
Bakregels nieuwe rijplaat: 
Gebruik het hek links van de kantine om de rijplaat te betreden (het hek gesitueerd op 
dezelfde plek als die van de oude bak); 

➢ De rijplaat is opgedeeld in stukken. Er mag alleen gereden worden in het voorste 
gedeelte, binnen de witte hekjes; 

➢ Mest direct uit de bak wordt verwijderen. Niet doorrijden! Laat de rijbak en het terrein 
schoon achter, mest en afval kunnen in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd 
worden; 

➢ Voor het behoud van de bak zijn uitsluitend de "normale" gangen toegestaan, dus 
niet in rengalop over de gehele rijplaat door crossen; 

➢ Schade aan de rijbak dient te worden gemeld aan het bestuur; 
➢ Loslaten en longeren is niet toegestaan; 
➢ Springen is buiten de lessen om is niet toegestaan. 

 
Wanneer men zich niet houdt aan de gestelde regels, heeft het bestuur het recht om men de 
toegang tot de rijplaat te ontzeggen. Er is cameratoezicht, wanneer er mest ligt of wanneer 
er gelongeerd is in de bak zullen wij deze camerabeelden terugkijken. 
 
 
Bakregels algemeen: 

• Vraag bij binnenkomen altijd "deur vrij" en wacht op antwoord; 

• Stilstaan om op- en afstijgen, je trui uitdoen en je deken goed leggen enkel op de 
middenlijn. Als je stil moet staan, doe dit dan altijd op de middenlijn; 

• Moet je stilstaan op de hoefslag: vraag dan "hoefslag vrij"; 

• In- en uitstappen doe je altijd op de binnenhoefslag; 

• Linkerhand heeft voorrang op rechterhand. Ruiters in draf of galop op de linkerhand 
hebben voorrang op ruiters in draf of galop op de rechterhand; 

• Snellere gang heeft voorrang op langzamere gang. Als men op dezelfde hand rijdt, 
geldt altijd dat de snellere gang voorrang heeft; 

• Zijgangen hebben voorrang. Dit geldt voor alle zijgangen, zoals wijken & appuyeren. 
Dit betekent dat een zijgang op de hoefslag ook voorrang heeft; 

• Figuren hebben voorrang. Als iemand een figuur aan het rijden is heeft deze persoon 
ook voorrang; 

• Meldt het als je paard kan slaan. 
 
Namens het bestuur wensen wij jullie veel rijplezier! 
 


