Lestijden 2022

MEST DIEN JE ALTIJD DIRECT ZELF OP TE RUIMEN, ÓÓK OP DE PARKEERPLAATS!
KRUIWAGENS GRAAG REGELMATIG LEGEN.

BINNENBAK en BUITENBAKKEN
* Regels voor vrij rijden zijn gelijk.
* Veiligheid staat te allen tijde voorop!

* Met privé instructie (waarvoor toestemming is gegeven door het bestuur), hoeven leden géén rekening te
houden: iedereen mag vrij rijden op de desbetreffende tijd.
* In principe mogen ruiters niet vrij rijden op de tijden van de menners en omgekeerd, mits er uitdrukkelijk
toestemming is gevraagd aan degene(n) wier tijd het betreft.
* Springen is voor de ruiters tijdens vrij rijden ALLEEN toegestaan op donderdag van 18.15 uur - 19.30 uur en
zondagavond vanaf 18.00 uur.
* Springmateriaal dien je zelf op te bouwen EN netjes op te ruimen. Alles op eigen verantwoordelijkheid!
* Het gebruik van de cavaletti blokken en balken zijn toegestaan, mits dat in goed overleg is overeengekomen
met de andere ruiters die dan gebruik maken van de bak.
* Houd te allen tijde de activiteitenkalender in de gaten.
* Bij wedstrijden/activiteiten kan er op de dag zelf en de avond ervoor niet vrij gereden worden.

Let op:
Voor zowel de binnen- als de buitenbakken geldt dat bakonderhoud
(slepen/sproeien) voor gaat op vrij rijden.
Het Bestuur

LESTIJDEN
Maandag

* Longeren is niet toegestaan, omdat veiligheid voorop staat mag een pony of paard met daarop een ruiter wel
begeleid worden aan een longeerlijn/halstertouw.

Versie 15-11-2022

Vrij rijden 2022
VRIJ RIJDEN VOOR RUITERS:

dressuur/springen
dressuur/springen
dressuur/springen

18.30 uur - 19.30 uur
19.30 uur - 20.30 uur
20.30 uur - 21.30 uur

Dinsdag
Jeugdles
Kabouterclub
Jeugdles

16.45 uur - 17.30 uur
17.30 uur - 18.15 uur
18:15 uur - 19:00 uur

Dressuur/springen
Springles

19.00 uur - 20.00 uur
20.00 uur - 21.00 uur

Maandag
tot 12.00 uur, van 16.00 - 18.30 uur en na 21.30 uur
Dinsdag
tot 13.00 uur en na 21.00 uur
Woensdag
tot 19.00 uur
Donderdag
tot 13.30 uur / 16.30 - 19.30 uur / v.a. 21.00 uur
Donderdag
springen 18.15 uur - 19.30 uur
Vrijdag
vanaf 13.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur
Zondagochtend
tot 13.00 uur
Zondagavond
vanaf 18.00 uur is er mogelijkheid voor springen
N.B. Woensdagmiddag mag er gedurende de zomerperiode gesprongen
worden in de GROTE buitenbak

19.00 uur - 19.45 uur
19.45 uur - 20.30 uur
20.30 uur - 21.15 uur
21.15 uur - 22.00 uur

Maandagmiddag
Dinsdagmiddag
Donderdagmiddag
Vrijdagochtend
Vrijdagavond

vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur
vanaf 13.00 uur tot 16.45 uur
15.00 uur tot 16.30 uur
tot 13.00 uur
vanaf 20.00 uur

Donderdag
Instructie mennen

13.30 uur - 14.15 uur

Zaterdagochtend
Zaterdagavond
Zondagmiddag

tot 13.00 uur
vanaf 18.00 uur
van 13.00 uur tot 18.00 uur

Instructie mennen
Dressuur

14.15 uur - 15.00 uur
19.30 uur - 21.00 uur

VRIJ RIJDEN VOOR MENNERS:
Woensdag
Instructie mennen
Instructie mennen
Instructie mennen
Instructie mennen
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