
 

PAARDRIJDEN BIJ  PSV ‘DE VELDRUITERS MILLINGEN’ Januari 2020 

 

Bij ‘De Veldruiters Millingen’ kun je paard- en ponyrijden en voltigelessen volgen. 
De club is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie 

(KNHS). 
Je kunt ons vinden op Molenveld 20a, 6566 CK te Millingen a/d Rijn. 

 

              Bij PSV ‘de Veldruiters’ delen we de liefde en passie voor de paardensport. 
          Een gezond en tevreden paard en een ruiter in balans die samen plezier beleven 

                                                                             is ons doel. 
 
De Veldruiters Millingen organiseert niet alleen rijlessen, maar ook allerlei andere 
activiteiten,  
zoals bv. onderlinge wedstrijden of ponykamp. 
De Veldruiters is een vereniging; dit betekent dat alle leden meehelpen om de 
vereniging en alles wat daarbij hoort, in stand te houden. Er wordt op de leden 
gerekend als het gaat om onderhoudswerkzaamheden en mee organiseren van club 
gerelateerde activiteiten. 
Wil je meer weten over ‘De Veldruiters Millingen’, neem contact op met het 
secretariaat: 
secr.veldruiters@gmail.com of kijk op de website: www.veldruitersmillingen.nl  

 
Lid worden van ‘De Veldruiters Millingen’ 
Je kunt je als lid aanmelden door het inschrijfformulier en incasso in te vullen, te 
vinden op onze website maar ook aanwezig in het clubhuis. Spreek gerust een van de 
leden aan. Deze twee formulieren kun je in de bus doen van ons clubhuis (Molenveld 
20A). 
Heb je zelf een pony of paard, dan kun je met deze pony/paard bij ons komen rijden. 
Je kunt ook leren pony rijden op een van onze clubpony’s.  
Wil je weten of ponyrijden iets voor jou is, geef je dan op voor een gratis proefles, 
deze duurt een ½ uur. Kijk op de website en meld je hiervoor aan. 
Als je begint met ponyrijden, kun je een knipkaart kopen voor €.80,- 
Hiervoor krijg je drie privé lessen op een clubpony van een 1 uur. 
In de privé lessen leer je de pony opzadelen en hoe je hem moet verzorgen. 
Je oefent stappen, draven en galopperen. Je leert hoe je de pony moet sturen. 

 Mocht je aan drie privélessen niet genoeg hebben, dan kan je nogmaals een knipkaart 
voor drie privélessen kopen. Mocht ook dit nog niet voldoende zijn, dan kun je nog 
extra privé lessen nemen a € 27,50 per uur. De instructeur bepaalt wanneer jij klaar 
bent voor  de groepsles. 
In een groepsles zitten maximaal 4 ruiters. 
Als nieuw lid heb je een proeftijd van 1 maand. Deze proeftijd is wederzijds. 
Je krijgt iedere week 1 uur les.  Indien de weersomstandigheden zeer slecht zijn, dan 
wordt de les afgelast en later ingehaald. Er zijn lessen op verschillende dagen in de 
week; de instructeur kijkt samen met jou in welke les jij het beste past. 
 
Lessen 

Je zorgt dat je op tijd aanwezig bent voor de les. Bij jeugdleden onder de 18 jaar dient 
er per rijdende ruiter altijd een volwassene aanwezig te zijn die hier de verantwoording 
over heeft.  
Bij voltigelessen hoeft er geen één op één ouder/ruiter aanwezig te zijn; dit regelen de 
ouders onderling en in overleg met de instructie. 
Als je bent verhinderd, geef je dit 24 uur van te voren door aan je instructeur. Dit kan 
via bellen of appen. 

 
Contributie  

Basiscontributie voor alle leden / Rustende leden  €. 25,00 per jaar 
 Lessengelden: 

Jeugdleden met eigen pony/paard     €. 24,- / maand 

Jeugdleden met clubpony/-paard (helpen met verzorging)         €. 39,- /maand 

Jeugdleden met clubpony/-paard (niet helpen met verzorging)             €. 59,- / maand 

Leden v.a. 18 jaar met eigen pony/paard                           €. 35,50 / maand 

Leden v.a. 18 jaar met clubpony/-paard (helpen met verzorging)          €. 50,50 / maand 

Leden v.a. 18 jaar met clubpony/-paard (niet helpen met verzorging)  €. 70,50 /maand 

Voltige les als je bijzonder lid, of rijdend lid bent              €. 20,00 /maand 

Voltige les als je geen rijdend of bijzonder lid bent              €. 25,00 / maand 

Bijzondere leden (alleen gebruik van rijbak, zonder les)             €. 120,- / jaar 

Tijdelijk gebruik  van de rijbak voor min. 1 maand vooraf te betalen      €. 20,00 per 

combinatie /maand. 
 

De betalingen van de contributie worden automatisch van uw bankrekening 
afgeschreven, waarbij de maand januari niet wordt geïncasseerd vanwege bijzondere 
weersomstandigheden  en die niet in te halen zijn. 
 
Kleding 

Tijdens het rijden in de rijbak is het dragen van een veiligheidscap, met een harde 
schaal en een kinband, voorzien van een veiligheidssluiting, verplicht. 
Ook al is je pony altijd braaf, hij kan ergens van schrikken en dat kan onverwachte 
gevolgen hebben. 
Draag altijd goed passende (rij)laarzen met gladde, doorlopende zolen en een hak, 
zodat de voet niet door de beugel kan schieten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens 
het rijden met gympen.  
Draag kleding die je armen en benen zo goed mogelijk beschermen.  
De kleding moet voldoende bewegingsvrijheid geven, maar mag niet al te ruim zitten. 
Onderkleding , en zeker je broek moet glad aansluiten, omdat plooien vervelend 
kunnen inwerken op de huid. Draag te paard bij voorkeur een echte rijbroek. Bij de 
voltige lessen gelden andere voorschriften voor je kleding, meer informatie krijg je van 
je voltige-instructeur 

 
Vrij rijden. 

Gebruik van de rijbaklampen kost € 2,00 per uur. Hiervoor kun je bij de bar munten 
kopen deze kun je in de automaat in de zadelkamer werpen dan gaan de baklampen 
70 minuten branden.  
Alle leden kunnen onbeperkt gebruik maken van de rijbak mits er geen lessen van de 
club of onderhoudswerkzaamheden zijn. Het is niet toegestaan om de  rijbak 
geprivatiseerd te gebruiken of te reserveren.  
 
Als de reguliere clublessen om een of andere reden verplaatst  zijn, gaan die lessen 
voor. Lessen die naar een andere dag verschuiven worden door de instructie op de vrij 
rijden groepsapp vermeld. 

 
 

Spelregels 

Wanneer je op een clubpony rijdt, kies je ervoor om wel of niet voor de clubpony´s te 
zorgen. 
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Wil je meehelpen in de verzorging: dan zijn hier vaste afspraken over  gemaakt. Dit 
betekent dat je deelneemt aan een roulerend rooster dat in samenspraak is gemaakt. 
Bepaalde zaken zijn: paarden en pony´s van- en naar de wei brengen, stallen 
schoonmaken , voeren etc. etc. 
 
Als je pony/paard mest op het terrein buiten zijn stal dan moet dit zo snel mogelijk 
worden opgeruimd. Dit geldt ook voor mest in de rijbak. De nodige middelen zijn 

aanwezig. Laten rollen van paarden en Pony’s in de rijbak is niet toegestaan.  
 

Betreden van de terrein en het gebruik van de rijbak is voor eigen 
risico, de vereniging kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor 

schade of letsel aan personen of dier 
 
De zadels en hoofdstellen van de pony’s hangen in de zadelkamer. Als je deze spullen 
gebruikt hebt, maak je ze grondig (met name het bit) schoon en ruimt ze daarna weer 
netjes op. Het dekje dat je hebt gebruikt was je thuis uit en kun het je weer gebruiken 
als je komt rijden. 
Met vragen of opmerkingen kun je altijd terecht bij de instructie of het bestuur.  
 
Beëindigen van het lidmaatschap 

Wanneer je je lidmaatschap wilt beëindigen dan moet je dit altijd schriftelijk doorgeven 
aan het secretariaat. via mailadres secr.veldruiters@gmail.com . Je hebt een 
opzegtermijn van 1 maand. 
 

 
Als je lid wordt van ‘De Veldruiters’, 

word je lid van een gezellige  
vereniging. 

 

 

 

 
 

 

 
 

PSV “de Veldruiters”. 

Molenveld 20A 

Millingen a. d. Rijn 
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