beknopt wandelreglement
1- Je bent ouder dan 12jaar, en je hebt je A-brevet, je draagt een rijpet =
verplicht
2- Aanwezigheid een half uur voordien, in de bar wordt de naam van je
paard medegedeeld, nadat je de wandeling betaald hebt. Dan ga je het
paard poetsen, verzorgen en op zadelen en of uit de weide halen. Laat
weten als je dit niet zelf kunt en laat materiaal nakijken vooraleer je
vertrekt.
3- Wie als niet-lid voor het eerst meegaat op een groepswandeling dient
vooraf een kleine test af te leggen om te zien of men voldoende kan rijden.
4-

De paarden verzamelen samen in de piste om te vertrekken.

5- Iedereen krijgt een vast plaats toegewezen en moet die zo goed
mogelijk respecteren.
6- Voor het vertrek wordt er nagesingeld, wie een karwats nodig heeft
moet dit zelf meebrengen.
7-

De richtlijnen van de begeleider moeten gevolgd worden.

8-

Er mag niet voorbijgestoken worden tijdens het galoperen

9- Er wordt gestopt om een drankje te nuttigen, dit wordt aan het einde
van de wandeling vereffend in de bar
10- Eigenaarspaarden kunnen mee met de groepswandeling als ze zich
aan de afspraken houden. Paarden die stampen rijden achteraan.
11- Na de wandeling worden de paarden verzorgd of terug in de weide
gelaten. Losse ijzers of te herstellen onderdelen van zadel of hoofdstel
worden gemeld.
Gelet ook op volgende afspraken
Op stap gaan wanneer men andere ruiters kruist en … groeten.
• Op stap komen bij het zien van vastgebonden paarden (of
andere huisdieren)
• Vertragen wanneer men langs weilanden komt teneinde de
grazende dieren niet zenuwachtig te maken en op te schrikken,
vooral paarden en runderen.
• Indien men een ruiter of een groep ruiters wenst voorbij te
steken, dan komt men dichterbij in een gang welke iets sneller
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is dan deze welke zij op dat ogenblik hebben en men vraagt de
toelating om voorbij te steken.
Ziet men een ruiter welke moeilijkheden heeft met zijn rijdier,
dan komt men op stap of men staat stil. Vermijdt raadgevingen
te geven en of … te lachen!
Indien men benaderd wordt door een ruiter of een groep ruiters,
komt men op stap en stelt men hun de doorgang voor.
In elke geval moet men er voor zorgen voldoende verwijderd te
zijn van andere paarden om trappen en slaan te voorkomen.
Kan dit niet dan gaat men stilstaan om de andere groep of ruiter
door te laten.
Wanneer, in groepsverband, een ruiter afgestegen is, wachten
de anderen op hem. Veel ongelukken gebeuren omdat een paard
de groep wil vervoegen vooraleer de ruiter terug behoorlijk in
het zadel zit.
Moet men om één of andere reden halt houden (gebroken
teugel, losgekomen stijgbeugelriem, verloren hoofddeksel enz. )
dan verwittigt men de groepsleider vooraan zodat deze de
gehele groep kan doen halt houden of verzoeken om nog even
verder te gaan tot een veilige plek voor de gehele groep
gevonden is. Men kan dan altijd te voet terug komen om het
verloren voorwerp terug op te rapen… .
Beleefdheid is ook een vriendelijk gebaar naar de bestuurders
die vertragen wanneer zij een groep ruiters naderen of voorbij
rijden
Is men in groep onderweg dan is het gewoonweg ondenkbaar :
• het koppaard (gids/leider) voorbij te steken
• een andere gang te hebben dan dit van het koppaard
(gids/leider)
• zich te verwijderen van de groep
• te blijven slenteren om daarna in galop te kunnen
vervoegen
De groepsleider zal de andere ruiters van elke gangverandering
verwittigen door middel van de gebruikelijke of conventionele
tekens en niet door luidgeschreeuw
De boeren hun werk te eerbiedigen (zaailand, aanplantingen,
maaigras enz…)

• ieder te vergoeden die – zelfs onvrijwillig – door toedoen van
de ruiter schade heeft opgelopen
• het wild en de huisdieren niet op te schrikken
• geen wettelijke aangegeven private wegen te gebruiken
• men zal als principe aannemen om nooit door velden te gaan
wanneer men niet zeker is dat deze niet vers bezaaid zijn.
Galopperen op stoppelvelden heeft al veel paardenleed gekost!
Stoppels kunnen verwondingen veroorzaken aan de voet en
vaak is de ondergrond vrij hard en glad door de achtergebleven
zaden
• in modderige grond zal men niet galopperen, paarden kunnen
blijven steken en zo de hoefijzers verliezen, hun pezen
beschadigen of met de achterbenen de voorbenen raken en
kwetsen
• men gaat hoe dan ook, NOOIT door jonge gewassen of
aanplant
• wanneer men een omheining opent, vergeet men nooit deze op
dezelfde wijze als voorheen te sluiten
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geen afval of papier achter te laten op de openbare weg, of weg
te werpen … zelfs niet het papiertje van uw bonbon
de natuurlijke stilte in een bos te eerbiedigen
de ruiterpaden gebruiken wanneer die er zijn
de bosaanplantingen en bomen niet te beschadigen
de natuur te respecteren
is men roker, dan tracht men van de vrije lucht te genieten door
het roken te vermijden. Roken is trouwens gevaarlijk te paard
(brandende as kan tussen zadel en paardenrug terecht
komen…), en in elk geval is het VERBODEN TE ROKEN IN
DE BOSSEN !

We wensen je alvast een prettige veilige wandeling in de prachtige streek
van het Heuvelland.
Vraag onze kalender voor de kampen of kijk op onze website

www.ruiterschoolrodeberg.be

