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Voorwoord 
 

 

Voor je ligt het informatieboekje van de Landelijke 

Ruitervereniging en Ponyclub Sallandruiters. Dit boekje is 

bedoeld om je informatie te geven betreffende de 

vereniging. 

 

De Landelijke Ruitervereniging & Ponyclub Sallandruiters is 

een vereniging, waarvan iedere paarden(sport)liefhebber lid 

kan worden. Doelstelling van de vereniging is het beoefenen 

van paardensport in groepsverband. Door middel van goede 

instructie tijdens de verenigingslessen voor leden willen we 

het rij niveau van de ruiters en menners verhogen en ze 

leren op een verantwoorde manier paardensport te 

bedrijven.  
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1 Organisatie 
 

De vereniging de Sallandruiters bestaat uit de Landelijke 

Ruitervereniging (LR) en de Ponyclub (PC) 

 

De LR en de PC hebben samen 1 bestuur. De leden kiezen 

uit hun midden de bestuursleden. Deze dragen onder meer 

zorg voor de instructie. Uiteraard doen zij dit alles ten 

behoeve van de leden. 

 

De LR & PC de Sallandruiters staan als één vereniging te 

boek bij de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische 

Sportbond). 

 

De LR & PC de Sallandruiters maken gebruik van de Manege 

De Gulden Spoor. Om juridische redenen is de manege 

ondergebracht in een stichting, die een eigen bestuur kent, 

de Stichting Manege de Gulden Spoor. 

 

In het bestuur van de stichting is de LR & PC vertegenwoor-

digd. De Stichting heeft als doel de instandhouding van de 

manege ten behoeve van de activiteiten van de LR & PC de 

Sallandruiters. 

 

De LR en PC dragen jaarlijks een huurbedrag af aan de 

Stichting. Daarnaast verkrijgt de Stichting haar inkomsten 

uit: 

 verhuur van de manege,  

 plaatsing reclameborden, 

 kantine-omzet,  

 de cateringomzet tijdens de diverse evenementen die 

georganiseerd worden in de manege (waaronder de 

motormarkt) 

 sleutelgelden: jaarbedrag t.b.v. het vrij rijden, iedereen 

die dat wil kan tegen betaling een sleutel “huren” en de 

bak gebruiken indien deze vrij is. Het rooster voor de 

bezetting van beide bakken is te vinden op de website en 

op het publicatiebord in de manege. 
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2 Lid worden 
 

Mensen die lid willen worden kunnen zich wenden tot 

iemand van het bestuur van de LR/PC. 

 

Ben je lid of wil je lid worden van de “Sallandruiters” dan 

zijn er een aantal zaken van belang.  

 

Wil je deelnemen aan de georganiseerde lessen dan dient je 

paard/pony gechipt en ingeënt te zijn. 

 

De KNHS heeft bepaald dat vervolginentingen uiterlijk op 

dezelfde datum als het jaar ervoor moeten zijn toegediend. 

Dit kan tijdens wedstrijden gecontroleerd worden door 

officials van de KNHS. Let op: dit is de uiterste datum dat de 

vervolgenting moet zijn toegediend. Dus wanneer een paard 

of pony op 10 oktober in een jaar is geënt, moet de 

vervolgenting uiterlijk op 10 oktober van het volgende jaar 

zijn herhaald (vraag eventueel je dierenarts om informatie). 

 

Als lid van de rijvereniging of de ponyclub ben je niet alleen 

lid daarvan, maar ook automatisch van de Kring Vechtdal, 

Regio Overijssel en de KNHS (Koninklijke Nederlandse 

Hippische Sportbond) te Ermelo. 

 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 

december. Wil je opzeggen dan moet dat voor 15 

november in verband met het opzeggen van je 

lidmaatschap bij de KNHS voor 1 december. 

 

De contributie wordt geïnd door de penningmeester van de 

Sallandruiters. 

 

Als rijdend lid kun je gebruik maken van de door de LR en 

PC georganiseerde rijlessen. Verder kun je als lid 

deelnemen aan de Kerstrijweek en de 

Clubkampioenschappen zonder dat je daar een startkaart 

voor nodig hebt. 
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Om de contributie laag te houden zijn er een aantal 

dingen die we zelf doen. De leden van zowel de 

ponyclub als de rijvereniging worden hiervoor 

ingeschakeld. In hoofdstuk 6 Overige Activiteiten en 

hoofdstuk 7 Vrijwilligers vind je een aantal 

activiteiten waar je voor wordt ingeroosterd of voor 

wordt gevraagd. 

 

We houden je graag door middel van e-mail op de hoogte 

van allerlei zaken.  Een aantal zaken zoals de samenstelling 

van het bestuur en de lesindeling kun je terugvinden op de 

website. Geef adreswijzigingen, gewijzigde 

telefoonnummers en gewijzigde e-mailadressen zo spoedig 

mogelijk door aan het secretariaat (het e-mailadres vind je 

op de website). 

 

Behalve de rijdende leden heeft de vereniging ook nog de 

“niet rijdende” en “steunende” leden. 
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3 Lessen 
 

De LR, de PC en de menners maken gebruik van manege de 

Gulden Spoor. Ze hebben allen hun eigen lesavond(en). 

 

 

3.1 Lessen voor de menners: 

 

Dinsdag: 19.30 tot 21.45 uur 

 

 

3.2 Lessen voor de rijvereniging: 

 

De lessen voor de paarden 

Maandag: dressuur 19.00 tot 21.15 uur 

Woensdag: dressuur 19.00 tot 22.00 uur 

 springen 18.45 tot 21.45 uur 

 

Bij aanmelding voor de rijvereniging kun je je voorkeur 

opgeven voor dressuur en/of springen en welke tijd. Het 

bestuur kijkt in welke les er plaats is en deelt je, in overleg, 

ergens in. 

 

 

3.3 Lessen voor de ponyclub 

 

Er zijn lessen op donderdag en vrijdag. 

De lessen op donderdag beginnen om 18.00. De laatste les 

is afgelopen om 20.00. Op de vrijdag beginnen de lessen om 

18.15 en zijn afgelopen om 20.15. 

 

De lesindeling kun je terugvinden op de website. 

 

De ene week krijgen de groepen dressuurles en de andere 

week is er een springles. 

 

Tijdens de springles is het dragen van een bodyprotector 

verplicht.
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Het bestuur maakt samen met de instructie een lesindeling. 

We delen de lessen in naar niveau en leeftijd van de ruiter 

en grootte van de pony. Daarbij proberen we rekening te 

houden met wensen. 

 

Het lesrooster wordt enkele keren per jaar bekeken en 

indien nodig aangepast. Het rooster hangt op het 

informatiebord bij de rijbanen en is tevens te vinden op de 

website. 

 

In het voorjaar bekijken we of er animo bestaat voor het 

samenstellen van een meertal. Bij voldoende animo worden 

er wekelijks extra lesgegeven voor meertallen. Als ponyclub 

willen we graag op wedstrijden met meertallen (4 of 6) 

starten. Dit kunnen we niet zonder de kinderen en de 

ouders. De extra lessen worden gegeven in overleg met de 

betrokkenen. 

 

 

3.4 Vakantie 

 

De drie weken van de bouwvak worden er geen lessen 

gegeven, net als in de week van de Hardenbergse 

Ruiterdagen. In oktober is er een week geen les in verband 

met “Pels en Pluim”, een tentoonstelling die gehouden wordt 

in de manege. 

 

Verder valt er vaak in de kerstvakantie een of twee lessen 

uit, in verband met de kerstrijweek (zie hoofdstuk 6.1). 

 

Andere lesweken die uitvallen worden via mail of infobord 

kenbaar gemaakt. 
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4 Regels 
 

Voor verengingen die in het bezit zijn van een 

indooraccommodatie is het hebben van een 

veiligheidscertificaat verplicht. Als de vereniging voor haar 

accommodatie geen veiligheidscertificaat van de KNHS heeft 

mogen er geen verenigingsactiviteiten worden 

georganiseerd. Dit geldt voor zowel de lessen als de 

wedstrijden. 

 

 

4.1 Regels met betrekking tot het gebruik van de 

accommodatie 

 

Er zijn een aantal regels met betrekking tot het gebruik van 

onze accommodatie: 

 

Harnachement en kleding: 

 Verplicht is het dragen van een veiligheidshelm en laarzen 

of chaps.  

 Goed passend en veilig zadel. 

 Geen grote sierraden en loshangende kleding. 

 

Instructie en lessen 

 Rust rond de rijbaan, op- en afstappen op de AC lijn. 

 Leswisselingen vinden plaats op een geordende wijze. 

 Er is duidelijkheid over de rijbaanregels richting de ruiters. 

 Omstanders bemoeien zich niet met de lessen. 

 

Mest opruimen 

Tijdens het gebruik van de accommodatie dient de mest te 

worden opgeruimd zowel van de opzadelruimte als ook van 

de parkeerplaats.  
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Ongevallenregister 

Er moet bij elk ongeval binnen de manege een 

ongevalsrapport worden opgemaakt. De formulieren die 

daarvoor moeten worden ingevuld zitten in een map. Deze 

map ligt in de keuken. De ingevulde formulieren kunnen in 

deze map worden opgeborgen zodat de 

veiligheidscoördinator ze daar kan vinden. 

 

 

4.2 Rijbaanregels 

 

 Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende 

veiligheidshelm met gesloten kinband en voorzien van 

de CE en EN-1384 markering te dragen.  

 Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen, jodphurs of 

stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een 

hak te dragen, gecombineerd met chaps. 

 Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de 

stijgbeugels te zitten. 

 Bij het rijden is het niet toegestaan grote uitstekende 

en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen. 

 Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid 

worden aangekondigd. 

 Op- en afstijgen dient op de A/C lijn te geschieden.  

 De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het 

elkaar passeren op de hoefslag voorrang. 

 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 (en mennen). 

 Wanneer er meer combinaties springen dan dient het 

springen van een hindernis te worden aangekondigd. 

 Er mag in de rijbaan, te paard, op een rijtuig en in de 

foyer niet worden gerookt. 
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Voor de menners: 

Zij maken gebruik van een geschikt en veilig tuig met 

passend en veilig rijtuig voorzien van: 

 goed functionerende remmen 

 een draaikrans/schamel die volledig onderdoor kan 

draaien alleen bij vierwielige rijtuigen en 

 juiste verlichting en reflectoren volgens reglement 

verkeersregels en verkeerstekens. 

 Bij vaardigheidsproeven dragen ze een goedpassende 

veiligheidshelm met CE en EN-1384 markering. 

 

Bij de Sallandruiters 

Al deze regels gelden voor de leden van de LR en PC de 

Sallandruiters en voor de mensen die gebruik maken van de 

accommodatie. Er is een klachtencoördinator en de 

klachtenprocedure hangt op het prikbord. 

 

 

4.3 Het niet nakomen van regels 

 

Voor het niet nakomen van de regels zijn er afspraken 

gemaakt. Als er bij het bestuur of bij de klachtencoördinator 

meldingen binnenkomen dat de regels niet worden 

nageleefd wordt de betrokkene eerst aangesproken. Indien 

dit niet leidt tot naleving van de regels, wordt dit besproken 

in het bestuur van de vereniging en de stichting. Er volgt 

een officiële waarschuwing. Wanneer de regels dan nog niet 

worden nagevolgd kan een royement volgen. 

 

Als bij de (tweejaarlijkse) controle blijkt dat de regels niet 

worden nagekomen kan het veiligheidscertificaat worden 

ingetrokken. Dit betekent concreet dat er geen 

clubactiviteiten en wedstrijden meer mogen worden 

georganiseerd. Het is dus in het belang van alle leden van 

de club dat regels worden nageleefd.  
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5 Wedstrijden 
 

Het hele jaar door worden er wedstrijden georganiseerd 

door zowel de LR als de PC. Als je er aan toe bent en je wilt 

gaan deelnemen aan officiële wedstrijden moet eerst je 

pony officieel gemeten worden (bij paarden hoeft dit niet) 

en dan kun je een startkaart aanvragen.  

 

 

5.1 Aanvraag startpas 

 

Startkaarten kan je als je lid bent van de vereniging zelf 

online aanvragen via ‘MIJN KNHS’. (www.mijnknhs.nl)  

Als je je voor het eerst aanmeldt, moet je je eerst 

registreren in ‘MIJN KNHS’. 

 

De kosten voor een startpas kun je terugvinden op de 

KNHS-site en worden rechtstreeks betaald aan de KNHS 

door de aanvrager. 

 

Startkaarten zijn geldig tot en met 31 december. Wanneer 

je een startkaart niet voor 20 november opzegt, dan wordt 

deze automatisch verlengd. Dus als je de startkaart voor 

20 november niet opzegt, dan moet er voor het nieuwe 

jaar gewoon betaald worden. Hiervoor worden geen 

uitzonderingen gemaakt door de KNHS.  

 

 

 

5.2 Pony Meetavond 

 

De ponyclub organiseert jaarlijks een pony meetavond in 

het voorjaar. Hier kun je je pony officieel laten meten. Als je 

mee wilt doen aan officiële wedstrijden moet je pony 

officieel gemeten worden tot en met het jaar dat ze 8 

worden. Denk aan het paspoort, dat moet je meenemen 

omdat de meting erin geschreven wordt. 
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5.3 Bixie 

 

Voor de pony’s is er een speciale categorie wedstrijden: de 

Bixie. Hiervoor hoef je geen officiële startpas te hebben 

(soms moet je een bixie startkaart hebben, deze is gratis 

verkrijgbaar bij de KNHS). Is een ponyruiter nog niet toe 

aan echte wedstrijden kan hij/zij toch al starten en ervaring 

opdoen bij Bixie wedstrijden. De Bixie startpas kun je zelf 

aanvragen bij de KNHS, hier zijn geen kosten aan 

verbonden. 

 

 

5.4 Clubkampioenschappen 

 

Eind april/begin mei hebben we elk jaar de 

clubkampioenschappen dressuur en springen, voor paarden, 

pony’s en menners. De data kun je vinden op het roosters 

voor bakbezetting. Dit rooster is te vinden op de website en 

op het infobord. Alle leden kunnen deelnemen aan deze 

wedstrijd en je hoeft niet in het bezit te zijn van een 

startpas. 

 

 

5.5 Hardenbergse Ruiterdagen 

 

De Hardenbergse Ruiterdagen worden ieder jaar weer 

georganiseerd voor zowel paarden als pony’s, dressuur en 

springen. De commissie Hardenbergse Ruiterdagen 

organiseert deze wedstrijd. 

 

 

5.6 Opgeven voor wedstrijden 

 

Het is de bedoeling dat onze leden zichzelf voor de 

wedstrijden opgeven. Ze moeten er voor zorgen dat zij een 

ingevuld inschrijfformulier naar de desbetreffende 

vereniging mailen of aanmelden voor wedstrijden via ‘MIJN 

KNHS’ (mits de organiserende vereniging dit heeft 
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opengesteld). Ook moet er, voordat er gestart wordt, 

afgerekend worden op het secretariaat van de organisatie. 

Heb je je opgegeven en het blijkt later dat je niet naar de 

wedstrijd toe kunt, meld je dan tijdig af! Zo voorkom je een 

boete. Het inschrijfgeld moet altijd betaald worden als je je 

afmeldt na de sluitingsdatum. 

 

Let vooral goed op het vraagprogramma van de 

kampioenschappen. Je moet als je 

kringkampioenschappen wilt starten aanvinken dat je 

selectie rijdt. Soms moet je als je door bent naar de vervolg 

kampioenschappen nader je gegevens invullen. 

Voor sommige klassen is de inschrijving voor de 

regiokampioenschappen open en hoef je je niet eerst te 

plaatsen via de kringkampioenschappen. Let er dan wel op 

dat je je voor de sluitingsdatum opgeeft. Te laat opgeven 

voor kampioenschappen betekent: niet mogen starten.  

 

 

Op www.startlijsten.nl of op de wedstrijdkalender via ‘MIJN 

KNHS’ 

(https://www.mijnknhs.nl/Games/SearchGames/Index) kun 

je zien waar en wanneer welke wedstrijden er georganiseerd 

worden. 

 

http://www.startlijsten.nl/
https://www.mijnknhs.nl/Games/SearchGames/Index
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6 Overige Activiteiten 
 

Over deze activiteiten wordt je op de hoogte gehouden via 

de mail en via de informatieborden in de manege. 

 

Er zijn een aantal jaarlijks terugkomende activiteiten. 

 

 

6.1 De activiteiten commissie 

 

Door de Stichting is er een activiteitencommissie ingesteld. 

Deze commissie organiseert jaarlijks een aantal activiteiten.  

Enkele van deze activiteiten zijn de nieuwjaarsreceptie 

(begin januari), de BBQ voor leden en vrijwilligers 

(augustus/september), een verkoopactie (in december). 

Daarnaast organiseren zij bijvoorbeeld clinics.  

 

Van de opbrengsten van deze activiteiten worden nuttige 

zaken aangeschaft voor de Sallandruiters. 

 

  

6.2 Kerstrijweek 

 

Elk jaar wordt er rondom de kerstdagen een aantal extra 

lessen georganiseerd.  Deze lessen zijn voor zowel de pony’s 

als voor de paarden en ze worden gegeven door 

gastinstructeurs. Je kunt je inschrijven voor deze extra 

lessen. De intekenlijst komt eind november/begin december 

op het prikbord te hangen. Aan deze extra lessen zijn wel 

kosten verbonden.  

 

De kerstrijweek wordt afgesloten met een dressuur-, spring-

en menwedstrijd. Iedereen die de lessen gevolgd heeft mag 

aan de wedstrijd deelnemen en een startkaart is niet nodig. 

Zij komen voor de prijzen in aanmerking. Neem je niet deel 

aan de lessen, kun je wel aan de wedstrijd deelnemen maar 

dan buiten mededingen. 

 

De reguliere lessen zijn er in die week/weken niet. 
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6.3 Motormarkt 

 

Twee keer per jaar, op de laatste zaterdag van maart en de 

eerste van oktober, wordt er op de Boshoek een motormarkt 

door de MC Gasschoeve georganiseerd. We vragen van alle 

leden één van deze twee zaterdagen vrij te houden om een 

handje te komen helpen. 

 

 

6.4 Camping de Kleine Wolf 

 

Speciaal voor de leden van de ponyclub is er het rijden op 

de camping de Kleine Wolf. Kinderen van de camping 

kunnen tegen betaling een rondje rijden op een pony of 

meerijden in een rijtuig. De ponyclub krijgt hierbij 

ondersteuning van de menners.  

 

In de 6 weken van de zomervakantie, op de dinsdagavond, 

kunnen we vanaf 18.30 uur terecht op de camping om even 

los te rijden. Van 19.00 tot 20.30/21.00 uur worden er door 

de leden van de ponyclub rondjes gelopen met de pony’s. 

De menners rijden in dezelfde tijd met rijtuigen rond door 

het bos. 

 

Ongeveer vier weken voordat de vakantie begint wordt er 

gevraagd welke avonden je mee kunt lopen.  We gaan ervan 

uit dat de ponyclubleden elk twee avonden komen. Er wordt 

een rooster gemaakt dat je per e-mail thuiskrijgt zodat je 

weet welke dinsdagen je meedoet.  

 

We gaan verwachten dat je komt op de opgegeven data, 

omdat bij te weinig pony’s dit te vermoeiend is voor de 

pony’s die er wel zijn. Bovendien moeten bij te weinig 

pony’s de campinggasten te lang wachten.  Er is altijd veel 

waardering en belangstelling van de campinggasten voor 

deze activiteit!! 

 

De inkomsten van deze activiteit zijn geheel voor de kas van 

de ponyclub. 
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6.5 Schoonmaken 

 

Er bestaat een schoonmaakrooster waarbij iedereen die lid 

is van de PC en de LR wordt ingedeeld om 1 of 2 keer per 

jaar te komen schoonmaken (hal, kantine, toiletten). De lijst 

met data en namen hangt op het informatiebord in de hal. 

Het is altijd op een dinsdagavond (in overleg is alles 

mogelijk), je bent met twee personen en het duurt ongeveer 

uur. 

 

De lijst van werkzaamheden die op die avond gedaan moet 

worden hangt in de kast tegenover de toiletten in de hal. 

Daar ligt tevens het schrift waarin je kunt vermelden wat er 

is gedaan en wat je eventueel aan extra werkzaamheden 

gedaan hebt. 

 

Kun je niet op die avond dan dien je zelf voor vervanging te 

zorgen 
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7 Vrijwilligers 
 

Zoals bij alle verenigingen is het bij ons ook zo dat we niet 

zonder vrijwilligers kunnen. We hebben het hele jaar door 

voor allerlei verschillende aangelegenheden vrijwilligers 

nodig 

 

 

7.1 Vrijwilligersclub 

 

Begin jaren negentig is door het toenmalige 

Stichtingsbestuur een vrijwilligersclub opgericht. Deze club 

had oorspronkelijk ten doel het behulpzaam zijn bij de 

realisering c.q. het bouwen van de uitbreiding van de 

manege uit de zeventiger jaren. Daarna heeft de club veel 

werkzaamheden verricht bij een tweetal verbouwingen die 

daarop nog volgden aan de zijkant van de manege. 

De huidige club bestaat voor het merendeel uit 65+ c.q. 

gepensioneerden van allerlei allure. 

Zij komen iedere dinsdagochtend bijeen en verrichten 

allerlei voorkomende hand en spandiensten o.a. onderhoud 

aan gebouwen, bestrating, terreinen, verlichting etc. Zij 

doen hun uiterste best om de gebouwen, de terreinen en 
bestrating een net aanzien te geven. 

 

 

7.2 Kantine  

 

Er worden het hele jaar door wedstrijden georganiseerd, 

waaronder de Hardenbergse Ruiterdagen. Bij alle 

wedstrijden moeten er mensen in de kantine staan om de 

ruiters, medewerkers en jury’s van een hapje en een 

drankje te voorzien. 
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Het kan zijn dat je gevraagd wordt een dagdeel in de 

kantine te helpen met koffie zetten, broodjes smeren, patat 

bakken. 

 

De kantine is natuurlijk niet alleen tijdens wedstrijden van 

belang maar ook op de reguliere lesavonden. Ook dan zijn 

er mensen in de kantine om iedereen van een kop koffie of 

glas fris te voorzien. 

 

 

7.3 Wedstrijden 

 

Verder zijn er mensen nodig om op een concours alles goed 

te laten verlopen. De bak moet worden gesleept. 

Wedstrijdterrein moet worden ingericht, dressuurring(en) en 

parcoursen moeten worden opgebouwd. Er zitten mensen op 

het secretariaat, schrijfsters/schrijvers bij de jury. Je hebt 

ringmeesters en parcourshulpen nodig. Mensen die 

naderhand weer helpen opruimen. 

 

Al met al lopen er op een concours dag heel wat mensen 

rond om te zorgen dat alles goed verloopt. Ook daar hebben 

we vrijwilligers voor nodig 

 

7.4 Bestuur 

 

Een bestuur draait ook niet zonder vrijwilligers. Heb je 

interesse voor een functie in het bestuur of bijvoorbeeld als 

lid van de activiteiten commissie kun je je altijd melden bij 

een van de bestuursleden.  

 

De samenstelling van het bestuur van de Stichting, de LR en 

de PC is terug te vinden op de website. 
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Duidelijk is dat van alle leden, zowel van de LR als van 

de PC zonder meer wordt verwacht dat zij hun 

steentje bijdragen. Dan alleen kunnen we de kosten 

van onze liefhebberij op het huidige niveau houden. 

Als bijvoorbeeld onvoldoende leden zich beschikbaar 

stellen voor de wekelijkse schoonmaak van de 

kantine, dan zijn we genoodzaakt een 

schoonmaakbedrijf in te huren. De gevolgen laten zich 

raden: doorbelasting aan de PC & LR: hogere 

contributie. 

 

 

 

In dit boekje vind je veel informatie, maar heb je nog 

vragen, je kunt je altijd wenden tot het bestuur van 

de "Sallandruiters" of kijken op de website 

www.sallandruiters.nl. 

 

 

Hardenberg februari 2016 

 

Website: www.sallandruiters.nl voor actuele informatie en 

nieuws. 

 

 

http://www.sallandruiters.nl/

