
 

Reglementen PSV de Stuwruiters  

Onderstaande regels gelden voor alle leden van PSV de Stuwruiters. Iedereen die gebruik maakt van de 

rijbak en het terrein is verplicht om deze regels na te leven en medegebruikers hierop te attenderen.  

Algemeen  

 Gebruik van de rijbak, longeerbak en het (parkeer)terrein is alleen toegestaan voor de leden van 

PSV de Stuwruiters.  

 Ruiters zijn tijdens het rijden in de rijbak en op het terrein verplicht om een veiligheidscap te 

dragen.  

 Schade dient te worden gemeld aan het bestuur, indien van toepassing zullen de kosten op de 

veroorzaker verhaald worden.  

 Voor het behoud van de bak en het terrein is het van belang dat de mest na het rijden c.q. lessen 

uit de bak wordt verwijderd. Laat de rijbak en het terrein schoon achter, mest en afval kunnen in 

de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd worden.  

 Honden dienen als er paarden op het terrein aanwezig zijn, aangelijnd te zijn en ook hiervan 

dienen de uitwerpselen opgeruimd te worden.  

 Het licht van de rijbak en het parkeerterrein uitdoen na gebruik.  

 Te paard het terrein altijd in stap betreden.  

 Het is verboden om te roken in de rijbak en de kantine.  

 Tenslotte is de vereniging niet aansprakelijk voor beschadiging/ verlies van eigendommen van de 

leden.  

Gebruik van de rijbakken  

 Loslaten en longeren is niet toegestaan in de rijbakken, maak hiervoor gebruik van de longeerbak 

(de kleinste bak).  

 Ruim na gebruik van de dressuurbordjes deze weer netjes op.  

 Ruim het (hindernis)materiaal na gebruik weer netjes op, dus niet langs de bakrand, maar onder 

de overkapping.  

 Gebruik voor het springen de daarvoor bestemde materialen, dus geen vuilnisbakken, bezems, 

opstapjes of iets dergelijks  

 Hang geen dekens of jassen over de rand van de rijbakken. Mensen kunnen hieraan vast blijven 

haken met hun voet/stijgbeugel 

 Er mogen geen glazen, mokken, blikjes, peuken etc. in en om de rijbak worden neergezet en/of 

gegooid.  

 Verenigingsactiviteiten in de rijbak gaan voor privégebruik.  

 Bij privégebruik van de rijbak dient men deze tijdig voor de aanvang van de verenigingsactiviteiten 

te verlaten.  

 Privéles is mogelijk, echter de rijbak is niet persoonlijk opeisbaar.  

 Sluit na het gebruik van de rijbakken de hekken, zodat deze niet kapot kunnen waaien.  

  



Regels als je met meerdere ruiters in de rijbak aanwezig bent  

 Een snellere gang in dezelfde richting heeft altijd voorrang.  

 Een zijgang heeft altijd voorrang. 

 Uitstappen doe je op de binnenhoefslag.  

 Niet stappen of halthouden op de hoefslag.  

 Niet afsnijden en elkaar de ruimte geven bij passeren.  

 Ruiters op de linkerhand hebben voorrang op de hoefslag, dus als je rechtsom rijdt, moet je 

rechts houden.  

 Niet “scheuren” in de bak of op het veld wanneer er andere personen aan het rijden zijn.  

 Zorg ervoor dat je andere ruiters niet hindert en wees beleefd tegen elkaar.  

Gebruik van de longeerbak  

 Vraag als je gaat longeren eerst toestemming aan de ruiters die aan het rijden zijn.  

 Onder longeren wordt niet “uitdollen” verstaan.  

 Mensen die hun paard komen longeren, hebben voorrang op mensen die hun paard losgooien of 

al losgegooid hebben.  

 Paarden mogen niet los in de longeerbak gedaan worden als er mensen aan het rijden zijn. 

 De bak is ervoor gemaakt om met maximaal twee paarden tegelijk te longeren, dus maak ruimte 

voor elkaar.  

 Sluit het hek na gebruik van de bak.  

Schoonmaak 

 Ieder lid is verplicht om minimaal 1x per jaar (een uur) te helpen met de schoonmaak van het 

clubgebouw c.q. onderhoud van het terrein. Indien een lid jonger is dan 14 jaar, dient een ouder 

aanwezig te zijn. 

Lessen 

 Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent voor de lessen.  

 Voor het behoud van de bak en het terrein is het van belang dat de mest na het rijden c.q. lessen 

uit de bak wordt verwijderd. Laat de rijbak en het terrein schoon achter, mest en afval kunnen in 

de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd worden.  

 Afmelden voor de lessen dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren.  

 

Bij niet nakomen van deze regels stelt het bestuur zich niet verantwoordelijk bij eventuele ongevallen. 


