
Met deze checklist tonen wij aan te voldoen aan de eisen voor het Keurmerk Welzijn & Veiligheid.  

 

       Een initiatief van de Manege & Ruiter Bond i.s.m. Dierenkliniek Boerskotten 

Manege:  

Datum inspectie:  

 
Huisvesting  

Afmeting van de stal is volgens richtlijn.  

Lichtintensiteit is naar behoren volgens richtlijn.  

Paard kan zichzelf geen letsel toebrengen in de stal.  

Ziekenboeg/quarantaine stal is aanwezig.  

Geen tekenen van belemmering stereotiep gedrag.  

Paarden die buiten worden gehouden hebben een schuilstal.  

  

Verzorging  

Water en voervoorziening is volgens richtlijn.  

Veulens worden niet eerder dan 6 maanden oud gespeend, op geleidelijke wijze.  

Er worden geen staarten gecoupeerd.  

Er is geen toegang tot voedsel dat gevaar oplevert.  

Er is een gezondheidsplan aanwezig.  

Paarden zijn en worden op deskundige wijze bekapt/beslagen.  

Paarden worden regelmatig, volgens richtlijn, door erkend gebitsverzorger behandeld.  

Overige behandelingen geschieden door deskundig behandelaar.  

  

Sociaal contact  
Veulens staan in groepen.  
Voor paarden in groepen is voldoende ruimte om zich terug te kunnen trekken.  
Bij gezonde paarden is altijd contact met tenminste 1 ander paard mogelijk.  
 

 

Beweging, training en sport  
Paarden hebben tenminste enkele uren vrije beweging per dag.  
Minimum leeftijd van paarden in training is 3 jaar.  
Paarden worden belast met maximaal 14 uur werk per week, dit wordt geregistreerd.  
Paarden worden belast met gewicht dat passend is volgens richtlijn.  
Hulpmiddelen worden deskundig toegepast.  
Inzet medicatie bij wedstrijden/tentoonstelling, keuringen e.d. alleen op advies 
behandelend dierenarts.  
 

 

Transport  
Transport vindt plaats in een vervoermiddel dat daartoe geschikt is verklaard.  
 

 
 

 

 

Handtekening dierenarts: 
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                       Een initiatief van de Manege & Ruiter Bond i.s.m. Dierenkliniek Boerskotten 

  

Veiligheid 

Up-to-date RI&E is aanwezig.  
Er is noodverlichting aanwezig in geval van een elektriciteitsstoring.   
De afmeting van de rijbaan is gewoonlijk 20 bij 40 meter of minimaal 400 vierkante meter.   
Er zijn nooit meer ruiters in de rijbaan dan toegestaan volgens de richtlijn.  
Voor ruiter en menner is het dragen van een cap verplicht.  

Hindernissen staan alleen op plaatsen waar de minimale hoogte 3,5 meter is.   
De breedte van deuren naar de rijbaan en stallen zijn volgens de richtlijn.  
De rijbaanrand van de binnenrijbaan is minimaal 1 meter hoog.  
De wanden en deuren van de rijbaan zijn veilig volgens de richtlijn.   
Het harnachement is compleet en zonder defecten.  
De vloeren zijn egaal, schoon en niet glad.   
Er is altijd een gangpad vrij van 1,2 meter.  
Mestvorken en ander gereedschap zijn veilig opgeborgen.  
Eventueel gevaarlijke plaatsen zijn afgezet volgens de richtlijn.   
De bodem van de rijbaan is geschikt voor de paardensport qua draagkracht en 
vlakligging.  
De afzetting is naar behoren volgens richtlijn.   
Alle instructeurs hebben een geldig instructeursdiploma.  
Er is een gediplomeerde BHV-er aanwezig.   
Er is een EHBO-verbanddoos aanwezig, incl. een lijst met belangrijke telefoonnummers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Handtekening dierenarts: 
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       Een initiatief van de Manege & Ruiter Bond i.s.m. Dierenkliniek Boerskotten 

  

Richtlijnen Keurmerk Welzijn & Veiligheid. 

Huisvesting 

- Afmeting individuele box; twee keer de stokmaat in het kwadraat. 

- Afmeting groepshuisvesting;  <5 twee keer de stokmaat in het kwadraat. 

    >4 1,7 keer de stokmaat in het kwadraat. 

- Afmeting box merrie met veulen; 2,5 keer de stokmaat in het kwadraat. 

- Lichtintensiteit minstens 80 lux ten minste 8 uur per dag.  

Verzorging 

- Paarden beschikken permanent over voldoende vers water. 

- Paarden krijgen minimaal 3x per dag ruwvoer, tenzij er weidegang is. 

- Paarden worden regelmatig door gebitsverzorger behandeld; 

    - jonge paarden <5 jaar; jaarlijks 

       - volwassen paarden 5-15; 2-jaarlijks 

     - senior paarden >15; jaarlijks 

- Wanneer klachten bestaan moet het advies van dierenarts/erkend gebitsverzorger opgevolgd worden. 

Sociaal contact 

- Gezonde paarden hebben zicht-, hoor- en reukcontact en de mogelijkheid tot fysiek contact met tenminste één ander paard, 

tenzij dit met het oog op dierwelzijn/-gezondheid niet wenselijk is. 

Beweging, training en sport 

- Passende belasting is 15% - 20% van het eigen gewicht van het paard. 

Transport 

- Transport geschied alleen in vervoermiddel dat daartoe geschikt is verklaard. 

- Transport naar slachthuis is zo kort mogelijk bij een slachthuis zo dichtbij mogelijk. 

Veiligheid 

- Manege beschikt over up-to-date Risico Inventarisatie & Evaluatie. 

- In een baan van 20x40 zijn niet meer dan 12 ruiters aanwezig of 4 aanspanningen. 

- Deuren naar rijbaan zijn minimaal 1,2 meter breed, bij aanspanningen 2 meter. 

- Staldeuren zijn voor paarden minimaal 1 meter, voor pony’s minimaal 0,85 meter. 

- Advieshoogte van rijbaanrand is 1,5 meter. 

- Wanden en deuren bevatten geen uitsteeksels groter dan 2 cm. Het materiaal is van goede kwaliteit, zonder splinters, gaten,      

lossen planken of andere gebreken. 

- Bij het harnachement zitten geen scheurtjes in het leer, geen losgelaten naden, de beugelriemhaken scharnieren goed en er 

zijn geen andere gebreken. Alles is compleet en het harnachement wordt regelmatig verzorgd. 

- De ondergrond waarop de paarden lopen zijn ruw of opgeruwd om uitglijden te voorkomen. 

- Er zijn geen obstakels in het gangpad, zoals kruiwagens en mestvorken of ander gereedschap is veilig opgeborgen.  

- Gevaarlijke plaatsen als een mestput zijn duidelijk afgezet met een afzetting van minimaal 1 meter hoog. 

- Bij het maken van de afzetting is rekening gehouden met mens en paard. Voor het paard is het van belang dat niet gekozen is 

voor prikkeldraad, maar voor goed zichtbare en niet scherpe materialen en dat de omheining hoog genoeg is. Voor de mens is 

het belangrijk dat het schrikdraadapparaat ter plaatse te bedienen is en dat de poorten van het weiland eenvoudig werken. 

 

 

 

 

Deze richtlijn is gebaseerd op het Paardenbesluit. 

 

Het uitgereikte certificaat heeft een geldigheidsduur van 18 maanden. 


