
RIJBAANREGELS  

VOOR ALLE RUITERS INCL MENNERS 

 

Net als in het verkeer gelden ook in de rijbaan/rijbanen van deze accommodatie 

regels. Ruiters/menners dienen zich aan de onderstaande rijbaanregels te 

houden. Wanneer nodig geven zowel ondernemer, instructeurs als 

personeelsleden u graag een toelichting. 

 
• Aanwijzingen van ondernemer, instructeurs en personeelsleden van het ruitersportcentrum dienen 

altijd opgevolgd te worden. 

 
• Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband en voorzien 

van de CE en EN-1384 markering te dragen. 
 

• Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen(boots) of jodphurs te dragen of stevige schoenen met een 

gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps. 

 

• Bij het rijden dienen de laarzen(boots) of schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten. 
 

• Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te 
dragen. Rijzweep dient langs het paard gehouden te worden. 

 

• Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd. 

 

• Op- en afstijgen dient gestructureerd te geschieden. Liefst op de A C lijn maar niet op X. 
 

• De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang. 
 

• De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang. 
 

• Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef elkaar de ruimte. 

 
• Wanneer er meerdere combinaties rijden dan gaat het dressuur/western rijden voor het springen en 

mennen, mist goed overleg plaats heeft gevonden en het stal management hiervan op de hoogte 
gesteld is. 

 
• Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er andere ruiters in de rijbaan rijden 

(bijv. “sprong vrij”). 

 
• Te paard, op een rijtuig en in de rijbaan mag niet worden gerookt. Roken alleen toegestaan in de 

kantine of terras waar asbakken staan. 
 

• Telefoon gebruik leid af dus is op stal verboden indien U met uw paard omgaat. Indien bereikbaarheid 
gewenst is dient U hiervan het stal management op de hoogte te stellen voor een voor beide partijen 

wenselijke compromis. 

 
• Ruim de gebruikte attributen als spring, trail materiaal en pionnen op na gebruik, alsmede deponeer 

mest van uw paard zoveel als mogelijk in de daarvoor bestemde afvalbakken. 

 

• Longeren mag in de binnen en buiten arena mist er minder dan vier combinatie aanwezig zijn, en de 
hoefslag vrij gehouden wordt. Doch verboden indien er gesprongen of gemend wordt. 

 

 

Ve-Ca Stables is aangesloten bij de volgende organisaties: 
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