
Gedragsregels voor ruiters tijdens wedstrijden 2020 

Tegenover het paard 

- Respecteer het welzijn van je paard; rijd niet te ruw en gebruik geen grove hulpen 

- Zorg dat je paard in de prikwei voldoende ruimte en voldoende te eten en te drinken heeft en 

schaduw bij hoge temperaturen (bijvoorbeeld met een partytent). Mest de prikwei regelmatig 

uit; ook na afloop van de wedstrijd 

- Rijd niet te lang in 

- Reageer je niet af op je paard als een proef minder goed ging dan je had gehoopt 

- Verzorg na je proef eerst je paard en dan jezelf 

- Stap het paard voldoende lang uit en spuit het zo mogelijk af (als daarvoor de juiste 

voorzieningen aanwezig zijn) 

 

Tijdens het inrijden op de ovaalbaan 

- Geef elkaar de ruimte 

- Rijd rechts van de baan (zoals in het verkeer) en zorg dat je eventuele tegenliggers altijd de 

linkerhand kan geven 

- Snelle gangen aan de buitenkant, langzame aan de binnenkant van de baan, (uit)stappen als het 

kan naast de baan 

- Afstappen buiten de baan; niet met je paard over de baan wandelen als andere ruiters aan het 

rijden zijn 

- Ga niet stil staan op de baan om te overleggen met je trainer of een andere ruiter (of voor de 

gezelligheid) 

- Gebruik een oortje als je instructies krijgt zodat andere ruiters daar geen last van hoeven te 

hebben 

- Zorg als trainer ruiters niet in de weg en geef instructies buiten de baan; gebruik daarbij zo 

mogelijk een WHIS (Wireless Horse Instruction Set) of vergelijkbaar systeem. Zorg dat andere 

ruiters geen last hebben van jouw instructies 

 

Tijdens het inrijden in een binnenbak of buitenbak 

- Zelfde regels als hierboven waarbij men nog meer rekening moet houden met elkaar omdat het 

hier meestal om een veel kleinere ruimte gaat. 

- Geef elkaar de ruimte 

- Blijf een beetje in het midden als je voltes of zijgangen wilt rijden in stap zodat ruiters die een 

snellere gang willen rijden gemakkelijk om je heen kunnen rijden 

- . Als je snellere gangen dan stap rijdt, dan rijd je op de hoefslag. Als je stapt, rijd je op de 

binnen hoefslag.  

- Afstappen en uitstappen buiten de bak 

- Niet stil staan in de bak om te overleggen met je trainer of met andere ruiters (of voor de 

gezelligheid) 

- Geen trainers in de bak.  

- Gebruik een oortje als je instructies krijgt 

 

In de collecting ring 

- zorg dat je je op tijd meldt voordat je proef begint zodat je op tijd je bandjes kan krijgen; lever 

deze na de proef ook weer in 

- volg de instructies van de ringmeesters op; ook als je het er niet mee eens bent 

- wees beleefd tegen ringmeesters, ga niet tegen ze tekeer 



- houd rekening met mede-ruiters die in of bij de collecting ring staan te wachten 

- Bij het verlaten van de baan na je proef, zorg dat je niet in de collecting ring blijft staan.  

 

Naar juryleden toe 

- Volg instructies van de juryvoorzitter en andere juryleden op tijdens het rijden van je proef en 

tijdens de hoefbeslagcontrole en de controle van het harnachement 

- Blijf beleefd tegen juryleden als je het niet met je punten eens bent of als je het niet eens bent 

met de uitslag van de hoefbeslagcontrole of de controle van het harnachement. Ga dus niet 

schelden, boze of minzame gebaren maken binnen of buiten de ovaalbaan en ga geen stemming 

maken langs de kant. 

- Als je je punten niet begrijpt, kan je het betreffende jurylid altijd om een verduidelijking vragen. 

Blijf daarbij   beleefd. 

 

 

 


