
 

Manege info 
ALGEMEEN Huisregels 

FNRS regels voor houders van het Veilighieds Certificaat. 

 

Ten behoeve van veiligheid én paardrijplezier heeft onze ruitersportcentrum een aantal huisregels.  

 

Voor iedereen geldt:  

Meld u altijd aan indien u voor het eerst deze stal betreed. 

Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien.  

 

Niet rennen en schreeuwen op stal.  

 

Er mag alleen in de foyer en op het terras gerookt worden.  

 
Er mag niet - te paard - door de overdekte gangen gereden worden. 

 

Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.  

 

De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moet altijd direct na gebruik worden 

opgeruimd.  

 

Het is niet toegestaan paarden, die niet van de manege zijn, te voeren. 

Onder dit voeren verstaan wij het geven van: hooi, paardensnoepjes, brood, wortels, appels, schillen, 

suiker/klontjes etc. 

Het is niet toegestaan manege/pensionpaarden te aaien! 
 
De manegepaarden/pony’s mogen niet zonder toestemming uit de box gehaald worden. 

Terras stoelen e.d. zijn niet voor het bestijgen van een paard. 

Voor iedere ruiter geldt:  

Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen.  

 

Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.  

 

Leerlingen of beginners mogen alleen paarden en pony's poetsen, van en naar stal begeleiden en op- en 

afzadelen als dit onder toezicht van stalpersoneel gebeurt of toestemming gekregen heeft 

Een vriendelijk verzoek aan iedereen: 

• voordat het paard of de pony uit de box gehaald wordt, de hoeven uit te krabben.  

• na verzorging of het berijden van het paard alle gebruikte spullen op te ruimen.  

• de was,- en poetsplaats veegschoon achter te laten.  

• de mest van je paard (waar ook op het terrein) direct te verwijderen.  
 
* Bedankt. 



 

Nog enkele stal beleefdheden: 

Zullen we met zijn allen de stallen proberen netjes te houden en alle losse spullen op te ruimen? Ook al heb jij 

die rommel niet laten slingeren? Want we doen het ... voor de paarden. 

- Losse spullen zoals emmers, zweepjes, poetskisten, halster, touwen, longes horen NIET op de gangpaden en 

voor de buitenboxen te liggen.  

 

- Paarden, die hun halve neus door de voergaten steken, niet aaien. Als ze schrikken kunnen ze hun ogen en 

neus beschadigen. Aai het paard altijd op zijn hals niet op het hoofd. 

 

- Halsters in de voerbak leggen, niet op de grond, dat is levensgevaarlijk voor het buurpaard dat er met zijn 

benen in kan komen. Het liefst ook losmaken van het touw. 

 

- Dekens niet op de grond leggen of over de staldeuren heen hangen. 

Als je de deken opdoet dan mag er geen mot of stro in de voering zitten, dat gaat jeuken. Daarom mag de 

deken ook niet op de grond liggen. 

 

-Waarschuw het paard altijd als je naar hem toeloopt. Zeg even: 'Ho braaf'. Als hij schrikt dan bijt hij of hij 

trapt jou en dat is helaas je eigen schuld. O ja, oren plat betekent : oppassen! 

 
Veel plezier, en doe voorzichtig. 

Wij hebben een mooi manegebedrijf en wij doen erg ons best om alles netjes te houden. 

Wij stellen het erg op prijs als iedereen zijn afval in de prullenbakken en vuilcontainers doet, de foyer netjes 

houdt en de toiletten net zo schoon achter laat als je ze zelf zou willen aantreffen !! 

Het kan niet te vaak gezegd worden, maar de telefoon leid je af, dus zet deze ook uit als je met je paard in de 

weer bent. Geef je telefoon aan een ander indien je toch bereikbaar blijven moet. 

 

 

 

 

 

Ve-Ca Stables is aangesloten bij de volgende organisaties: 
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