REGELS VOOR HET BUITENRIJDEN
In de natuur paardrijden is geweldig, maar houdt u zich eigenlijk wel aan de
regels? Wij zetten ze hier voor u op een rij. Zo blijft paardrijden veilig,
verantwoord en plezierig voor uzelf, anderen en het paard of de pony!
Het is aan de instructeur om te beoordelen of een ruiter voldoende gekwalificeerd is om in een groep
een buitenrit te maken (openbare weg of natuurgebied).
De instructeur besluit of de ruiters over voldoende rijkunst beschikken om deel te nemen aan een
buitenrit. Zij moeten worden begeleid door een ervaren ruiter die gekwalificeerd is om leiding te
geven.
De leider van de groep moet de ruiters van de groep voor vertrek instrueren over de commando’s die
onderweg worden gegeven en ook over algemene gedragsregels bij de val van een ruiter, op hol slaan
en dergelijke.
De leider van de groep heeft een reserve beugelriem en een scherp mes met afgeschermd lemmet bij
zich.
De leider van de groep beschikt over een mobiele telefoon met het alarmnummer, de nummers van
het ruitersportcentrum en de dierenarts. Schakel het geluid van de
mobiele telefoon tijdens de rit uit, in verband met mogelijke schrikreacties van het paard.
Een groep die een buitenrit gaat maken mag structureel niet groter zijn dan 12 ruiters.
Een begeleidende fietser mag niet vlak bij of vlak achter het paard rijden.
Ruiters die op een manegepaard individueel naar buiten gaan, moeten in het bezit zijn van een geldig
ruiterbewijs. Ruiters die op hun eigen paard naar buiten gaan, moeten worden gestimuleerd een
ruiterbewijs te halen.
De huisregels en rijbaanregels gelden ook voor buiten rijden, voor zover van toepassing.
Bij het rijden in het donker of schemer dient de ruiter de wettelijk verplichte verlichting te voeren,
volgens artikel 36 reglement ‘verkeersregels en verkeerstekens’ (RVV), 1990. De ruiter moet rood licht
naar achteren stralen en wit of geel licht naar voren.
Het dragen van reflecterend materiaal aan paard en/of ruiter wordt sterk aanbevolen.
De groep moet worden begeleid door een ruiter die, naast voldoende kennis en ervaring om leiding te
geven aan een groep, tevens in het bezit is van een instructeursdiploma of geldig ruiterbewijs
Bij buitenritten met minder ervaren ruiters/kinderen is de aanwezigheid van een ervaren
ruiter gewenst, ter ondersteuning van de instructeur.
De begeleider dient bekend te zijn met de te rijden route.
Ruiters die op een lespaard individueel naar buiten gaan, moeten in het bezit zijn van een geldig
ruiterbewijs. Ruiters die op hun eigen paard naar buiten gaan, worden gestimuleerd het ruiterbewijs
te behalen. En dienen dit aan te geven bij de stalmeester.
De begeleider neemt ten alle tijden een bezem mee voor mest onderweg.
FEDERATIE VAN N EDERLAN DSE RUITERSP ORTCEN TRA
Postbus 3040, 3850 CA Ermelo, De Beek 125, 3852 PL Ermelo, T. 0577 408 290, F. 0577 408 299, E. info@fnrs.nl, www.fnrs.nl

