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HUISREGELS RUITERSPORTCENTRUM 2023 

 
Ten behoeve van veilig,  verantwoord en plezierig paardrijden 
voor ons allen kent ons ruitersportcentrum een aantal  
huisregels voor onze accommodatie. Wij rekenen op uw 
medewerking. 

 
 

ALGEMEEN: 
 Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen. 
 Behoudens de ruiters en de instructeurs die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met de 

gang van zaken in de lessen bemoeien. 
 Er mag in de stallen en de stalgangen, in de rijbaan/rijbanen en te paard niet worden gerookt 

en vooraf of tijdens mag men geen alcohol nuttigen. 
 Stalgangen dienen leeg te zijn. Kruiwagens, emmers, voer, harnachement e.d. mogen niet in de 

gangen staan/hangen. Paarden mogen in de gangen worden gepoetst, mits aan twee touwen 
vastgezet. 

 Gebruik stapmolen: alleen in overleg met eigenaar. 
 Men komt niet in de stroschuur als dit niet nodig is. 
 Mest ruim je op en ga je weg dan veeg je de gang. 

 

VOOR HET RIJDEN: 
 Je poets en zadelt zelf je paard/pony, incl. hoeven uitkrabben.  Heb je hulp nodig dan is de 

instructeur er die je kan helpen. 

 Je paard/pony wordt aan een halster MET halstertouw of hoofdstel meegenomen. 

 De spullen die je gebruikt leg je bij elkaar aan de kant in de gang zodra je les begint. 

 

ZADELEN: 
 Is het dekje vies pak je een schone. Het vieze dekje leg je bij de wasmachine. 

 Onder het zadel doe je een schuim bij alle manege paarden/pony's. 

 Gebruik je een zweepje van de manege pak je die voor het rijden en legt deze op dezelfde 

plaats terug. 

 Bij het verplaatsen van je paard zijn de beugels opgestoken. 

 De singel na het afstijgen wat losser doen en op stal gaat deze pas af. 
 

NA-VERZORGEN: 
 Na het rijden verzorg je je paard/pony na.  

 Het bit maak je schoon met water. 

 Borstels ruim je op in de daarvoor bestemde tas en bij het juiste nummer in de zadelkamer. 

 Nat dekje leg je bovenop het zadel zodat het kan drogen. 
 
 
 

 


