ‘proef’ 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 rekening
wordt gebracht. Als je niets van je laat horen, ben je na 1 maand definitief lid van onze ponyclub of rijvereniging.
*
De contributie voor ponyleden bedraagt:
€ 55,*
De contributie voor paardenleden bedraagt:
€ 65,*
De contributie voor kleuterleden bedraagt:
€ 12,50
Administratiekosten : € 25,- éénmalig per nieuw lidmaatschap.

per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal

De contributie wordt jaarlijks automatisch op basis van indexering aangepast. Aan het begin
van elk kwartaal wordt de contributie geïncasseerd. Op het inschrijfformulier worden nieuwe
leden verzocht hun toestemming te geven voor een automatische incasso van de contributie.
Dan wordt de contributie automatisch van je bankrekening afgeschreven.
Via De Schaapskooiruiters ben je lid van de KNHS (dit is verplicht). Dit geldt vanaf de eerste
keer dat je bij ons rijdt, ook al ben je dan nog niet definitief lid van onze vereniging. Dit is in
verband met de ongevallen/schadeverzekering. De jaarlijkse KNHS-basisafdracht bedraagt
voor pony- en paardenleden € 25,-. Het informatieblad van de KNHS, de “Paard & Sport”
ontvang je gratis bij het lidmaatschap. De kosten een startkaart paarden is € 114,75 per jaar
en voor startkaart pony’s betaal je € 90,- per jaar. Er vindt geen restitutie plaats indien men
eerder het lidmaatschap van de KNHS opzegt. Klik hier voor de geldende Tarievenlijst van de
KNHS of ga naar www.knhs.nl .
Het inschrijven moet middels een inschrijfformulier dat verkrijgbaar is aan de bar in de kantine.
Tevens is dit formulier digitaal te vinden op de website van De Schaapskooiruiters. Vermeld
hierop duidelijk de datum van de eerste keer dat je komt rijden.
Kleuterleden
Het is ook mogelijk om kleuterlid te worden. Kinderen die jonger zijn dan 6 jaar mogen nog
niet aan de clublessen meedoen, maar als kleuterlid mogen ze dan wel gebruik maken van de
faciliteiten van De Schaapskooiruiters, waaronder het kopen van een sleutel voor het gebruik
van de binnenbak.
Ere-leden en donateurs
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 worden.

Paspoort en Vaccinatie
Paspoort
Ieder lid dient te beschikken over een geldig paspoort bij het paard/pony waarmee zij/hij
deelneemt aan de clublessen en waarmee zij/hij op het clubterrein komt. Dit overeenkomstig
de wetgeving binnen Nederland. 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 influenza entingen worden vastgesteld. Overeenkomstig het reglement van de KNHS moeten paarden en pony’s worden ingeënt tegen influenza.
Vaccinatie
In het paspoort moet een geldig overzicht zijn geregistreerd van de aan het paard of de
pony toegediende vaccinaties, inclusief de verplicht gestelde vaccinaties tegen influenza.
De basisvaccinatie tegen influenza bestaat uit twee entingen, die minimaal 21 en maximaal
92 dagen na elkaar zijn toegediend. In de periode tussen deze 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 2018. Dan dient de vervolgenting
voor of uiterlijk op 4 maart 2019 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 entingdatum met
handtekening en (praktijk) stempel van de dierenarts.
Wanneer de basisenting en de vervolgenting voorheen in een afzonderlijk vaccinatieboekje
zijn vastgelegd, moet de dierenarts de volgende tekst in het paardenpaspoort opnemen:
“The vaccination history of this horse/pony is correct. 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.
De sticker met het batchnummer van de entstof (van de vaccinatie) dient in het paspoort te
zijn geplakt door de dierenarts.

Gebruik van het clubterrein en de accommodatie
De accommodatie van De Schaapskooiruiters is voor alle leden toegankelijk onder bepaalde
voorwaarden. Leden mogen vrij gebruikmaken van de binnen- en buitenbaan tijdens de clublessen. Daarnaast is het voor de leden ook toegestaan om vrij te rijden.
Vrij rijden in de manege
Voor de pony- en paardenleden is er een sleutel van de binnenbak verkrijgbaar. Leden
kunnen een sleutel kopen voor € 75,- per jaar en kunnen dan zoveel rijden in de manege als
ze zelf willen. Het niet mogelijk om in de grote bak van de binnenmanege 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 – 21.30u) Zodra de lessen zijn afgelopen kun je uiteraard weer gebruik maken van de manege.
Het sleutelgeld loopt tot 1 april. Na deze datum moet dus weer € 75,- worden betaald voor het
volgende jaar. Wanneer je bij de aanmelding hebt aangegeven dat je een sleutel wilt hebben,
dan worden de kosten daarvoor tegelijk met de contributie van kwartaal 2, automatisch geïncasseerd.

!!! Let op !!!
Alleen leden die in het bezit zijn van een sleutel, mogen gebruik maken van de binnenbaan.
Het is dus niet toegestaan je sleutel uit te lenen of een ander op je paard of pony te laten rijden
die geen lid is en dus geen sleutel heeft. Uitzonderingen zijn eventueel mogelijk; neem dan
even contact op met het bestuur.
In de binnen- en buitenbaan dien je rekening te houden met andere ruiters en amazones. Voor
het passeren 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 binnenbak, kun je vinden achterin de manege. Bij misbruik van de sleutel en van het rijden
in de binnenbak, wordt de sleutel direct ingenomen.
Huisregels rijbanen
Zowel de binnen- als buitenbaan beschikken over een zgn. ‘eb- en vloed’ bodem. Om deze
professioneel aangelegde bodems goed te beheren, zijn er een aantal ‘huisregels’ die in acht
genomen moeten worden:
1. Mest moet direct verwijderd worden i.v.m. het dichtslibben van de bodem.
2. Zand dat buiten de baan terecht is gekomen, moet in de kruiwagen gedeponeerd
worden. Niet het zand terug vegen in de baan.
3. Het is verplicht na iedere les het gangpad in de binnenmanege te vegen.
4. Het dragen van een cap is verplicht.
5. Roken in de binnenbak is verboden. Alleen in de opzadelruimte is roken toegestaan.
Graag de peuken opruimen in de daarvoor bestemde bakken.
6. Bij misbruik van de sleutel en/of het niet naleven van bovenstaande regels wordt de
Sleutel direct ingenomen.
Deze huisregels gelden niet alleen bij het vrij rijden, maar zeker ook tijdens clublessen!
Longeren of laten vrijlopen in de binnen- en/of buitenbaan
Het is ten alle tijden (zowel bij clublessen als bij het vrij rijden) verboden paarden en/of pony’s
te longeren in de binnen- en buitenbaan. Wil je toch je paard of pony longeren, dan kan dit in
de longeercirkel naast de parkeerplaats. Ook het los laten lopen of los laten springen van paarden en pony’s is niet toegestaan. Dit ter bescherming van onze eb- en vloedbodem.

Dressuurlessen
Bij zowel de dressuurlessen voor de pony’s als die van de paarden, wordt de indeling mede
naar aanleiding van het verwachten aantal deelnemers, in overleg met de desbetreffende
instructrice bepaald.
Pony’s
De dressuurlessen voor ponyleden worden gegeven op de dinsdagavond door Jenny
Schoenman-Schaftenaar. De lestijden zijn in principe als volgt:
1e les
18:30 - 19:15u.
beginners
2e les
19:15 - 20:00u.
licht gevorderden
e
3 les
20:00 - 20:45u.
gevorderden
4e les
20:45 - 21:30u.
wedstrijdruiters hogere klasse
In de zomer worden de dressuurlessen, indien het weer het toelaat, in de buitenbaan
verreden. In de winter worden de lessen in de binnenbak gegeven. Voor en na de les moet
je losrijden en uitstappen; ’s winters in de kleine bak binnen en zomers kan dat gewoon in
de buitenbaan.

Paarden
De dressuurlessen voor de paardenleden worden gegeven op de donderdagavond door
Kristel van Duren-Bodewes. De lestijden zijn als volgt:
1e les
2e les
3e les
4e les

18:30 - 19:15u.
19.15 - 20:00u.
20.00 - 20:45u.
20:45 - 21.30u.

In de zomer worden de dressuurlessen, indien het weer het toelaat, in onze buitenbaan
verreden. In de winter worden de lessen in de binnenbak gegeven. Voor en na de les moet
je losrijden en uitstappen; ’s winters in de kleine bak binnen en zomers kan dat gewoon in
de buitenbaan.
Voor alle dressuur rijdende leden:
Mocht je een keer verhinderd zijn om een les te volgen, dan kun je dit doorgeven op dinsdagcq. donderdagavond tussen 17.00 en 17.30 u. bij Jenny Schoenman (pony’s) tel. 06-12818376
of bij Kristel van Duren (paarden) tel. 06-13473122. Voor diegenen die lessen volgen bij Kristel
is een groepsapp aangemaakt (beheerd door Lucette Tellegen) waarop wijzigingen en lesindeling wordt gecommuniceerd.

Springlessen
Op woensdagavond wordt er springles gegeven door Silwie van ’t Hul. Deze springavond is
voor zowel pony- als voor paardenleden:
1e les
19.00 – 20.00u.
pony’s
2e les
20.00 – 21.00u.
paarden
Deze lessen worden in de winter gegeven in de binnenbak en in de zomer vinden ze in de
buitenbaan plaats. Ook hier geldt dat de indeling van de lessen, indien nodig, wordt bepaald
in overleg met de instructeur en het bestuur.

!!! Let op !!!
De huisregels rijbanen gelden niet alleen bij het vrij rijden, maar zeker ook tijdens clublessen!

Wedstrijden rijden
Startpassen
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 dat je op wedstrijden
uitbrengt, moet je een aparte startpas aanvragen. Je kunt de verschillende soorten Startpassen
(jaar, maand, week) aanvragen via Mijn KNHS. Verdere informatie over wedstrijden rijden en
alles wat daar bij komt kijken (zoals bijv. de verschillende reglementen) kun je vinden op
www.knhs.nl.
Tijdens Club- en/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 de Club- en/of Gemeentekampioenschappen
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.

Maximale leeftijd ponyruiters- en amazones
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 de 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. Met een E-pony is dit dus mogelijk
(stokmaat 1.48 tot 1.5,.9m).
Pony’s meten
Om deel te mogen nemen aan ponywedstrijden dienen pony’s tot en met 8 jaar gemeten te
worden door een officiële KNHS-ponymeter. Afhankelijk van het aantal te meten pony’s en in
overleg met de ouders van kinderen met een pony in deze leeftijdsklasse, wordt dit georganiseerd door de club. Het vindt meestal plaats in de winter. De datum wordt door betrokkenen
afgestemd.
Zijn er vragen/onduidelijkheden over het wedstrijdrijden, dan kun je terecht bij de instructrices /
instructeur of bij het bestuur of kijk op de website van de KNHS.

Promotie en degradatie
Dressuur:
Voor alle klassen geldt dat je met 10 winstpunten over mag en met 30 punten over moet
naar de volgende/hogere klasse. De klassen zijn als volgt ingedeeld:
B. L1, L2, M1, M2, Z1, Z2. In de klasse Z2 worden maximaal 40 winstpunten geregistreerd.
Degradatie naar een lagere klasse vindt plaats bij het bereiken van een totaal van 10
verliespunten in de huidige klasse. Degradatie van de klasse L1 naar de klasse B is niet
mogelijk. In de klasse B worden geen verliespunten geregistreerd.
Springen:
Klasse B, promotie naar L
Klasse L, promotie naar M
Klasse M, promotie naar Z
Klasse Z, promotie naar ZZ

Mag bij 10 en moet bij 30 winstpunten
Mag bij 10 en moet bij 30 winstpunten
Mag bij 10 en moet bij 30 winstpunten
Mag bij 5 en moet bij 30 winstpunten.

Als je voor het eerst wilt gaan deelnemen aan een springwedstrijd, dien je (ooit) eerst minimaal
één winstpunt te hebben behaald in de dressuur klasse B.
Vanuit de klasse Z behoeft 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.
Verdere informatie over de promotie- en degradatieregeling en uitzonderingssituaties, zijn te
vinden op www.knhs.nl.

Clubtenue
Zowel bij de pony’s als bij de paarden geldt dat de keuze van rijkleding tijdens wedstrijden vrij
is overeenkomstig het KNHS Wedstrijdreglement.

!!! Let op !!!
Als pony- en paardenleden van “De Schaapskooiruiters” deelnemen aan een gezamenlijke
activiteit (bijv. bij deelname aan een 4-tal, 8-tal, parade escorte bij een huwelijk etc.), dient dit
in een zoveel mogelijk overeenstemmend tenue te gebeuren.

Resultaten in krant en/of op Facebook
Het is mogelijk om behaalde resultaten op een wedstrijd in de krant te laten plaatsen en/of op
Facebook . Wil je dit graag, stuur dan een tekst en eventueel een foto naar Gerda Schaftenaar,
tel: 06-15438921 of per e-mail naar schaapskooiruiters@outlook.com. Voor de krant moet dit
op zaterdagavond, dan komt het nog in de Schaapskooi van die week. Gerda zal het bericht
doorgeven aan de krant (De Schaapskooi) en plaatsen op de Facebookpagina van De
Schaapskooiruiters.

Activiteitencommissie
De Schaapskooiruiters beschikt over een Activiteitencommissie. Deze commissie bestaat
uit een groep leden die (jaarlijks) activiteiten en evenementen organiseren voor de leden.
De leden van de Activiteitencommissie organiseren verder ook activiteiten die ook voor
niet-leden toegankelijk zijn, zoals clinics, oefendressuur etc.
Als je leuke ideeën hebt voor nieuwe activiteit of evenement, dan kun je deze deponeren
in de ideeënbus voor in de manege. Je kunt natuurlijk ook iemand van de commissie
persoonlijk aanspreken of je idee sturen naar het bestuur: schaapskooiruiters@outlook.com.
Zij sturen het dan wel door naar de Activiteitencommissie.

Jaarlijkse activiteiten
Paasfestijn
Ook organiseert “De Schaapskooiruiters” jaarlijks een gezellig paardenfestijn met Pasen.
Dit is een bosrit of een spelletjesdag voor alle leden en vindt plaats op Tweede Paasdag.
Na afloop zijn alle leden, ook degenen die niet deelgenomen hebben, welkom voor een
gezellig samenzijn. De eieren ontbreken dan uiteraard niet!
Ponyrijden op Koningsdag en op het Zomerfeest
De ponyclub doet altijd met een aantal pony’s mee aan het Zomerfeest in Wapenveld.
Kinderen kunnen dan onder begeleiding rondjes rijden op de pony’s. De opbrengst is voor
“De Schaapskooiruiters”.
Spooktocht
Jaarlijks wordt er in Emst door de voetbalvereniging een spooktocht georganiseerd. Hier mogen
wij als vereniging ook met de leden heen voor een avondje serieus griezelen. Het is voor alle
leeftijden geschikt en het is voor de liefhebbers een erg leuke griezelavond met elkaar. Deze
avond vindt altijd plaats in november.

Uitje
We proberen ook jaarlijks een uitje te organiseren voor alle leden. Meestal wordt dit gepland
begin september. Afgelopen jaren zijn we een dagje naar Vlieland geweest waar dan pony’s
en paarden gehuurd worden waarmee we een strandrit maakten.
Sinterklaasviering
Voor de ponyleden wordt rond 5 december een Sinterklaasviering georganiseerd met uiteraard
pakjes, suprises en gedichten. Meestal komen Sinterklaas en de Pieten ook nog even aan!

Het bestuur organiseert samen de Wedstrijdcommissie jaarlijks de Clubkampioenschappen en
om de 2 jaar de Gemeentekampioenschappen.
Clubkampioenschappen
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” en de beste springruiter of -amazone wordt “springkampioen”. De amazone/ruiter die het beste scoort over deze twee onderdelen wordt
“Algemeen Kampioen”. 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 deelnemen die woont of lid is
van een Ponyclub, Men- of Rijvereniging binnen de gemeente Heerde. Voor deelname hoef je
niet in het bezit te zijn van een startkaart. Ook dit concours vindt meestal plaats in het najaar en
wordt beurtelings georganiseerd en verreden op het terrein van “de Schaapskooiruiters”, “de
Horsthoekruiters” of bij de Menvereniging ”Het Wapenvelds Gerij”.

