REGLEMENT RIJBANEN
1. Aanwijzingen van de eigenaar, instructeurs en de personeelsleden moeten altijd
opgevolgd worden.
2. Houd rekening met elkaar in de bak, en rijd zoveel mogelijk op dezelfde hand.
3. Zonder deugdelijke begeleiding is het kinderen niet toegestaan zich in de rijbaan te
begeven.
4. Tijdens de privélessen mag men, in overleg met de instructeur, normaal in de bak
rijden. Men dient wel rekening te houden met de ruiter die les heeft.
5. Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en
losse kleding te dragen.
6. Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd
('Deur vrij?').
7. Op- en afstijgen moet gestructureerd gebeuren op de AC-lijn.
8. Paarden “losgooien” en joggen in de kleine binnenbak alleen in overleg met de
instructeur of stalmedewerker.
9. Het “losgooien” van paarden in de grote rijbaan of in de buitenbak is niet toegestaan.
10. De combinatie welke op de linkerhand rijdt heeft bij elkaar passeren voorrang op de
hoefslag (dus rechts houden).
11. Degene die op dezelfde hand rijdt en tevens een snellere gang heeft, heeft altijd
voorrang (en dus ook op de hoefslag). In die situaties dus niet stappen op de
hoefslag.
12. De afstand tussen de hoefslag en de binnen hoefslag dient minimaal 2,5 meter te
zijn.
13. Indien er sprake is van eenzelfde gang (draf of galop) wordt bij het passeren de
binnen hoefslag gebruikt.
14. Bij het achter elkaar rijden dient een afstand van minimaal een paard lengte
gehandhaafd worden.
15. Een ruiter op de hoefslag heeft voorrang op iemand die figuren rijd.
16. Geef elkaar de ruimte bij het passeren en elkaar niet afsnijden.
17. Als er iemand van het paard valt gaan de anderen stil staan.
18. Ruim na het gebruik van de bak uw spullen (zweep, balken e.d.) op.
19. Stappen aan de hand alleen bij revalidatie en in overleg met de reeds rijdende
ruiters. Niet stappen aan de hand tijdens lessen.
20. Rijden met goedgekeurde veiligheidscap welke voldoet aan de actuele geldende
normen is verplicht.
21. Bij het rijden moeten alle ruiters passend schoeisel dragen: rijlaarzen, jodphurs of
stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met
chaps.
22. Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er andere ruiters in
de rijbaan rijden ('Sprong vrij').
23. Het springen (met name met betrekking tot kinderen) dient te allen tijde onder
begeleiding te geschieden.
24. Springen in de springtuin is enkel toegestaan onder begeleiding van instructie of na
toestemming van medewerker. Gebruik van bodyprotectoris verplicht alsmede dat
de hoeven van het paard voorzien dienen te zijn van stiften.
25. Verwijder na gebruik alle (spring)materialen uit de rijbaan.

26. De laatste ruiter doet de lampen uit.
27. In de buitenenbak mag uitsluitend gelongeerd worden als de longeercirkel niet
toegankelijk door de weersomstandigheden en uitsluitend na voorafgaand overleg
met instructeur.
28. Als men in de avond gebruik maakt van de rijbaan of longeercirkel dan kan men
direct voor het betreden hiervan het licht aan doen. Direct na gebruik dient men het
licht weer uit te schakelen.
29. Het is toeschouwers niet toegestaan om zich op wat voor manier dan ook op eigen
initiatief met de les te bemoeien of zelfstandig aanwijzingen te geven.
30. Instructie mag uitsluitend worden gegeven door instructeurs van Manege De
Horstlinde. Externe instructeurs, op initiatief aangetrokken door klanten op welke
wijze dan ook, zijn niet toegestaan.
31. Bij bepaalde weersomstandigheden (vorst, stevige wind, storm) dienen de
gangdeuren van de stallen en de bakdeuren van de grote ne kleine bak gesloten
worden.
32. Bij dreiging van onweer, dienen alle buiten activiteiten te worden gestaakt en de
paarden weer veilig in de stal te worden gezet of men dient zich zo snel als mogelijk
te verplaatsen naar één van de binnenbakken.

