Algemeen

Algemene Bepalingen
voor de Rijbanen

Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan de
onderstaande rijbaanregels te houden. Begrijpt u een of meer regels niet? Uw
instructeur of overige personeelsleden geven u graag een toelichting.
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Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CEmarkering en EN-1384 teken te dragen.
Bij het rijden dient het paard opgetuigd te zijn met deugdelijk harnachement.
Bij het rijden dienen de schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten.
Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met
een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
Het is niet toegestaan om te bellen c.q. te roken op het paard, betreffende het
roken zie ook het rookbeleid.
Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn afc.q. uitgedaan.
Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden
aangekondigd met “Deur vrij” en hiervoor moet worden toegestemd met
wederom “Deur vrij”
Op en afstijgen op de AC-lijn.
De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft het bij elkaar passeren
voorrang op de hoefslag ( dus rechts houden).
Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.
Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook
andere ruiters in de rijbaan rijden.
Stappen op de binnenhoefslag, zodanig dat er twee hoefslagen vrij blijven.
Het is ten strengste verboden om te longeren of losgooien van paarden in de
rijbanen.
De lesklant heeft altijd voorrang.
Na het verlaten van de bak direct bij de deur de hoeven uitkrabben.
Na het verlaten van de rijbaan dient direct de mest te worden verwijderd uit
de rijbaan.
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