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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 manege heeft het veiligheidscertificaat uitgegeven door de Stichting Veilig Paardrijden 
 
 

  



 

Wat zijn de kosten voor het kwartaallidmaatschap in 2020:  
 

Bakgeld:      € 75,-  
Lidmaatschap Nkr kwartaal:  € 10,- 
Totaal:     € 85,- 
 
 
Lidmaatschap geeft leden het recht om vrij te rijden in de manege, korting met clinics en gratis meedoen met 
oefenspringen. Men dient wel rekening te houden dat op bepaalde momenten de bak bezet kan zijn voor 
evenementen, wedstrijden, onderhoud, enz. 
 
Het lidmaatschap loopt voor een kwartaal, ingaande vanaf de datum van sleutelafgifte.  De sleutel dient te zijn 
ingeleverd voor de opgegeven datum volgens afspraak bij de sleutelafgifte. Na ontvangst wordt de sleutelborg 
van € 40.- geretourneerd.   
 

Wat zijn de plichten: 
 

1. Ieder lid verplicht zich kennis te nemen en zich te houden aan de inhoud van het manegereglement, 
zoals in deze info is gepubliceerd.  

2. Bakbezetting: 

 

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/


 
Manegereglement van de Noorderkoggenruiters: 

 
Algemeen. 
● Alleen rijdende leden zijn gerechtigd om vrij te rijden in de manege. Hiertoe kunnen zij beschikken over 

een sleutel om in de manege te komen. Voor deze sleutel betalen zij een statiegeld van € 40,=. Bij het 
einde van het kwartaal  dient de sleutel te worden ingeleverd.  

● 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 

● Mest dient uit beide bakken te worden opgeruimd. 
● 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. 
● 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  dient het laatst vertrekkende lid zorg te dragen voor het uitdoen van de 

bakverlichting alsmede voor het correct afsluiten van de manege bij het verlaten hiervan. 
● 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.  

● 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 materiaal na afloop te worden opgeborgen op de 

daarvoor bestemde plaatsen. 

 
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 rijhal 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. 

 

 


