
 

 

 

 Informatiefolder Noorderkoggenruiters 2020 

 

 

 
 

 

BENNINGBROEK 

 

 

 

 

 

 

De Landelijke Rijvereniging, Ponyclub en Menclub de Noorderkoggenruiters. 

De Noorderkoggenruiters zijn ontstaan in 1996 uit een samengaan van De Koggenruiters 

anno 1949 en Aurora anno 1972.  

 

De manege van de Noorderkoggenruiters is gevestigd aan de 

 

Tuinstraat 22 1654 JW  Benningbroek 

 

De vereniging heeft het Veiligheidscertificaat uitgegeven door de Stichting Veilig Paardrijden 
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Bestuur 

 

Voorzitter:  Steef Karels  

Taken:   onderhoud bakbodem/men instructeur vrijdag 

E-mail:   senjkarels@hetnet.nl  

Telefoon:  06-10289214 

  

Vice voorzitter:  Theresa Boltendal  

Taken:   jeugd en kantine/schoonmaak diensten  

E-mail:   mt.boltendal@quicknet.nl  

Telefoon  06-20725899 

 

Secretaris:  Ellen Wijdenes  

Taken:   Aan- en afmeldingen, niet-financiële administratie 

E-mail:   noorderkoggenruiters1@gmail.com 

Telefoon:  06-30388533, 06-19600070 

 

Penningmeester: Melanie Schouten 

Taken:    Financiële administratie 

E-mail:   ronald-melanie@hetnet.nl  

telnr.:   06-11074342 

  

Algemeen best.lid: Willem de Boer  

Taken:   onderhoud vereniging 

E-mail    boersmit@outlouk.com 

Telefoon:  06-53634850  

  

Algemeen best.lid: Hetty de Groot 

Taken:   agenda bakbezetting, kantine inkopen 

E-mail:   hettydegroot@quicknet.nl  

Telefoon:   0229-581707  

 

Algemeen best.lid: Marianne Wijdenes 

E-mail:   mariannewijdenes@hotmail.com 

Telefoon:   06-51979344 

 

Overige informatie 

Website:  www.noorderkoggenruiters.nl  

 

Opzeggingen/wijzigingen dienen per mail voor 20 november binnen te zijn bij de secretaris van de 

vereniging. Afmeldingen na 20 november worden niet meer geaccepteerd en de kosten voor het 

volgende kalenderjaar zullen volledig in rekening worden gebracht. Opzegging is definitief zodra deze 

is bevestigd na reactie van secretaris. 

 

Iedereen, die in het bezit is of gebruik maakt van een pony of paard kan lid van de 

Noorderkoggenruiters worden. Het is altijd toegestaan om maximaal twee verenigingslessen op proef 

mee te draaien. Neem dan wel vooraf contact op met de secretaris van de vereniging. Men wordt lid 

voor minimaal volledig 1 kalenderjaar. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.  

 

  

mailto:noorderkoggenruiters1@gmail.com
mailto:boersmit@outlouk.com
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Wat zijn de kosten in 2020 

 

Het lidmaatschap van de rijvereniging is opgebouwd uit verschillende posten, te weten: 

 

1. Lidmaatschap vereniging basiscontributie:    €   34,00 

2. Startpas lid (excl. kosten KNHS):     €   39,00 

3. Bakgelden rijdende leden, vanaf 18 jr.      € 188,00 

4. Bakgelden jeugdleden tot 18 jr. (peildatum 1 jan)    € 108,00 

5.  Bakgeld kwartaal (inclusief kwartaalcontributie à € 10,-)   €   85,00 

 

Bakgeld (baklidmaatschap kosten basiscontributie +bakgeld) geeft leden het recht om vrij te rijden in 

de rijbanen. Men dient wel rekening te houden dat op bepaalde momenten de bak bezet kan zijn voor 

evenementen, wedstrijden, onderhoud, enz. 

   

Afdrachten basisorganisatie KNHS zie website voor de kosten  

https://www.knhs.nl/kenniscentrum/over-knhs/lid-worden-van-de-knhs/ 

 

KOSTEN 2020 LESSEN  

 

4. a. Dressuur per jaar 1 les per week     € 205,00 

 b. Springen per jaar 4 lessen per maand     € 270,00 

 c. Mennen per jaar 1 les per week     € 205,00 

d. 10 lessen springen (12-14 weken geldig, incl. oefenspringen)*  € 160,00 

 

*Prijs is inclusief € 10,- kwartaal contributie. De leskaart is in de wintermaanden 14 weken geldig. 

Oefenspringen is ten tijde van de geldigheid van de leskaart gratis. In de zomermaanden, wanneer er 

geen oefenspringen is, dient de kaart binnen 12 weken op gebruikt te worden.   

 

(lesgelden kunnen worden aangepast: de gemaakte leskosten worden omgeslagen over de 

deelnemers, bij deelname aan de lessen komen de baklidmaatschapskosten hierbij.  
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Wat zijn de plichten 

 

Ieder lid verplicht zich kennis te nemen en zich te houden aan de inhoud van het manegereglement, 

zoals in deze info is gepubliceerd. Wijzigingen in het reglement worden aan de algemene 

ledenvergadering voorgelegd en gelden na instemming van de leden. 

 

Ieder lid is verplicht mee te draaien in het rooster van de kantine- en schoonmaakdiensten. Voor 

bakleden is dit maximaal 4x per jaar. Startpasleden, die geen baklid zijn, hoeven geen kantine- en 

schoonmaakdiensten te draaien. Niet nakomen wordt beboet met € 25,00 per keer.  Voor de 

kantinedienst geldt de wettelijke regel, dat jongeren onder de 18 jaar niet achter de bar mogen. Het is 

de bedoeling dat een van de ouders/verzorgers het overneemt. Leden worden ingedeeld en via e-mail 

hiervan op de hoogte gesteld. Bij vragen kan er contact opgenomen worden met Theresa Boltendal 

(mt.boltendal@quicknet.nl of 06-20725899).  

Daarnaast kan een beroep op de leden worden gedaan voor onderhoud, grote schoonmaak en hulp 

bij wedstrijden en/of activiteiten. De kantine-, en/of schoonmaakdiensten kunnen worden afgekocht à 

€ 100,00 per jaar. Dit kan gemeld worden bij het secretariaat.      

  

 

  

mailto:mt.boltendal@quicknet.nl
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Lestijden  

 

De tijden worden i.o.m. instructie, bestuur vastgesteld. 

 

Maandag  19.00 – 21.00 uur dressuur (bak 1) 
Dinsdag   19.00 – 21.00 uur  mennen (bak 1) 

19.30 – 20.30 uur western (bak 2), in de oneven weken zijn er lessen, dan is 
de bak bezet. In de even weken mag er wel gereden worden, maar er ligt wel 
een trailparcours. 

Woensdag  in principe beide bakken vrij, met uitzondering van clinics in bak 1*  
   Van maart tot juli 2020 is 1 rijbaan bezet door de KNHS orun cursus.  
Donderdag  19.30 – 21.00 uur springen (bak 1)  
Vrijdag   19.00 – 21.45 uur mennen (bak 1) 
Zaterdag  10.30 – 11.30 uur jeugdles (bak 1) 
 
Tevens is er tijdens het indoorseizoen op de donderdagmiddag en – avond, eenmaal in de 4 weken, 
een oefenspringparcours of in het weekend wedstrijden dan zijn beide bakken bezet, dit is na te lezen 
op de website www.noorderkoggenruiters of de Facebookpagina. 
 
*In de hal bevindt zich een mededelingenbord, waarop activiteiten, wijzigingen in lestijden etc. worden 
gepubliceerd. Dit is ook na te lezen op de website en op Facebook.  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.noorderkoggenruiters/
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Reglement van de Noorderkoggenruiters 

 

Algemeen 

De Noorderkoggenruiters staat primair ten dienste van de bij de rijvereniging aangesloten leden. 

Onder aangesloten leden wordt onderscheid gemaakt tussen de diverse categorieën leden zoals 

vastgelegd in de statuten van de vereniging te weten: 

 - rijdende leden 

 - niet rijdende leden 

 - startkaartleden 

 - donateurs 

Alleen rijdende leden zijn gerechtigd om vrij te rijden en overig gebruik te maken van de 

accommodatie (longeren en dergelijke). Hiertoe kunnen zij beschikken over een sleutel om in de 

manege te komen. Voor deze sleutel betalen zij een borg van € 10,=. Bij opzegging van het 

baklidmaatschap dient sleutel aan het eind van het kalenderjaar te worden ingeleverd en zal de borg 

worden terugbetaald. 

De sleutel van de manege is een persoonlijke sleutel. Het is niet toegestaan deze sleutel ter 

beschikking te stellen aan derden, zodat zij gebruik kunnen maken van de manege en de daarin 

aanwezige faciliteiten. De sleutel mag niet worden nagemaakt.  

 

Rijdende leden die beschikken over meer dan één paard/pony/span kunnen tot maximaal twee 

paarden/pony’s/spannen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur in de daarvoor 

bestemde uren deelnemen aan de lessen resp. gebruik maken van de mogelijkheid totvrij rijden. 

 

Rijdende leden die met meer dan genoemde twee paarden/pony’s/spannen willen deelnemen aan de 

lessen resp. gebruik willen maken van vrijrijden, dienen hierover in overleg te treden met het bestuur 

van de vereniging over het gebruik van de rijhallen. Het gebruik van de rijhallen door rijdende leden 

met het oogmerk van commercieel handelen in de zin van: 

 

 - training paarden/pony’s/spannen voor de handel; 

 - aanrijden paarden/pony’s/spannen voor derden; 

 - trainen paarden/pony’s/spannen voor derden (niet leden); 

 

wordt gezien als een activiteit die buiten de vereniging staat en kan slechts plaatsvinden na 

voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging. Hiertoe kan worden overgegaan, 

waarbij de vereniging een vergoeding voor het gebruik van de manege zal vaststellen. Deze vorm van 

verhuur kan slechts plaatsvinden binnen een tijdsschema (lessen, wedstrijden en evenementen) dat 

jaarlijks wordt vastgesteld door de vereniging en ter goedkeuring is voorgelegd aan algemene 

ledenvergadering. 

 

Het vrijrijden van de leden onder begeleiding van een privé instructeur is toegestaan. De rijbak is 

tijdens die privé instructie echter gewoon toegankelijk voor de andere rijdende leden. 

 

Een instructeur mag incidenteel het paard rijden van een lid. Mocht dit vanwege omstandigheden dit 

zich structureel voordoen, dan moet hiervoor toestemming worden gevraagd aan het bestuur.  

 

Alle paarden/pony’s dienen geënt te zijn in overeenstemming met de KNHS richtlijnen alvorens zij in 

de manege worden toegelaten. 

 

Bij gebruik van de manege buiten de uren dat de foyer is geopend, dient het laatst vertrekkende lid 

zorg te dragen voor het uitdoen van de bakverlichting alsmede voor het correct afsluiten van de 

rijhallen bij het verlaten hiervan. Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden is niet toegestaan. 
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Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken tijdens de 

les bemoeien. Niet rennen en schreeuwen in de rijhallen. In de rijhallen en de kantine mag niet 

worden gerookt. 

 

Aanwijzingen van de bestuursleden, instructeurs en vrijwilligers dienen door iedereen te worden 

opgevolgd. 

 

 

Gebruik rijhallen (opstalruimte, lessen, wedstrijden, vrijrijden) 

 

Algemeen 

 

Het is niet toegestaan om paarden en pony’s los te laten lopen in de rijbak. 

 

Longeren is alleen toegestaan na overleg met de ruiters/amazones die op dat moment in de rijbak 

aanwezig zijn. Bij longeren dient men de rijbak gelijkmatig te gebruiken. Bij drie ruiters in de rijbaan 

(bak 1)  mag er niet meer gelongeerd worden. Indien de veiligheid van de rijdende leden in gevaar 

komt door het te longeren paard, moet het longeren gestaakt worden, indien de rijdende leden hierom 

vragen. Met longeren wordt bedoeld het paard gecontroleerd beweging te geven. Mocht het paard 

onverhoopt toch de bak omploegen, dan moeten de gaten aangeharkt worden.  

 

Longeren in de eb en vloed bak is verboden. 

 

De stalling naast de rijbak dient door de ruiters/amazones bij het verlaten te worden schoongemaakt. 

Mest in de rijbak (ook op de parkeerplaats) dient in de daarvoor bestemde kruiwagen te worden 

geschept en eventuele andere rommel opgeruimd. Volle kruiwagens kunnen worden geleegd in de 

aanhangwagen buiten bij de rijhal.  

 

Bij het gebruiken van hindernismateriaal dient dit na afloop te worden opgeborgen op de daarvoor 

bestemde plaatsen. 

 

Opstalruimte/Opzadelruimte 

De stalling van menwagens is alleen toegestaan na overleg met het bestuur en dan alleen op de 

daarvoor aangewezen plaats.  

 

Het is niet toegestaan om paarden en pony’s in de opstalruimte te voeren.  

 

De ruiter dient onmiddellijk mest en haren ten gevolge van borstelactiviteiten op te ruimen. 

 

Lessen 

Bij het gebruik van de manege gaat te allen tijde het gebruik voor verenigingslessen voor zoals 

vastgesteld bij aanvang van het verenigingsjaar ten opzichte van het vrije gebruik door rijdende leden.  

Indien er in één rijbak verenigingsinstructie plaatsvindt, dan is de tweede rijbak beschikbaar voor vrij 

rijden. Bij gebruik van vrij rijden dient echter rekening te worden gehouden met combinaties die 

inrijden ter voorbereiding op de les resp. die uitstappen na het volgen van de les.  

Voor aanvang van de menlessen is de rijbak gedurende 1 uur voor de les niet beschikbaar in verband 

met prepareren van de bodem. 

Nieuwe leden mogen minimaal twee keer proeflessen volgen. 
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Wedstrijden 

Wanneer de manege is geprepareerd voor een wedstrijd c.q. een evenement, dan zijn de rijbakken 

niet beschikbaar voor lessen en/of vrijrijden. De tijdstippen hiervoor worden vermeld op het 

mededelingenbord, website of facebook.  

Tijdens een wedstrijd is één rijbak beschikbaar voor het inrijden. Dit is slechts toegestaan voor 

deelnemers aan die wedstrijd rekeninghoudend met de starttijden zoals in het wedstrijdprogramma is 

vermeld. Vrijrijden door leden is dan ook niet toegestaan.  

 

Veiligheid 

Een ieder dient zich te houden aan de huisregels en de rijbaanregels die op diverse plaatsen in de 

accommodatie van de vereniging gepubliceerd zijn. Voornoemde regels kunnen door het bestuur 

gewijzigd worden.  

 

Bij brand en andere calamiteiten, dient de rij hal direct te worden ontruimd. Hiertoe dient gebruik te 

worden gemaakt van de vluchtroutes zoals aangegeven op de daarvoor bestemde borden en die van 

de noodverlichting. 

 

 

Huisregels 

Voor ruiters, menners, vrijwilligers, eigenaren van paarden/pony’s, bezoekers en publiek 

 

Ten behoeve van veiligheid en het paardrijplezier van ons allen kennen wij voor onze accommodatie 

een aantal huisregels. Wij rekenen op uw medewerking bij de naleving van deze regels.  

 

Voor iedereen geldt: 

 

Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen. 

Tijdens lessen en indien er anderszins ruiters/menners rijden, dient rond en in de nabijheid van de 

rijbanen rust te heersen. 

Behoudens de ruiters/menners die aan de lessen deelnemen, mag niemand zich met de gang van 

zaken in de lessen bemoeien. 

Er mag in de manege niet worden gerookt.  

Aanwijzingen van het bestuur, instructeurs en daartoe aangewezen vrijwilligers dienen door iedereen 

te worden opgevolgd. 

 

Voor iedere ruiter en menner geldt: 

 

Tijdens het rijden in de accommodatie is de ruiter verplicht: 

 

● Gebruik te maken van een goed passend en veilig zadel met ruim zittende stijgbeugels; 

● De stijgbeugels en de stijgbeugelriemen dienen vrij aan een scharnierende bevestigingshaak 

van het zadel te hangen. De bevestigingshaak dient een hoek van ongeveer 45 graden te 

hebben; 

● Voor beoefenaren van de ruitersport geldt uitsluitend dat de stijgbeugels een vrije ruimte van 

tenminste 1 cm aan beide zijden van de voet moeten hebben; 

rijlaarzen of jodphurs te dragen, of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool met 

hak en gladde bovenkant in combinatie met chaps. De schoenen moeten ruim in de 

stijgbeugels passen; 

● Een goed passende veiligheidshelm, met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN 

1384-markering te dragen; 

● De rijbaanregels in acht te nemen. 
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Tijdens het rijden in de accommodatie is de menner verplicht gebruik te maken van: 

 

● een geschikt en veilig tuig; 

● een passend en veilig rijtuig dat voorzien is van goedwerkende remmen op de achteras, 

indien een rijtuig ongeremd is dient gereden te worden met tuigage voorzien van een goed 

passende broek; 

●  een draaikrans/schamel die volledig onderdoor kan draaien (alleen bij vierwielige rijtuigen); 

● de rijbaanregels in acht te nemen; 

 

Ruiters en menners is het tijdens het rijden in/op de accommodatie niet toegestaan grote, uitstekende 

en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen 

Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden/mennen is niet toegestaan. 

 

Voor de opzadelruimtes geldt: 

 

● De opzadelruimtes dienen leeg te zijn; 

● Kruiwagens, emmers, voer, harnachement e.d. mogen niet in de opzadelruimtes 

staan/hangen met uitzondering van de speciaal daarvoor bestemde ruimten/plaatsen; 

● Er mag in de opzadelruimtes niet worden gerookt. 

 

 

Aanvullende regelgeving in verband het coronavirus (30 april 2020) 

 

Onder strenge voorwaarden, rekening houdend met de door de overheid opgelegde maatregelen om 

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zal toegang worden verschaft aan leden die gebruik 

willen maken van de accommodatie.  

 

De paardensport heeft een uitzonderingspositie, ten aanzien van sportverenigingen, om paarden de 

juiste verzorging en beweging te geven. In overleg met de gemeente en rekening houdend met de 

door de KNHS en FNRS opgestelde voorwaarden kan er gebruikt gemaakt worden van de 

accommodatie. Het belangrijkste bij het openstellen van de vereniging is dat het coronavirus niet 

verspreid kan worden. Wanneer de maatregelen die door de overheid zijn opgesteld niet in acht 

worden genomen, kan de vereniging én de overtreder, een boete opgelegd worden. Om dit te 

voorkomen zijn de volgende voorwaarden opgesteld: 

 

 Indien je gebruik wilt maken van de accommodatie, dien je je per mail 

(noorderkoggenruiters1@gmail.com) aan te melden bij het secretariaat, meld hierbij jouw 

telefoonnummer; 

 Om een indeling te maken voor het gebruik van de accommodatie, wordt er gebruik gemaakt 

van een app: Fello; 

 Na aanmelding per mail, krijg je een link voor Fello; 

 Meld je in Fello aan met voor- en achternaam; 

 Voor overige mededelingen over het gebruik, wordt er een groepsapp in whatsapp 

aangemaakt en hierin word je toegevoegd (beperk gelieve het aantal berichten, de indeling 

gaat via Fello); 

 Houd bij de indeling rekening met medegebruikers. De indeling wordt per week gemaakt 

(vanaf zondag wordt er voor de aankomende week ingepland) en er kan in tijdsblokken van 

maximaal anderhalf uur worden ingeschreven; 

 Indien gewenst, kan er ook vlak voor de gewenste tijd ingeschreven worden als er nog plek 

blijkt te zijn volgens de indeling in Fello. Neem dan eerst even contact op met degene bij wie 

je de sleutel haalt; 

 Als de indeling oneerlijk lijkt te gaan, zal het bestuur hierop reageren; 

mailto:noorderkoggenruiters1@gmail.com
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 Het hek bij de vereniging blijft gesloten; 

 In Fello wordt de tijd voor het halen en het inleveren van de sleutel van het hek gemeld; 

 Indien er gebruik gemaakt wordt van de vereniging, mag er volgens de indeling en afspraak 

zoals gepland in Fello, de sleutel worden opgehaald bij Aad Huisman op Dokter de 

Vriesstraat 4 in Benningbroek (06- 28 74 80 82) of bij Mariska Bak op de Burgemeester 

Elmersstraat 7 in Sijbekarspel (06-19 600 070); 

 Neem contact op met degene waar de sleutel wordt opgehaald en ingeleverd; 

 Zodra de sleutel volgens afgesproken tijd is ingeleverd, kan de volgende de sleutel ophalen; 

 Er mag per bezoek maar één lid of leden uit één huishouden komen; 

 Begeleiding mag, indien noodzakelijk; 

 Begeleiding (indien niet uit één huishouden) houdt altijd anderhalve meter afstand en blijft 

buiten de bakrand; 

 Leden zadelen de paarden thuis op of zadelen op/spannen in bij de trailer; 

 Paarden mogen niet in de manege worden gepoetst/gezadeld/ingespannen;  

 Bij aankomst door het hek gaan en het hek weer sluiten; 

 Enkel de deur van bak 2 kan worden geopend, de overige deuren zijn gesloten; 

 Bij de deur staat een kist met ontsmettingsmiddel en papieren doekjes; 

 Voor binnenkomst en bij vertrek, dient de deur, het deel dat aangeraakt wordt, te worden 

ontsmet; 

 De gebruikte papieren doekjes worden in de daarvoor bestemde bak gegooid; 

 Na vertrek dient het hek te worden gesloten en de sleutel worden ingeleverd; 

 Met regelmaat zal er controle worden gedaan of het bovenstaande wordt nageleefd; 

 Bij niet-naleving van bovenstaande regels, zal de sleutel van het hek niet meer worden 

afgegeven.  

 Het bestuur rekent erop dat iedereen zich houdt aan bovenstaande regels.  

 

Zodra de regelgeving vanuit de overheid wordt aangepast, zullen de regels voor het gebruik van de 

accommodatie hier zo nodig op worden afgestemd.  

 

 

Klachtenprocedure Veiligheid 

 

De vereniging heeft een klachtenprocedure veiligheid. Deze is opgenomen in het huishoudelijk 

reglement van de vereniging en is verkrijgbaar bij het bestuur. 

 

 

 

 


