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Net als in het normale verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich ten alle tijden 

aan de onderstaande rijbaanregels te houden. Zijn één of meer regels u niet duidelijk, vraag dan uw 

instructeur of één van de bestuursleden om een toelichting. 

 

 Tijdens het rijden dienen alle ruiters een goed passend veiligheidshoofddeksel met            

gesloten kinband te dragen. (met CE-markering en het EN-1384-teken) 

 

 Tijdens het rijden dienen de voeten ruim in de stijgbeugels te zitten. 

 

 Tijdens het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen óf stevige schoenen met een gladde, 

doorlopende zool en hak, gecombineerd met chaps. 

 

 Tijdens het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en losse kleding te zijn af- c.q. 

uitgedaan. 

 

 Tijdens het rijden mogen de ruiters géén mobiele telefoon aan hebben staan. 

 

 Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid en duidelijk worden aangekondigd 

en hiervoor moet toestemming worden gevraagd. 

 

 Op- en afstijgen, dient uitsluitend op de AC-lijn te gebeuren. 

 

 (Uit)-stappen geschiedt uitsluitend op de binnenhoefslag. 

 

 De combinatie welke op de linkerhand rijdt heeft voorrang boven de combinatie welke op de 

rechterhand rijdt. De combinatie welke op de rechterhand rijdt neemt dus de 

binnenhoefslag. 

 



 Bij het van hand veranderen wijken beide ruiters naar rechts 

 

 Combinaties die oefeningen op de schuine lijnen uitvoeren (appuyeren, wijken etc.) hebben 

voorrang boven de ruiter die rechte lijnen maakt. 

 

 Combinaties mogen elkaar niet de weg afsnijden en dienen elkaar bij het passeren voldoende 

ruimte te geven.  

 

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

rijbaan rijden. 

 

 Het is verboden om paard te rijden als er geen andere mensen op de manege aanwezig zijn. 

 

 Het is verplicht om alle mest na het rijden uit de rijbaan te verwijderen. 

 

 Na binnenkomen of verlaten van de rijbaan dient u de deur of het hek achter u te sluiten. 

 

 Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een opstapkrukje dan dient dit direct verwijderd te 

worden na het opstappen. 

  

 Het is niet toegestaan om met meerdere paarden naast elkaar uit te stappen 

  

 Na het binnen komen of verlaten van de rijbaan dient de deur of hek direct gesloten te 

worden. 

 

 In de binnenbaan mag bij het vrij rijden alleen gebruik gemaakt worden van de TL-verlichting 

 

 In de binnen- en buitenbaan mag absoluut niet gelongeerd worden, met of zonder ruiter,  

zonder toestemming van het bestuur. 

 

 Het is niet toegestaan om op het terrein zonder goed passend veiligheidshoofddeksel te op 

een paard/pony te rijden. 

 

 Het is niet toegestaan op het PRC terrein uw dier te laten berijden / (uit) stappen door 

personen die geen lid zijn van PRC. 



 Het is alleen toegestaan naast uw dier  te stappen in de binnenbak indien er sprake is van 

zeer slecht weer ( ijzel/storm enz) en indien uw dier op medisch advies in de bak moet 

stappen , bv koliek.  Vraag altijd toestemming aan degene die aan het rijden is in de bak. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


