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Paardensportcentrum De Hoffmeijer 

te Ambt Delden  
 
     

Rijbaanregels 
 
Net als in het verkeer gelden in de rijbanen van deze accommodatie regels. Ruiters en menners dienen zich 
aan onderstaande rijbaanregels te houden. Uw instructeur geeft u desgevraagd graag een toelichting. Ten 
behoeve van de veiligheid en het plezier in de rij- en mensport van ons allen kennen wij voor onze 
accommodatie de Hoffmeijer een aantal huisregels. Deze huisregels staan vermeld in het 
huisregeldocument.  
 

1. Bij het rijden of mennen dienen de ruiters en de menners een goed passende veiligheidshelm 

met gesloten kinband, die voldoet aan de huidig geldende veiligheidsnorm, te dragen. 

2. Ruiters dienen gebruik te maken van een goed passend en veilig zadel met ruim zittende 

stijgbeugels. De stijgbeugels en de stijgbeugelriemen dienen vrij aan een scharnierende 

bevestigingshaak van het zadel te hangen. De bevestigingshaak dient een hoek van ongeveer 45 

graden te hebben. 

3. Bij het rijden moeten de ruiters rijlaarzen of jodhpurs te dragen of stevige schoenen met gladde 

doorlopende zool en gladde bovenkant in combinatie met chaps. De schoenen moeten ruim in 

de stijgbeugels passen. 

4. Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse 

kleding te dragen. 

5. Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd. 

6. Op en afstijgen dient gestructureerd te geschieden. 

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

8. De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang. 

9. Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef de ruimte. 

10. Wanneer er meerdere combinaties rijden dan gaat dressuur-rijden voor springen en mennen.    

11. Wanneer er meerdere combinaties rijden bij het springen dan dient het springen van een 

hindernis te worden aangekondigd. 

12. Longeren is alleen toegestaan in de losrijhal wanneer deze niet door een ander of meerderen 

wordt gebruikt. (Longeren is dus niet toegestaan in de KB-hal) 

13. Te paard of op een rijtuig mag ook niet worden gerookt. 

14. Mest dient direct tijdens het rijden door de ruiter of zijn/haar groom uit de rijbaan te worden 

verwijderd en worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde kruiwagen cq. mestbak. 

15. Elastiekjes e.d. die vrijkomen bij het ontvlechten van de manen, mogen, i.v.m. het onderhoud 

van de bodem, niet in de rijbaan vallen, maar dienen in een afvalbak te worden gedeponeerd. 


