
Rijbaan regels 
 

Als je net bent begonnen met paardrijden is het erg moeilijk om je paard de kant op te sturen die je 
wil. Daarom rijd je achter elkaar aan. Zodra je iets beter leert rijden en je paard kan laten lopen waar 
jij wil zal je niet meer achter elkaar aan rijden. Het is soms nodig dat je naar de andere kant van de 
baan rijdt omdat je te dicht achter een ander rijdt. Of dat jij al van hand bent veranderd en een 
andere ruiter nog niet. Van hand veranderen is dat je van de linkerhand wisselt naar de rechterhand 
of andersom, je gaat dus de andere kant op rijden. Om te voorkomen dat ruiters tegen elkaar aan 
botsen tijdens het rijden zijn er rijbaanregels opgesteld. Dit is net zoiets als de verkeersregels op de 
fiets, brommer of in de auto. Het is allemaal bedacht voor de veiligheid van de ruiters en paarden in 
de rijbaan. 
 

1. Het dragen van een veiligheidscap en laarzen of chaps met korte rijlaarzen is verplicht tijdens 
het rijden. 
 

2. Bij het betreden en verlaten van de rijbaan moeten de ruiters zich ervan verzekeren dat de 
toegang vrij is. 

 
3. Tijdens de groepslessen dienen de instructies van de instructeur te worden opgevolgd. 

 
4. Opstijgen in de rijbaan, bij het vrij rijden deuren en hekken sluiten voor het opstijgen. 
 
5. Tijdens het vrij rijden is het verboden om op de hoefslag halt te houden, te stappen of 

achterwaarts te gaan wanneer meerdere ruiters de rijbaan gebruiken. De tussenafstand 
tussen de hoefslag en de binnenhoefslag dient minimaal 2,5 meter te zijn. Bij het passeren 
wordt de binnenhoefslag gebruikt. Bij het achter elkaar rijden dient een afstand van 
minimaal een paardlengte gehandhaafd te worden. 

 
6. De rechterhand geeft voorrang aan de linkerhand. 

 
7. Zijgangen gaan voor rechtdoor rijden. 
 
8. Stappen op de binnenhoefslag bij meerdere ruiters. 
 
9. Niet afsnijden en geef ruimte bij passeren. 
 
10. Iemand op de hoefslag heeft voorrang op iemand die een figuur rijdt. 
 
11. Als iemand van het paard valt gaan de andere ruiters stilstaan. 

 
Vaak zijn er nog regels op een manege die van toepassing zijn alleen op dat bedrijf. De regels 
hierboven gelden in het algemeen. Kijk eens bij de manege waar je les krijgt of daar de rijbaanregels 
bij de rijbaan hangen of ergens anders te lezen zijn zoals op de website. Vaak vind je daar dan ook de 
regels die op stal gelden. 
 


