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De manege is gevestigd in sportpark De Bloemerd te Leiderdorp. Ruime boxen voor de manegepaarden en 

-pony’s, pensionboxen, twee overdekte binnenmaneges (20x40 meter) met tribune, een verlichte 

buitenmanege (20x40meter) en terras, een ca. 3 km lang ruiterpad door het sportpark, paddocks en 

weides getuigen van een professionele hippische instelling. 

 

Er is een gezellige kantine, waar een hapje en een drankje gebruikt kunnen worden en er is ruime 

parkeergelegenheid. 

 

De Ruitervereniging is verantwoordelijk voor de exploitatie van de manege, het geven van lessen, het 

organiseren van wedstrijden, het beheer van de kantine en de verzorging van de paarden en pony’s en is 

een erkende 4 sterren Federatie Rijschool. De lessen worden gegeven door enthousisaste, gediplomeerde 

instructeurs. 

 

Op de volgende bladen staan alle gegevens betreffende lestijden voor kinderen vanaf 6 jaar, oudere 

ponyjeugd en paardruiters/-amazones vermeld. Ook vindt u informatie over de lesgelden, openingstijden, 

betalingstermijnen e.d. Voor een volledige tekst en uitleg kunt u terecht bij onze medewerkers. 

 

 

Neem een les bij Liethorp 
Een betere kennismaking is er niet 

 
 

De vereniging verzorgt samen met een aantal commissies en vele vrijwilligers diverse activiteiten. Zo is er 

een: 

 Wedstrijdcommissie Voor het organiseren van FNRS wedstrijden 

 Ruiterkampcommissie Verzorgt elk jaar voor ongeveer 40 jeugdleden een ruitervakantie 

 Kantinecommissie Bemant de bar en keuken  

 Websitecommissie Verzorgt de website en de nieuwsbrief 
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Telefonisch spreekuur is er op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag  van 16.00 uur tot 18.00  uur en op donderdag van 

08.30 uur tot 09.00 uur. 

In verband met stalwerkzaamheden en lessen, zijn wij telefonisch soms wat lastig bereikbaar. Mocht u dat 
ervaren, probeert u het alstublieft op een later tijdstip nog eens. 
 

 

 

De manege is maandag t/m vrijdag geopend van 8.00 tot 22.30 uur en op zaterdag en zondag van 8.00 tot 17.00 

uur. 
 
Voor het volgen van rijlessen kunt op onze website zien op welke uren er lessen zijn. 

Plaatsing in een les zal altijd in overleg met de instructie moeten gebeuren. 
Voor het volgen van privélessen moet een afspraak worden gemaakt met de instructie. 
  
De kantine blijft gebruikelijk tot enige tijd na de lessen geopend, bij wedstrijden en evenementen wordt 
de sluitingstijd aangepast. 
 

Rijlessen 

 

Een paard is in eerste instantie geen lastdier. In verband met de gezondheid en het welzijn van onze 
paarden, hebben wij het maximale gewicht van de ruiter/amazone gesteld op 85 kg. Wij 
vertrouwen er op dat u, net als wij, veel om paarden geeft en begrip heeft voor deze beperking. 
 
Jeugdige ponyruiters (6 en 7 jaar). Zie ook de extra informatie op pagina 5. 
Zaterdagmiddag 2 lessen van elk een half uur tussen 13.00 en 14.00 uur 
Woensdagmiddag 2 lessen van elk een half uur tussen 14.30 en 15.30 uur 
Kosten per kwartaal € 102,50 per ruiter/amazone (13 x ½ lesuur) 
 
Oudere ponyruiters 
Kosten per kwartaal € 184,00 per ruiter/amazone (13 x 1 lesuur) 
 
Paardrijlessen 
Kosten per kwartaal € 247,00 per ruiter/amazone (13 x 1 lesuur) 
 
Meerdere aanvullende regelingen zijn mogelijk, bv. privé rijlessen, losse lessen, een 2e kwartaal tegen 
gereduceerd tarief (alleen paarden), voorkeursrecht, springlessen, carrousellessen, diverse 
leasemogelijkheden, etc. 
Pensionboxen zijn eveneens beschikbaar. Vraag hiernaar bij de bedrijfsleiding. 
 
De kwartaaldata zijn 
1e kwartaal 1 januari t/m 31 maart 
2e kwartaal 1 april t/m 30 juni 
3e kwartaal 1 juli t/m 30 september 
4e kwartaal 1 oktober t/m 31 december 
 
Nieuwe leden betalen x/13e deel van het kwartaalbedrag, tot het eerst volgende kwartaal en de jaarlijkse 
contributie van € 46,00.  
 
Lesgeld 
Het lesgeld dient voor aanvang van het kwartaal betaald te zijn, per pin bij de instructie (kantoor 
manege) of overgemaakt op onze Rabobankrekening nummer NL51 RABO 3356 04 684  t.n.v.  RV 
Liethorp. 
Kwartaalrijders ontvangen hiervoor een digitale factuur. 
Aan onder de verantwoording van de vereniging vallende activiteiten mag uitsluitend worden 
deelgenomen door leden en jeugdleden van de vereniging, die aan hun betalingsverplichtingen hebben 
voldaan. 
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Opzeggen 
Melding van tijdelijk of definitief stoppen van de rijlessen dient schriftelijk te geschieden aan het adres 
van Ruitervereniging Liethorp, Bloemerd 5, 2353 BZ Leiderdorp of aan info@liethorp.nl. 
De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Bij tussentijdse beëindiging van een kwartaalabonnement, worden de 
verreden lessen omgezet naar losse lessen. 
Restitutie van lesgeld 
Alleen in bijzondere omstandigheden, van geval tot geval schriftelijk te melden aan en ter beoordeling van 
het Bestuur van Ruitervereniging Liethorp, kan restitutie van lesgelden plaatsvinden.  
 

Privacy Statement 

Manege Liethorp, gevestigd aan Bloemerd 5, 2353 BZ Leiderdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking 
van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring op onze website. 
 
Aanvullende informatie betreffende lessen 
2e paasdag    paarden ’s morgens pony ’s-middags 
Hemelvaartsdag    paarden ’s morgens pony ’s-middags 
2e Pinksterdag    geen lessen i.v.m. de Dag van de Pony 
Kerstavond*     geen lessen na 16.00 uur 
1e Kerstdag*     geen lessen 
2e Kerstdag     geen lessen 
Oudejaarsavond*    geen lessen na 16.00 uur 
Nieuwjaarsdag*    geen lessen 
Koningsdag     paarden ’s morgens pony ’s-middags 
Bevrijdingsdag (indien feestdag)  paarden ’s morgens pony ’s-middags 
* Voor één van deze dagen wordt een inhaalles gegeven. 
 
Met het hier bovenstaande wordt bereikt, dat de ruiter/amazone ten hoogste tweemaal per jaar, geen 
gebruik kan maken van de lesmogelijkheden, uiteraard bijzondere omstandigheden voorbehouden. 
 
Aansprakelijkheid 
Iedere ruiter/amazone rijdt voor eigen risico. Ruitervereniging Liethorp aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade aan lijf en goed, door wie of welke oorzaak dan ook ontstaan. 
Door het invoeren van het Veiligheidscertificaat is het rijden in de manege voor alle ruiters het dragen van 
een veiligheidshoofddeksel met het keurmerk CE/EN 1384 verplicht. 
Voor de goede orde zal er met elke ruiter/amazone een lesovereenkomst worden aangegaan. 
 
Ruiterpaspoort 
Het is verplicht voor alle ruiters om in het bezit te zijn van een ruiterpaspoort. 
 
Inhalen 
Het inhalen van afgezegde lessen is mogelijk mits 24 uur tevoren is afgezegd, maar uitsluitend in overleg 
met de bedrijfsleider. Indien u geen gebruik maakt van de voor u gereserveerde plaats, wordt u verzocht 
dit ruim van te voren, aan de instructie mede te delen, teneinde een optimale bedrijfsvoering mogelijk te 
maken. 
 
Vakantieregeling 
Om het inhalen van door vakantie gemiste lessen in goede banen te leiden, is de volgende regeling 
opgesteld. Inhaallessen kunt u afspreken met de instructie en dienen verreden te worden binnen het 
kwartaal waarin de lessen zijn gemist. Is dit vanwege te hoge bezetting van de lessen niet mogelijk, dan 
wordt hierop een uitzondering gemaakt. Deze lessen kunnen echter alleen gereden worden op een 
moment dat u zelf rijdend lid bent. 
 
Niet afgezegde of te laat (minder dan 24 uur tevoren) afgezegde lessen kunnen niet worden ingehaald. 
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Veiligheidstips voor (nieuwe) ruiters 
 
U gaat paardrijden en gelijk heeft u! Het is een fijne en boeiende sport, die in ons land door meer dan een 
half miljoen mensen wordt bedreven. 
Onze manege vindt veilig en verantwoord paardrijden erg belangrijk. Daarom hebben wij voor u een 
aantal belangrijke adviezen over uitrusting, lessen en regels op een rijtje gezet. Volgt u deze adviezen op, 
zodat u ongevallen kunt voorkomen en meer kunt genieten van de paardensport! 
 
 
 
 
Veiligheidshelm 
Een passend en goed gekeurd veiligheidshoofddeksel voorzien van CE/EN 1384 teken met gesloten 
kinband verplicht voor IEDERE RUITER. 
 
Rijkleding 
Ook bij het dragen van kleding spelen veiligheidsaspecten een rol. Zo voorkomen goede laarzen dat de 
laars bij een eventuele val in de stijgbeugel blijft vastzitten. 
Draag daarom altijd: 
 (rij)laarzen die een goede beenligging bevorderen en de nodige bescherming bieden. Draag laarzen 

met gladde doorlopende zolen en een hak of stevige schoenen met gladde, doorlopende zolen en een 
hak in combinatie met chaps en let op een goede pasvorm. 

 kleding die armen en benen zo goed mogelijk beschermt. De kleding moet voldoende 
bewegingsvrijheid bieden, maar mag niet wapperen. 

 
Paardrijlessen 
Les nemen is zeker bij paardrijden onontbeerlijk. Een paard is een levend wezen. U moet goed weten hoe 
u daarmee om moet gaan, wilt u de kans op ongevallen zoveel mogelijk beperken. En hoe u met een 
paard omgaat leert u, naast gewoon paardrijden, tijdens de lessen. 
Goede gediplomeerde instructeurs zijn een voorwaarde voor verantwoorde lessen. 
 
Regels 
Op iedere manege gelden regels. Onze algemene regels, de regels voor de rijbaan en de regels voor het 
buitenrijden kunt u lezen op de diverse posters en in de diverse folders. 
 
Meld gezondheidsklachten 
Wanneer u kampt met bepaalde gezondheidsklachten dan is het goed dat ons personeel/onze instructeurs 
hiervan op de hoogte zijn. In geval van nood weten zij hoe te handelen. 
 
Heeft u nog vragen, stel ze gerust! 
 
Ruitervereniging Liethorp 
Het Bestuur 
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Uw kind komt ponyrijden en dan… 
 
De 6 en 7 jarigen beginnen met halfuurlessen. Dit is een zeer bewuste keuze. Deze leeftijdscategorie moet 
zich niet alleen fysiek, maar ook mentaal nog ontwikkelen. Zij ervaren het als moeilijk om zich lang te 
concentreren. 
 
De halfuurlessen bestaan niet alleen uit het leren rijden. Het benaderen van een pony, het poetsen, 
zadelen, de pony van stal halen, het op- en afstijgen, enz. Het zijn stuk voor stuk zeer belangrijke 
onderdelen die uw kind zich eigen moet maken en daarom onderdeel zijn van de lessen. 
 
Zorg dat uw kind ruim op tijd aanwezig is. Soms moeten pony’s nog gepoetst of gezadeld 
worden. Ook als uw kind een cap leent van de manege, heeft u tijd nodig om deze te passen. 
 
Een pony is van nature een vluchtdier. Dit betekent dat bij gevaar de pony wil vluchten. Hierdoor kunnen 
gevaarlijke situaties ontstaan die wij maximaal willen vermijden. Daarnaast willen wij graag dat het 
harnachement (zadel, hoofdstel) op een correcte manier wordt op- of ingedaan. Wij willen natuurlijk niet 
dat het dier hinder of pijn ondervindt door onkunde. 
 
Zo wordt ponyrijden niet alleen leuk, maar ook veilig en diervriendelijk! 
Wanneer uw kind nog te klein is om bijvoorbeeld zelfstandig te zadelen, kunt u de hulp inroepen van de 
wat oudere jeugd die meestal op stal rondloopt. Het is niet alleen gewenst, maar vaak ook leuker wanneer 
pappa of mamma helpt. Weet u niet hoe? Wij organiseren regelmatig zgn. poetscursussen voor beginners 
en ouders. Vraag er naar bij de instructie. 
En… als u uw kind helpt, blijft er meer tijd voor lesgeven over. 
 
Bij de ingang van de rijbaan hoort u van de instructie op welke pony uw kind is ingedeeld. Dit 
gebeurt tijdens het wisselen van de les. 
 
Kinderen moeten wennen aan de “rare” bewegingen van de pony. Zij moeten de balans leren vinden om 
een goede, onafhankelijke zit te kunnen ontwikkelen. Dit vergt oefening waarbij het ene kind dit sneller 
oppakt dan het andere kind. Het is net als leren lopen. 
De inhoud van de lessen wordt niet alleen bepaald door de ervaring van de ruiters en amazones, ook de 
pony’s spelen hier een zeer belangrijke rol. Wanneer één van de pony’s druk is, zal dit aanstekelijk werken 
op de overige pony’s. Het zijn kuddedieren. Er zal dan meer in colonne worden gereden dan tijdens een 
andere les. Ditzelfde bepaalt ook waarom uw kind de ene keer wel een “naastloper” heeft en de andere 
keer niet. Veiligheid gaat boven alles! 
 
Aanmoedigen tijdens de les kan gevaarlijke situaties opleveren. Bewaar dit voor na de les. 
 
Natuurlijk wilt u de les van zo dichtbij mogelijk meemaken. Helaas zijn kinderen erg snel afgeleid, zeker 
wanneer zij een bekend gezicht zien. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om tijdens de les van het terras 
of de kantine gebruik te maken. Vanaf deze plek zijn de vorderingen en verrichtingen van uw kind goed te 
volgen. 
 
Losse lessen dienen per pin te worden afgerekend bij de bar (als deze geopend is) of bij de instructie, of 
kunnen per factuur vooraf worden betaald. Blijft uw kind rijden, dan dient het restant van het lopende 
kwartaal, de poets/zadel les en het lidmaatschap per pin te worden voldaan. Met ingang van het volgende 
kwartaal ontvangt u een factuur digitaal. 

 


