
 

 

      Rijbaanregels  

 
Om de veiligheid van onze manégeruiters en paarden en alle andere ruiters en paarden die van onze 
accommodatie gebruik maken zo veel mogelijk te waarborgen, hebben wij besloten algemeen geldende 
rijbaanregels in te voeren. Wij hopen op uw begrip en rekenen op uw medewerking. 
 
 

  De groepslessen duren 60 minuten waarbij het opstijgen en afstappen is meegerekend. 
  

  Rijbaan betreden alleen op aangeven van de instructeur.  
 

  Toeschouwers zijn niet gewenst tijdens de lessen in de rijbaan. 
 

  Ruiters die de rijbaan binnen willen gaan of willen verlaten melden dit eerst aan de instructeur. 
 

  Op- en afstijgen gebeurt op de AC-lijn met voldoende afstand tussenpaarden onderling. (Tijdens 
lessen onder toezicht van de instructeur). 
 

  Valt een ruiter tijdens de les van een paard, dienen de andere ruiters halt te houden totdat de 
instructeur verdere instructies geeft. 
 

  Rijzwepen worden uitgedeeld door de instructeur als hij/zij dit nodig acht. Er worden dus geen 
zwepen gepakt zonder medeweten van de instructeur. Ruiters die hun zweep weg willen leggen geven 
deze af aan de instructeur. Manégepaarden worden niet met sporen gereden, tenzij anders aangegeven 
door de instructeur. 
 

  Kledingvoorschriften: tijdens het rijden dienen alle ruiters een goed passende CE gekeurde 
veiligheidscap met gesloten kinband te dragen. Verder dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen, of stevige 
schoenen met een glad doorlopende zool en een kleine hak, eventueel gecombineerd met chaps. 
Jassen/bodywarmers en dergelijke zijn tijdens de les dicht, ruiters die een ja/bodywarmer of trui tijdens 
de les uit willen trekken of een deken op of af willen doen, melden dit eerst aan de instructeur. Tijdens het 
rijden is het dragen van ringen, grote oorbellen en rinkelende armbanden niet toegestaan. Ruiters met 
lang haar dienen hun haar tijdens de lessen vast te dragen.  
 

  Schoenen moeten ruim in de stijgbeugels zitten. 
 

  Gsm’s DIENEN IN DE BINNENMANEGE UITGESCHAKELD TE ZIJN. HET IS VERBODEN TE PAARD 
GEBRUIK TE MAKEN MOBIELE TELEFOONS.  
 
  Alle aanwijzingen van het personeel dienen in acht genomen te worden. 

 


