Rijbaanregels
1.

Rij met plezier en met respect voor andere ruiters en de paarden.

2.

Tijdens de lessen graag stilte rondom de manegebak en rust in de stallen.

3.

De ruiters moeten een goed passende veiligheidscap dragen met de kinband gesloten.
De veiligheidscap moet voorzien zijn van het CE- en EN-1384 keurmerk.

4.

De ruiters moeten tijdens de lessen rijlaarzen dragen of stevige schoenen met een gladde, doorlopende
zool en een hak in combinatie met chaps.

5.

Losse kleding en uitstekende en/of rinkelende sieraden moeten afgedaan worden voor het opstijgen
om te voorkomen dat de paarden hiervan schrikken.

6.

Het betreden van de manegebak moet altijd worden aangekondigd aan de ruiters in de bak.

7.

Op- en afstijgen gebeurt op de AC-lijn.

8.

De ruiter die op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren voorrang op de hoefslag.

9.

Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.

10. Geef elkaar ruimte tijdens het rijden en snij elkaar niet af.
11. De onderlinge afstand tussen de paarden behoort minimaal ‘een paardlengte’ te zijn.

Regels voor het buiten rijden
1. Het is aan de instructrice om te bepalen of een ruiter voldoende bekwaam is om in een groep een
buitenrit te maken (openbare weg of natuurgebied).
2. De groep moet worden begeleid door een gediplomeerd instructrice.
3.

De vrijwilligers dienen bekend te zijn met de te rijden route.

4.

De instructrice moet de vrijwilligers en ruiters voor vertrek instrueren over de aanwijzingen die onderweg
gegeven worden en hoe te handelen bij calamiteiten.

5.

De instructrice beschikt over een mobiele telefoon met alarm)nummer van de manege en de dierenarts.

6.

De leider van de groep heeft een reserve beugelriem en een scherp zakmes.

7.

De huisregels en rijbaanregels gelden ook voor buiten rijden, voor zover van toepassing.

8.

Bij rijden in donker of schemer dient de instructrice toe te zien dat de wettelijk verplichte verlichting
wordt gevoerd. De instructrice voert rood licht naar achteren en wit of geel licht naar voren.

9.

Het dragen van reflecterend materiaal door begeleiders en ruiters wordt sterk aanbevolen.
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