
 Huishoudelijk Reglement PSV Mazeppa 16-01-2022 

 
     Huishoudelijk Reglement PaardenSportVereniging Mazeppa. 
 

1. Het gebruik van de accommodatie is alleen toegestaan aan leden van Paardensportvereniging (PSV) Mazeppa.  
 

2. Leden die op professionele basis rijden mogen alleen met eigen paarden gebruik maken van de accommodatie.  
Willen ze toch met paarden van derden gebruik maken van de accommodatie dan worden daar aparte contributie afspraken 
voor gemaakt door het bestuur. 
 

3. In onderstaande schema staat de tijd waarop leden van PSV Mazeppa gebruik mogen maken van de accommodatie. 
 

 
  

4. Het rijden met een veiligheidshelm op is verplicht. Zonder deze helm wordt onherroepelijk de toegang tot de rijbaan ontzegd. 
 

5. Het is niet toegestaan het paard en/of de pony los in de bak te laten lopen en/of te logeren en/of grondwerk uit te voeren. 
Longeren is alleen toegestaan als het paard/pony fris is en het eerst wat beweging nodig heeft alvorens het rijden. 
 

6. Tijdens het vrij rijden mogen leden van PSV Mazeppa begeleiding/training krijgen van derden/ouders, met als voorwaarde 
dat andere leden hierbij in mogen vrij rijden. Bij derden dient dit een gediplomeerde instructeur te zijn. 
 

7. Wandelen met paard/pony aan de hand in de bak kan alleen wanneer anderen niet worden gehinderd. 
 

8. Het is niet toegestaan om vrij te rijden in de bak wanneer op dat moment les gegeven wordt aan leden van PSV Mazeppa. 
 

9. Het is niet toegestaan om vrij te rijden in de bak tijdens de uren dat zorgboerderij Limazorg gebruik maakt van de 
accommodatie. 
 

10. Het gebruik van de accommodatie zal per kwartaal middels de website/mail/facebook aan de leden kenbaar worden gemaakt. 
 

11. Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij de accommodatie netjes achter laat. Paardenvijgen in de bak en buiten op het terrein 
opruimen. 
 

12. Van elk lid van PSV Mazeppa wordt verwacht dat hij/zij op de hoogte is met de rijbaanregels en zich er ook aan houdt. 
 Stijg op- en af op de AC-lijn. 
 Bij het rijden in tegengestelde richting rijdt de combinatie op de linkerhand op de hoefslag. De combinatie    

op de rechterhand rijdt dan op de binnenhoefslag. 
 De combinatie met een snellere gang en/of een oefening rijdt heeft altijd voorrang. 
 Snijdt elkaar niet af en geef elkaar de ruimte. 
 Kondig luid aan en en vraag toestemming om de bak te betreden of te verlaten. 

 
13. Leden van PSV Mazeppa mogen alleen springen wanneer de situatie dat toelaat en er toestemming is gevraagd aan de rest 

van de gebruikers. 
 

14. Hindernismateriaal en andere attributen na gebruik terugzetten op plaats van bestemming.Tijdens het uitvoeren van de 
onderhoudswerkzaamheden door de cliënten van Limazorg mogen zij niet gehinderd worden. 
 

15. Het gebruik van de accommodatie is geheel voor eigen risico. 
 

16. Van elk lid wordt verwacht dat zijn/haar paard/pony  is ingeënt en ontwormd naar aanleiding van mestonderzoek. 
 

17. Schade, die door een lid of zijn/haar paard of pony door onachtzaamheid, nalatigheid of moedwilligheid aan de accommodatie 
wordt toegebracht, wordt bij het betreffende lid of zijn/haar ouders of verzorgers in rekening gebracht. 
 

18. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij het Bestuur   
 

19. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist het Bestuur        
 
Het bestuur van Paardensportvereniging Mazeppa  
 

Dagelijks 07.00 – 22.30 uur 


