
Huis- en rijbaanregels Manege De Kraan, RSV De Cavalieren 
 

• Door iedereen die de accommodatie manege De Kraan betreedt, moeten deze 
huisregels en rijbaanregels in acht worden genomen.  

• Het is niet toegestaan om een paard/pony los te laten in de rijbaan. 
• Het is niet toegestaan om een paard/pony te longeren in de rijbaan. 
• Het is niet toegestaan om op eigen initiatief (zonder overleg met een bestuurslid) de 

binnen rijbaan te sproeien of op een andere manier te bewerken. Zo buiten rijbaan 
mag indien nodig wél zelf worden gesproeid.  

• Hindernissen of andere materialen die zijn gebruikt, moeten meteen na het rijden 
weer netjes worden opgeruimd. 

• Rond deze rijbaan dient iedereen zich rustig te gedragen. Deuren niet plots open en 
dicht gooien, en geen andere onverwachte/drukke bewegingen veroorzaken. 
Wanneer combinaties in de rijbaan rijden, dient om de rijbaan heen rust te heersen. 

• Behoudens de instructeur en de combinaties die deelnemen aan de lessen, dient er 
zich verder niemand met de gang van zaken tijdens de lessen te bemoeien.  

• Aanwijzingen van leden van het bestuur van RSV De Cavalieren of stichting Manege 
De Kraan dienen door eenieder opgevolgd te worden.  

• Mest in en rond de accommodatie dient zo snel mogelijk te worden opgeruimd. 
• Honden zijn verboden in de kantine, in de rijbaan en rond de rijbaan.  
• Het betreden en gebruiken van deze accommodatie is volledig op eigen risico. 
• Voor het betreden van de rijbaan, dienen de hoeven van het paard of de pony te zijn 

vrijgemaakt van mest, stro, etc. 
• Wanneer een ruiter of amazone alleen rijdt, dient hij/zij een mobiele telefoon binnen 

handbereik te hebben, voor in geval van nood. 
• Alle ruiters en amazones dienen bij het rijden een goed passende veiligheidshelm te 

dragen met een gesloten kinband en met een CE en EM-1384 markering. 
• Alle ruiters en amazones dienen bij het rijden rijlaarzen of stevige schoenen met een 

gladde doorlopende zool en een hak gecombineerd met chaps te dragen. De voeten 
van de ruiter dienen ruim in de stijgbeugels te zitten. 

• Tijdens het rijden is het niet toegestaan om grote, uitstekende of loshangende 
sierraden of kleding te dragen. 

• Het voornemen om de rijbaan binnen te komen of te verlaten moet luid bekend 
worden gemaakt aan andere ruiters die op dat moment in of rond de rijbaan zijn. 

• Een combinatie op de linkerhand heeft voorrang bij het passeren op de hoefslag. Een 
combinatie in een snellere gang en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang.  

• Wanneer meerdere combinaties tegelijk rijden, dan gaat dressuur vóór springen. 
• Wanneer er meerdere combinaties springen, dan dient het voornemen om een 

hindernis te gaan springen luid bekend te worden gemaakt aan andere combinaties. 
• Te paard, in de rijbaan, rond de rijbaan en in de kantine mag niet worden gerookt.  
• Wanneer je na gebruik van de bak de laatste bent die de rijhal verlaat, zorg dan dat je 

lichten uitdoet en deuren goed sluit.  


