
Huisregels op een rij 

In en rondom de rijbaan 

- Als je met meer personen van de rijbaan gebruik maakt houd je je aan de rijbaanregels.  

o Stappen op de binnenhoefslag 

o Elkaar de linkerhand geven bij passeren 

o Niet halthouden op de hoefslag 

- Als er een privéles is vraag je of je erbij mag rijden. Meestal kan dit, maar soms is dit helaas niet 

mogelijk. 

- In de buitenrijbaan ruim je de mest op. In de binnenrijbanen hoeft dit niet. 

- Hindernis materiaal na gebruik opruimen, ook in de buitenbak 

- Geen paarden loslaten of longeren in de buitenbak of grote rijbaan, hiervoor kunnen de kleine 

binnenbak, longeercirkel of de paddocks gebruikt worden.  

- Rijden gaat voor longeren. Als er gereden wordt in de rijbaan kun je niet longeren. Ben je aan 

het longeren en iemand wil rijden overleg je even hoe lang je hier nog mee bezig bent.   

- Na het longeren, longeerlijnen en zwepen van Het Paardrijk netjes opruimen, die horen tussen 

de binnenbakken en bij de longeercirkel te staan. 

- Privéles 3 dagen van tevoren melden bij de balie. Dan zetten we het in de agenda en zijn er geen 

overlappingen met lessen. Het is niet fijn als twee mensen tegelijk privéles hebben in een 

rijbaan. 

- Rijden alleen met cap op.  

In en rondom de stallen 

- Niet rijden in de stal.  

- Opstrooien mag alleen op zondag. Op andere dagen is opstrooien niet toegestaan.   

- Na het opstrooien op zondag alles netjes achterlaten.   

- Uitmesten van stallen is niet toegestaan. 

- Zelf hooi bijvoeren is niet toegestaan. Vind je dat je paard te weinig krijgt geef dit dan aan bij 

Peter.  

- Geen voer in zakken in de gang of zadelkamer zetten. Deze voerzakken worden verwijderd en 

kunnen na het laten zien van een afgesloten ton opgehaald worden. 

- Geen paarden van anderen voeren zonder dat je hier toestemming voor hebt.  

- Poetsplaats schoonhouden. 

- Poept je paard op de stoep, dit graag opruimen. 

- Voor het buitenrijden is er bij de poetsplaats een krukje ter beschikking, na gebruik opruimen. 

- Niet op het hooi klimmen.  

- Kinderen die meekomen: Niet rennen rondom de stallen.  

Laten we alles samen netjes houden en goed overleggen als er iets is. We wensen jullie allemaal nog 

veel plezier op stal! 

 

Het Paardrijk 

 


