HUIS- en RIJBAAN REGELS MANEGE ONDER DE LINDE
Huisregels
1. Bij Manege Onder de Linde worden de algemeen geldende regels van fatsoen nageleefd.
2. Tijdens het rijden is het dragen van een goedgekeurde veiligheidscap verplicht en dienen de rijbaanregels in
acht genomen te worden.
3. Aanwezigen in de stallen en bij de rijbaan dienen zich rustig te gedragen.
4. Kinderen mogen niet op het opstapperron spelen; er wordt niet gerend en geschreeuwd in
de stallen en kantine. Ouders/begeleiders dienen hier op toe te zien.
5. De bakdeuren zijn tijdens de les gesloten.
6. Niet op bakranden zitten of er overheen klimmen, geen voorwerpen op de bakranden zetten.
7. Aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden.
8. Op het terrein en in de manege geldt een algeheel rookverbod
9. Er mogen geen honden in de manege.
10. Met de privacy van de ruiters wordt zorgvuldig omgegaan.
11. Voor koffie, thee of limonade wordt € 0,50 gevraagd van ruiters en gasten;
vrijwilligers en stagiaires hoeven niet voor koffie en thee te betalen.
12. Mobiele telefoons worden niet gebruikt tijdens de lessen.
13. De stallen zijn netjes en vrij van obstakels; harnachement, poetsspullen, gereedschap e.d. moeten direct
na gebruik worden opgeruimd op de daartoe aangewezen vaste plekken.
14. Jassen worden opgehangen op de kapstok of in de kleedruimte.
15. Auto’s moeten worden geparkeerd in de vakken op het parkeerterrein, fietsen in de fietsenrekken aan
weerszijden van de manege, geen fietsen bij de staldeuren.
16. Het manegepersoneel heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van deze
huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.

Rijbaanregels
1. Rij met plezier en met respect voor andere ruiters en de paarden.
2. Tijdens de lessen graag stilte rondom de manegebak en rust in de stallen.
3. De ruiters moeten een goed passende veiligheidscap dragen met de kinband gesloten.
De cap moet voldoen aan het VG1 01-040 keurmerk.
4. De ruiters moeten tijdens de lessen rijlaarzen dragen of stevige schoenen met een gladde,
doorlopende zool en een hak in combinatie met chaps.
5. Losse kleding en uitstekende en/of rinkelende sieraden moeten afgedaan worden voor het opstijgen
om te voorkomen dat de paarden hiervan schrikken.
6. Het betreden van de manegebak moet altijd worden aangekondigd aan de ruiters in de bak.
7. Op- en afstijgen gebeurt op de AC-lijn.
8. De ruiter die op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren voorrang op de hoefslag.
9. Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
10. Geef elkaar ruimte tijdens het rijden en snij elkaar niet af.
11. De onderlinge afstand tussen de paarden behoort minimaal ‘een paardlengte’ te zijn.

Regels voor het buiten rijden
1. Het is aan de instructrice om te bepalen of een ruiter voldoende bekwaam is om in een groep een
buitenrit te maken (openbare weg of natuurgebied).
2. De groep moet worden begeleid door een gediplomeerd instructrice.
3. De instructrice zal de vrijwilligers en ruiters voor vertrek instrueren over de aanwijzingen die onderweg
gegeven worden en hoe te handelen bij calamiteiten.
4. De instructrice beschikt over een mobiele telefoon met (alarm) nummer van de manege en de dierenarts.
5. De leider van de groep heeft een reserve beugelriem en een scherp zakmes.
6. De huisregels en rijbaanregels gelden ook voor buiten rijden, voor zover van toepassing.
7. Bij rijden in donker of schemer dient de instructrice toe te zien dat de wettelijk verplichte verlichting
wordt gevoerd. De instructrice voert rood licht naar achteren en wit of geel licht naar voren.
8. Het dragen van reflecterend materiaal door begeleiders en ruiters wordt sterk aanbevolen.
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