
 

Rijbaanregels voor ruiters 

Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan de onderstaande 

rijbaanregels te houden. Begrijp je één of meerdere regels niet? Je instructeur, andere leden of 

bestuursleden geven je graag een toelichting. 

 

Ruiter & Paard 

 Bij het rijden moeten alle ruiters een goed passende veiligheidshelm dragen die voldoet aan 
de geldende normering. 

 Bij het rijden moeten alle ruiters rijlaarzen dragen of stevige schoenen met een gladde 
doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps. De rijlaarzen of schoenen moeten 
ruim in de stijgbeugels passen. 

 Ruiters mogen geen grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding dragen.  

Rijden 

 Wil je in of uit de rijbaan gaan, kondig dit dan luid aan, door bijvoorbeeld “deur vrij!” te 
roepen. Houd hierbij altijd rekening met de andere ruiters in de rijbaan. Een paard of pony 
kan schrikken als jij ineens de deur open gooit. 

 Rijd je als ruiter alleen in de rijbaan, zorg er dan voor dat je een mobiele telefoon bij je 
draagt. Het gebruiken van de telefoon is alleen toegestaan in geval van nood. 

 De combinatie welke op de linkerhand rijdt heeft bij elkaar passeren voorrang op de hoefslag 
(dus rechts houden/elkaar de linkerhand kunnen geven). 

 Degene die op dezelfde hand een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd 
voorrang (en dus ook de hoefslag). 

 Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de 
rijbaan rijden, door bijvoorbeeld “hindernis vrij!” te roepen. 

 Kinderen onder de 16 jaar mogen alleen springen onder begeleiding van een volwassenen.  

 Snijd elkaar niet af en geef ruimte bij het passeren. 

 Longeren is uitsluitend toegestaan in de longeercirkel.  

 

Zie voor de tijden van vrij rijden in de binnenbak de daarvoor bestemde richtlijnen. 

 


