
GEBRUIK CLUBPONY’S 
 

De club heeft enkele eigen pony’s waarop kinderen die niet over een eigen rijdier beschikken kunnen leren 
ponyrijden. Wij zijn geen manege, dit betekent dat ouders mee moeten helpen bij de verzorging en het onderhoud 
van de clubpony’s. De ouders en/of verzorgers zijn verplicht om hun kind goed te begeleiden. In principe kunnen 
leden gedurende maximaal 2 jaar gebruik maken van een clubpony. 

De kinderen die op een clubpony rijden moeten zich aan de volgende regels houden: 

 Kinderen mogen nooit alleen de wei in om de pony te halen. Dit houdt in dat ouder/verzorger samen met 
de kinderen pony’s uit de wei moeten halen en terug brengen naar de wei. Ouders moeten bij de 
verzorging en lessen aanwezig zijn. 

 Men is met een dier bezig. Dat vraagt een dagelijkse verzorging.  
 Pony’s zijn vluchtdieren, zij kunnen soms onverwacht ergens van schrikken en wegrennen. En net als 

mensen kunnen ze ook last hebben van een goed of slecht humeur. Wees altijd eerlijk tegen de pony, als 
hij iets vervelends doet, bedenk dan altijd eerst of je zelf niet iets verkeerds gedaan hebt waardoor de pony 
je niet begrijpt. 

 Bij het deelnemen aan een les moet je minstens 3 kwartier van tevoren aanwezig zijn i.v.m. het verzorgen 
(borstelen, poetsen, hoeven krabben) en opzadelen van de pony. Zit je in de tweede les, dan heb je 
ongeveer 3 kwartier na de les nodig voor de verzorging. Na de les moet je de pony minstens 10 min 
droogstappen. Het is heel belangrijk dat de pony niet natbezweet in de stal komt, omdat de pony dan ziek 
kan worden. Droogstappen mag alleen op het terrein van ‘De Veldruiters’, je mag nooit alleen, zonder 
toestemming van de instructie de weg op. De pony moet afgezadeld worden: het bit wordt afgespoeld (let 
op dat het water in het wasbakje daarna toch nog doorloopt), zadel, hoofdstel, halster e.d. na gebruik 
opruimen en opbergen in de zadelkast van de pony. Zorg dat de zadelkamer geveegd is. Als er iets kapot 
is, geef dit dan door aan de instructie of het bestuur zodat het gerepareerd kan worden. 
De zadeldekjes en singels moeten minstens 1 x per week gewassen worden. De ouders moeten bij 
toerbeurt hiervoor zorgen.  

 Kun je niet naar de les komen dan is het belangrijk dat je dit zo snel mogelijk laat weten aan de 
contactpersoon lessen en aan degene die na jou rijdt, zodat deze ruim op tijd kan komen om de pony te 
verzorgen, te poetsen en op te zadelen.  
De instructeur bepaalt welk kind op welke clubpony rijdt. We zullen uiteraard proberen om kinderen zoveel 
mogelijk op dezelfde pony te laten rijden. 

 Inval-les op een clubpony kost € 5.00 per uur, altijd vooraf overleggen en betalen bij de 
penningmeester. Ook dan moet er altijd een volwassene aanwezig zijn Alleen voor lessen of wedstrijden 

met een viertal/achttal wordt geen huur gerekend, wel overleggen graag. Als je een dressuurwedstrijd of 
selectiewedstrijd rijdt, dan moet er € 15,- voor de pony worden betaald.  

 Als je op concours gaat zorg je voor een goede trailer en een auto die de trailer mag trekken. Vraag advies 
aan ervaren leden. Als je met een pony in de trailer de weg op gaat moet je rustig rijden, zeker in de 
bochten omdat het dan voor de pony moeilijk is zijn evenwicht te bewaren. Het vervoer is niet de 
verantwoordelijkheid van de club of instructie, maar van degene die op wedstrijd gaat. Zorg goed voor de 
pony die je meeneemt. Naast de € 15,- voor de clubpony moet je inschrijfgeld voor de wedstrijd betalen. 
Kijk bij wedstrijden voor meer informatie. 

 Het voeren, verzorgen en stallen uitmesten in de winter.  
In de winter als de pony‘s op stal staan wordt er een voer- en verzorglijst gemaakt waar iedereen zich aan 
moet houden. Alle ouders zijn verplicht deel te nemen aan het overleg waarin een indeling gemaakt wordt 
voor alle kinderen die op de clubpony‘s rijden en degene waarvan hun pony of paard op de club gestald 
staan. Kun je een bepaalde dag in de week niet (weekend valt hierbuiten, je komt allemaal een keer aan 
de beurt), meldt dit tijdens het overleg, dan kan dit in het rooster worden opgenomen. Kun je om de een of 
andere reden plotseling niet, dan moet je iets met iemand anders regelen die voor jou gaat voeren, de 
pony‘s moeten toch iedere dag gevoerd worden. 
Regel ook met elkaar dat de pony‘s overdag bij goed weer even de beentjes kunnen strekken, dat ze een 
uurtje in de wei kunnen rennen, maar zorg dat ze niet de hele dag in de kou / sneeuw / regen moeten 
staan. Maak een afspraak met iemand anders als je het niet zelf kunt doen. Je mag best een keer per dag 
controleren of alles goed gaat, de pony‘s kunnen dit jammer genoeg niet zelf zeggen.  
Dagelijks moeten alleen de drollen en NATTE bodembedekking uit de stal gehaald worden, de stal moet 
dan opgestrooid worden met schone droge bodembedekking zodat de pony’s droog kunnen liggen. Alleen 
in het weekend wordt de stal goed uitgemest: de drollen en de bodembedekking worden uit de stallen 
gehaald en zover mogelijk achteraan op de mesthoop (niet ervoor!) gegooid. Zorg dat je oude kleren en 
rubberlaarzen aan hebt. 

 Verzorgen in de zomer 
Het voeren en verzorgen houdt niet op na de winter ! 
Ook als de pony’s in de wei staan is het goed om elke dag, volgens het schema, te gaan kijken, al is het 
alleen maar of de pony‘s wel water hebben en de linten nog goed om de wei staan.  
Wekelijks moet het Jacobskruiskruid met wortel en al uit de weiden verwijderd worden. De club heeft 
hiervoor speciale vorken beschikbaar. Dit kruid mag niet op de composthoop gegooid worden.  
Waar mest ligt kan geen gras meer groeien. Als er in de zomer een of meerdere pony‘s of paarden in de 
wei staan moet de mest regelmatig uit de wei gehaald worden, het liefst na de les dan kunnen de ouders 
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de kinderen meehelpen en dan kan de stroom van de wei afgezet worden. Kijk op het rooster wanneer je 
aan de beurt bent. 

 Dit vrijwilligerswerk hoort bij het rijden bij ‘De Veldruiters’. Is dit niet mogelijk dan raden wij U aan om bij 
een manege of andere club te gaan rijden. 

 Clubpony‘s delen: als je altijd op dezelfde pony rijdt, wil dit niet zeggen, dat het jouw eigendom is. De 
eigenaar van de pony‘s is de club, leer de pony delen en verzorgen met andere kinderen. 

 Er mag niet op clubpony‘s worden gereden, als ze die dag al in de les lopen, of als er geen instructie of 
ouder aanwezig is. 

 Ruim alles wat je gebruikt hebt altijd op, laat geen kleren slingeren en zet de bak met poetsspullen terug in 
de zadelkast van de clubpony‘s, laat hem niet voor de staldeur staan. Ga zorgvuldig om met zadel en 
hoofdstel van de pony. Sluit de zadelkamer en veeg de boel bij voordat je naar huis gaat, zodat er geen 
rommel blijft liggen. 
 

 Pony’s uit de wei halen. 

Zoals jullie weten staan de pony‘s in de zomer dag en nacht in de wei. Er zijn een paar regels waar jullie 
aan moeten denken: 

 Soms laat de pony zich niet gemakkelijk uit de wei halen. 
Ga nooit alleen een pony uit de wei halen. Dus altijd met z’n tweeën, bij voorkeur met een volwassene. 

 Durf je de pony niet uit de wei te halen, vraag dan van tevoren aan je ouders, instructeur of ouder lid om je 
te helpen. 

 Laat nooit een pony alleen in de wei staan. Neem hem dan mee en zet hem op stal. 
 Als je de pony niet te pakken krijgt: 

 - Ga er nooit achteraan lopen rennen. 
 - Neem wat lekkers mee, brokken of een stukje wortel of appel. 
 - Lukt het dan nog niet, ga dan hulp halen, zodat alle pony‘s uit de wei gehaald kunnen worden. Wacht bij 
    de poort tot je pony ook komt. 

 Kinderen die meekomen mogen NIET in de wei. Zij mogen alleen mee lopen tot de wei en het hek open en 
dicht maken. 

 Er mag nooit op de pony‘s in de wei gereden worden. Ook niet even zitten. 

 Pony‘s moeten aan de hand naar de wei gebracht en uit de wei gehaald worden. 
 Pony‘s moeten schuin de dijk op en af lopen. 

 
Het is zeer zeker niet de bedoeling dat het bovenstaande onvriendelijk bij u en uw kind overkomt, maar we 
willen vooral duidelijk stellen dat het rijden op een clubpony verantwoordelijkheid met zich mee brengt. U 
draagt een stuk verantwoordelijkheid voor het welzijn van de dieren. Zij zijn een kostbaar bezit en bij 
blessures zijn ook mederuiters gedupeerd. 
 
 

Het Bestuur,  
Februari 2020 

 


