
Huisregels: 

 

Algemene regels: 

Het toegangshek van het terrein van Prometheus Ruitersport dient bij het betreden of verlaten van het terrein 

gesloten te worden. 

Voor iedereen op het erf geldt: niet rennen, schreeuwen of onnodig lawaai maken. 

Alcoholmisbruik of drugsgebruik is verboden op het terrein van Prometheus Ruitersport. Ook is verboden om 

onder invloed zich op ons terrein te bevinden. 

Personen die zich op het terrein van Prometheus Ruitersport misdragen, zullen gesommeerd worden 

het terrein te verlaten. 

Voor paarden en pony’s die niet gestald zijn bij Prometheus Ruitersport is er geen toegang tot de stallen. 

Wordt ondanks waarschuwingen het huisreglement van Prometheus Ruitersport niet opgevolgd, dan 

is Prometheus Ruitersport gerechtigd u de toegang tot het terrein te ontzeggen en/of te weigeren. 

Over iedere situatie die niet in het huisreglement is opgenomen, maakt indien nodig het bestuur van Prometheus 

Ruitersport de beslissing. Dit besluit is dan bindend. 

Voorgenoemde regels zijn noodzakelijk om de leefbaarheid en de veiligheid op de vereniging  

voor een ieder te waarborgen. Stalabonnementhouders dienen ervoor te zorgen dat bijrijd(st)e en 

verzorg(st)ers van hun paard/pony op de hoogte zijn van deze regels. 

Parkeren: 

Prometheus Ruitersport heeft geen parkeerplaats. Parkeren kan op de grote parkeerplaats van recreatiegebied 

Midden Delfland.  

Parkeer uw fiets, scooter of ander vervoermiddel ook alleen op de daarvoor bestemde plaatsen. Niet tegen 

stalwanden, hekken, naast de mestput etc. 

 

Trailer: 

Er is een beperkt aantal stallingsplaatsen beschikbaar voor trailers, dit is op basis van het vol=vol principe. 

Trailerstalling kan alleen in combinatie met een stallingsabonnement en na schriftelijke aanvraag bij het bestuur. 

Uw eigen trailer kan dan gestald worden op een toegewezen plaats. Dit is op eigen risico. Wanneer Prometheus 

Ruitersport geen gebruik meer mag maken van de parkeerplaats waarop de trailers zijn gestald, is Prometheus 

Ruitersport niet verantwoordelijk voor het aanbieden van een vervangende trailerplek. Prometheus Ruitersport 

niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling of schade aan trailers die gestald zijn op het terrein van TU Delft. 

 

Toiletten/wasbakken: 

Houdt de toiletten schoon en netjes. Ruim uw eigen rommel op. Maandverband e.d. mag niet door de toilet 

gespoeld worden maar dient in de daarvoor bestemde prullenbakken. 

Leeg uw slobber/zandemmers e.d. niet in de wasbakken. Dit om verstoppingen te voorkomen.   

 

Mededelingenbord: 

In de grote stal hangt het mededelingenbord. Vergeet niet om hier regelmatig op te kijken. Hier vindt u de nodige 

informatie en praktische mededelingen. 

 

Blusmiddelen: 

Deze staan aangegeven op ontruimingsplattegrond in de stal en in de kantine.  

 

Verbanddoos: 

Voor kleine calamiteiten is er een verbanddoos in de zadelkamer in de grote stal. Voor grote calamiteiten hangt 

een ehbo tas aan de kapstok in de kantine. 

 

Afval: 

In de daarvoor de bestemde vuilnisbakken deponeren, niet laten slingeren. 

Haren van het scheren, knippen of manen trekken moeten in een afvalcontainer gedeponeerd worden (niet op de 

mesthoop). 

 

Boxen: 

Alle boxen zijn voorzien van een nummer. 

De boxen worden toegekend door het bestuur van Prometheus Ruitersport. Zonder toestemming van het bestuur 

mag er niet van box(en) veranderd worden. 

Het bestuur behoudt altijd het recht om u een andere box toe te wijzen. 



Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur veranderingen aan de box aan te brengen. Zoals 

het op de box bevestigen van naamplaatjes e.d. 

Bij aanwezigheid van het paard/de pony in de box, moet er voor de veiligheid te allen tijde een goed passend 

halster hangen op de daarvoor bestemde plek bij de box. 

 

Box met uitloop: 

U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden/uitmesten van zowel de box als de uitloop.  

 

Kasten: 

Bij elke box krijgt u één kast, één dekenrek en één vak toegewezen om al uw spullen in op te bergen. 

Het is niet toegestaan om zelf kasten of andere opbergruimten te plaatsen. 

Eigendommen van stalabonnementhouders, die op de vereniging achterblijven, dienen opgeborgen te worden in 

de aan hen toegewezen zadelkasten. Niet ervoor, erop of ergens anders in stal. 

In de kasten mag geen voer worden opgeslagen, zoals brok, muesli etc. Paardensnoepjes, kleine hoeveelheden 

muesli etc. mogen i.v.m. ratten, muizen en ander ongedierte alleen worden opgeslagen indien ze in een goed 

afsluitbare (geen plasticzakjes e.d.) verpakking zitten. 

Op de kastdeur mag niets bevestigd worden wat schade kan veroorzaken.  

 

Bodembedekking: 

Alle paarden en pony’s staan op stro. 

Alleen indien er sprake is van een medische noodzaak kan dit in overleg met het bestuur gewijzigd worden naar 

vlas. Vanwege de mestafvoer mag maximaal 1 op de 10 boxen uit vlas bestaan.  

Wanneer er een andere bodembedekking dan stro of vlas wordt gebuikt kan dit door Prometheus Ruitersport niet 

afgevoerd worden. Dit dient dan dagelijks zelf afgevoerd te worden.  

 

Uitmesten: 

Boxen dienen uitgemest te worden met het daarvoor bestemde / gebruikelijke gereedschap. 

Kruiwagens dienen geleegd te worden in de daarvoor bestemde mestput en weer leeg terug gezet te worden op 

de juiste plaats. 

De mest die naast de mestput valt dient gelijk opgeruimd te worden in de mestput.  

Mestvorken dienen op de daarvoor bestemde plaats terug gezet / gehangen te worden. 

Na het mesten moet het gangpad aangeveegd worden. 

De straat richting de mesthoop dient schoon te blijven, mocht u onderweg morsen dan moet deze ook 

aangeveegd worden. 

U bent verplicht om er voor zorg te dragen dat uw paard/pony in een droge en schone box staat. Overmatig 

gebruik van stro is niet toegestaan, uitmesten en opstrooien mag maximaal 1x per dag. Schoon stro mag niet 

weggegooid worden. 

 

Likstenen, zout- en mineraalblokken: 

Deze mogen wel aan de tralies van de boxen worden opgehangen, maar zo dat ze niet de tralies raken. Ze mogen 

niet in de gegalvaniseerde voerbakken gelegd worden. In de plastic voerbakken mag dit wel.  

 

Gangpaden: 

Houdt deze schoon en netjes. 

Mest, hoefkrabsels, haar, etc. meteen opruimen. 

Gangpad aanvegen en de restanten in de vuilcontainer werpen. 

Alle gangpaden dienen, in verband met het veiligheidscertificaat, vrij gehouden te worden van obstakels, in 

welke vorm dan ook; d.w.z. geen poetsbakken, dekens, tuig, voeremmers etc. in de gangpaden laten staan/liggen. 

 

Stalrooster: 

Alle pensionklanten zijn verplicht actief deel te nemen aan het voerrooster en het staldienstrooster. Het schema 

wordt vastgesteld, onderling ruilen is toegestaan.  

 

Weidegang: 

Is alleen mogelijk zolang het weer en de kwaliteit van het weiland dit toelaat. Opening en sluiting weideseizoen 

wordt aangegeven door het bestuur. Het bestuur kan ook besluiten om de weides tijdelijk te sluiten vanwege 

slecht weer, onderhoud, etc.  

De paarden/pony’s lopen in groepen in de wei, dit wordt vooraf in een land vergadering afgesproken met de 

stalabonnementhouders.  



Als het gedrag van het paard voor onveilige situaties zorgt kan het bestuur van Prometheus Ruitersport besluiten 

dat weidegang, voor het betreffende paard niet meer mogelijk is.  

Buiten het weideseizoen mogen er geen paard(en)/pony(‘s) in het land grazen, ook niet aan de 

hand. 

U kunt altijd wanneer uw paard/pony in een weiland staat, uw paard/pony eruit halen, om 

bijv. te gaan rijden. Wanneer er twee paarden/pony’s zijn overgebleven, neem ze dan beide 

mee. Het is niet toegestaan om een paard/pony alleen achter te laten.  

Rondom beslag van uw paard/pony tijdens weidegang is toegestaan, mits dit geen onnodig risico geeft voor de 

overige weidegebruikers. 

Het van en naar het land brengen van de paarden/pony’s is geheel voor eigen risico. Dit dient ook zelf gedaan te 

worden, of onderling te worden afgesproken.  

Mest dient eens per week opgeruimd te worden en in de mestput te worden gedeponeerd.  

De paarden dienen te allen tijde toegang te hebben tot water. De waterbakken dienen dagelijks 

gecontroleerd/gevuld te worden voordat er gebruik wordt gemaakt van de weilanden. 

Stroomdraden/linten die open gedaan worden, moeten altijd weer gesloten worden, anders wordt de stroomkring 

doorbroken. De stroomklokken dienen dagelijks voor gebruik van de weide aangezet te worden en weer worden 

uitgezet wanneer het laatste paard uit het land wordt gehaald. 

 

Poetsen: 

U kunt uw paard/pony poetsen in de box of op de daarvoor bestemde poetsplaatsen. 

 

Spuitplaats: 

In de grote stal is warm en koud water aanwezig. Niet onnodig de kraan aan laten staan. 

Wees altijd zuinig met water. 

Laat na het gebruik de spuitplaats schoon achter. d.w.z. mest, haren etc. opruimen. Geen mest, haren etc. in de 

put vegen, anders raakt deze verstopt. Wanneer de put niet meer doorloopt dient het opvangreservoir geleegd te 

worden.  

Op de spuitplaats mag geen hooi gevoerd worden. 

 

Opstijgen: 

Het is niet toegestaan uw paard/pony te bestijgen in de stal, de box of voor het betreden van de binnen rijbaan, 

dit in verband met de lage doorgang. 

 

Mest: 

U dient in alle gevallen de mest die uw eigen paard/pony achter laat, waar dan ook op het terrein onmiddellijk op 

te ruimen.  

Dit dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde mestput. 

 

Licht: 

U zet het licht van de paddock of rijbanen pas aan op het moment dat u hiervan gebruik gaat maken. Indien er na 

het rijden of longeren niemand het licht nodig heeft, zet dan meteen het licht uit, niet eerst je paard/pony gaan 

afzadelen. 

Bent u als laatste in de stallen aanwezig of gaat u ’s avonds rijden, wilt u dan zodra u naar buiten gaat het licht 

uit doen. Er is nachtverlichting op het terrein aanwezig. Dit blijft automatisch aan staan. 

 

Paddock: 

In de paddock is longeren en loslopen toegestaan. Longeren gaat voor loslopen. Tijdens loslopen toezicht 

houden. Paarden niet laten knagen aan het hout of kuilen graven. Na gebruik mest opruimen en aanharken na 

rennen. Wanneer er meerdere mensen gebruik willen maken van de paddock, dan maximaal 30 min per paard 

zodat iedereen de kans heeft om zijn/haar paard los te zetten. Als er 2 paarden in staan blijft dit 30 minuten. 

Geen hooi voeren in de paddock. 

Let op: stroomdraad altijd sluiten en het stroom aanzetten. 

Na gebruik van de paddock het stroom uitzetten en het hek sluiten.  

Paddockgebruik is op eigen risico. 

Het is niet toegestaan om manegepaarden bij pensionpaarden in de paddock te zetten.  

 

  



Longeren: 

U kunt longeren in de paddock of in de binnen rijbaan.  

Het is ten strengste verboden uw paard/pony te longeren in de buitenrijbaan. 

 

Rijbanen:  

De buitenrijbaan staat vrij ter beschikking behoudens de tijden dat er les gegeven wordt, dan 

wel wedstrijden of activiteiten worden georganiseerd. In geval er les wordt gegeven, hebben 

deze ruiters te allen tijde voorrang. 

Rijdende leden kunnen onder toezicht van een instructeur en de daarvoor bestemde lessen gebruik maken van de 

buitenbak.  

Gebruik van de buitenbak, is buiten de lesuren toegestaan voor de stalabonnementhouders en diens bijrijders van 

Prometheus Ruitersport. Stalabonnementhouders kunnen met toestemming van de instructeur, tijdens de  lessen 

in de bak rijden als hier plek voor is, mits ze aanwezig zijn vanaf de start van de les. Zij krijgen geen instructie. 

Wanneer er overlast is voor de lesklanten kan de instructeur besluiten dat de combinatie de bak moet verlaten.  

Leden kunnen met toestemming van het bestuur de bak huren voor de geldende tarieven en de daarvoor 

beschikbare tijden. Anderen mogen dan nog steeds gebruik maken van de bak.  

Betreden van het terrein en het gebruik van de rijbaan c.q. terrein is voor eigen risico.  

Ruiters zijn tijdens het rijden in de buitenbak verplicht om een veiligheidscap en rijlaarzen c.q. rijschoenen met 

chaps te dragen.  

Springen in de rijbaan, buiten de lessen om, is alleen toegestaan wanneer er naast de ruiter(s) ook iemand anders 

c.q. begeleiding aanwezig is. Ruim het (hindernis)materiaal na gebruik weer netjes op en hark de bak aan. De 

kunststof springbalken mogen niet gebruikt worden als grondbalk.  

Kuilen, afzet en landing van de sprong moet aangeharkt worden. 

Mennen in de rijbaan is niet toegestaan.  

Loslaten en longeren is niet toegestaan in de buitenbak, maak hiervoor gebruik van de paddock of binnenbak.  

Zitten of staan op de bakrand is niet toegestaan.  

Schade aan de rijbaan dient te worden gemeld aan het bestuur, indien van toepassing zullen de kosten op de 

veroorzaker verhaald worden.  

Voor het behoud van de bak is het van belang dat mest tijdens het rijden cq. lessen uit de bak wordt verwijderd. 

NIET DOOR DE MEST HEEN RIJDEN!  

Houdt u bij het gebruik van de buitenrijbaan aan de geldende rijbaanregels. 

Als er werkzaamheden aan de buitenrijbaan zijn mag er niet in gereden worden. Bijv. bij het 

slepen, sproeien van de rijbaan. 

In de binnenbaan mag niet worden gerold. Er moet toezicht worden gehouden tijdens het losgooien. Paarden niet 

laten knagen aan het hout of kuilen laten graven. Na het longeren dient er geharkt te worden.  

U mag met uw paard in de rijbanen aan de hand werken/ aan lange lijnen. Bij deze activiteiten dient u de gehele 

rijbaan te gebruiken en dus niet op één volte blijven lopen.  

Zorg ervoor dat de hoeven van uw paard/pony schoon zijn voordat u paard/pony de rijbaan 

betreed. 

 

Buitenrijden: 

Vlak naast de vereniging bevindt zich recreatiegebied Midden Delfland. Hier is de mogelijkheid om, op de 

ruiterpaden, buiten te rijden. Indien het paard mest buiten de ruiterpaden dient dit direct te worden opgeruimd of 

in de berm te worden geschoven. Hou je aan de gedragsregels en houdt rekening met andere recreanten.   

 

Cap: 

Zodra een ruiter op een paard zit op het gehele terrein van Prometheus Ruitersport is een cap verplicht. 

 

Instructeurs/Instructrices: 

U bent vrij in de keuze van uw instructeur/instructrice mits deze in het bezit is van een erkend diploma. Kopie 

hiervan dient aangeleverd te worden bij het bestuur.  

Instructie mag alleen gegeven worden door een gediplomeerd instructeur, helpen valt ook onder lesgeven. Dit in 

verband met het veiligheidscertificaat.  

(Nieuwe) Instructeur(s)/instructrice(s) moeten worden geïntroduceerd aan het bestuur en op de hoogte worden 

gesteld van de geldende regels op stal. 

Wanneer er privéles wordt gegeven in 1 van de rijbanen van Prometheus Ruitersport heeft deze ruiter voorrang 

op andere ruiters die gebruik maken van dezelfde rijbaan. Dit geldt niet als er wordt gereden met een headset. 

Dan blijven de normale bakregels van kracht.  

Mochten er twee instructeur(s)/instructrice(s) op dezelfde tijd in de rijbaan lesgeven, dient 1 van de 2 gebruik te 

maken van een headset.  



 

Voerbeleid: 

Voeren gebeurt volgens een voerdienstrooster. 

Er zijn 3 voerbeurten per dag. Hierbij wordt, indien gewenst, ruwvoer en krachtvoer verstrekt. Op de 

voerschema’s aan de stal kunt u aangeven wat er gevoerd moet worden aan uw paard/pony.   

Er is een mogelijkheid voor een stallingsabonnement inclusief en exclusief hardvoer.  

Voeren dient te gebeuren voor 09.30 uur, tussen 12.00 en 14.00 en na 18.00 uur.  

 

Fourage en krachtvoer: 

Prometheus Ruitersport biedt basisbrok, sportbrok, suikerarme muesli en voordroogkuilgras aan. Het is 

toegestaan om ander krachtvoer aan te schaffen en te voeren. Prometheus Ruitersport biedt hier geen opslag 

mogelijkheid voor aan. Het is toegestaan om een enkele voerton te plaatsen op de daarvoor bestemde plek. Losse 

zakken voer dienen thuis opgeslagen te worden in verband met ongedierte.  

Naast de 3 hooi voerbeurten mag er een plukje hooi extra worden gevoerd. Het is niet de bedoeling dat er meer 

hooi wordt gevoerd dan dat het paard op eet. Indien het paard meer hooi per dag nodig heeft moet het 

voerschema aangepast worden.  

Het gebruik van hooinetten is toegestaan. De eigenaar dient zelf zorg te dragen voor het vullen en ophangen 

hiervan. 

 

Hooi en stro opslag: 

Is absoluut geen speelterrein. 

 

Kuilbalen: 

Het is niet toegestaan om op kuilbalen te zitten of klimmen, geen fietsen tegen plaatsen, ook 

mogen er geen voorwerpen op neergelegd of ingestoken worden. 

 

Hoefsmid: 

U bent vrij in de keuze van uw hoefsmid. Het is ook mogelijk om aan te sluiten bij het schema van de 

manegepaarden. De kosten van de hoefsmid blijven wel voor rekening van de eigenaar. 

Paarden/pony´s worden beslagen of bekapt op de poetsplaatsen. 

Alle resten die achterblijven na het bezoek van de hoefsmid dienen te worden opgeveegd en in de  

vuilcontainer te worden gegooid.  

 

Dierenarts: 

U bent vrij in de keuze van uw dierenarts. 

In geval van nood bellen wij eerst een dierenarts en daarna pas de eigenaar van het paard/de 

pony. De kosten die de veterinaire zorg met zich meebrengen zijn volledig voor de 

eigenaar van het paard/de pony. 

 

Ziektes/aandoeningen: 

Indien uw paard/pony een ziekte of aandoening heeft, die besmettelijk is voor andere 

paarden/pony(‘s) dient u dit onmiddellijk aan het bestuur te melden. De door het bestuur noodzakelijk geachte 

maatregelen zijn voor de eigenaar bindend. 

 

Entingen: 

Nieuwe paard(en)/pony(‘s) dienen bij binnenkomst reeds te zijn ingeënt volgens de daarvoor 

geldende regels van het KNHS, inclusief tetanusenting. 

Alle paarden/pony’s die bij Prometheus Ruitersport gestald staan worden verplicht twee keer per 

jaar geënt, op een datum gesteld door de Veterinaire Commissie. De kosten van de inenting zijn voor rekening 

van de eigenaar. Wordt er door omstandigheden van deze datum afgeweken zijn de kosten voor het 

herhaalbezoek voor eigen rekening.  

 

  



Ontwormen: 

Er wordt gewerkt met een vast ontwormingsschema. 

Ieder paard/pony dat bij Prometheus Ruitersport gestald staat is verplicht dit schema te volgen. De kosten van de 

wormenkuren zijn voor rekening van de eigenaar. 

 

Paardenpaspoort: 

U dient het paspoort van uw paard/pony in uw kastje te bewaren, zodat bij controle alle 

pasporten aanwezig zijn. Vergeet niet na te kijken of je beschikt over een geldig paspoort, dus 

uitgegeven door een geldige instantie en voorzien van een medische bijlage. Mocht er een 

controle komen en het paspoort van uw paard/pony is niet aanwezig en/of onvolledig en/of 

ongeldig dan zal Prometheus Ruitersport de boete die hierop volgt direct op u verhalen. 

 

Bijrijders en verzorgsters: 

Bijrijders en verzorgsters dienen lid te zijn van Prometheus Ruitersport. Iedereen dient zijn/haar bijrijders en 

verzorgsters op de hoogte te stellen van alle regels die gelden bij Prometheus Ruitersport. 

 

Hengsten: 

Prometheus Ruitersport neemt in principe geen hengsten in pension. Eventueel kan hier een 

uitzondering op gemaakt worden, op voorwaarden gesteld door het bestuur. Weidegang is niet mogelijk.  

 

Meldingsplicht: 

Mocht iemand, een paard of een pony iets stuk maken of mocht er ergens iets stuk zijn, dan bent u verplicht dit 

te melden bij het bestuur. 

 

Pensiongelden: 

Dienen uiterlijk voor de eerste dag van de nieuwe maand ontvangen te zijn, bij voorkeur via automatische 

incasso. 

 

Stichting Ipse de Bruggen: 

Op de doordeweekse dagen zijn cliënten, met een verstandelijke beperking, onder begeleiding werkzaam op het 

terrein van Prometheus Ruitersport. Hun werkzaamheden bestaan uit de verzorging van de manegepaarden. 

Diensten voor stalabonnementhouders vallen niet onder hun taken. 

 

Rookverbod: 

In de stallen en bij/rondom hooi en stro opslag, de binnenbak en de kantine mag niet gerookt worden.  

Sigarettenpeuken dienen opgeruimd te worden. 

 

Honden: 

Honden zijn toegestaan op het terrein van Prometheus Ruitersport mits zij geen overlast veroorzaken.  

 

Paardenspeelbal: 

Het is niet toegestaan om de paardenspeelbal voor iets anders te gebruiken dan uw paard. 

 

 

 


