
  
  

 

 

 

RIJBAANREGELS  

• Het betreden en gebruik van de accommodatie is volledig voor eigen risico.  

• Krab voordat je de bak in gaat de hoeven je paard/pony even uit (vrij van mest, vlas etc).  

• Mest direct na rijden opruimen.  

• Bij het rijden dienen alle ruiters een cap te dragen.  

• Als je alleen rijdt, hou dan je telefoon binnen handbereik.  

• Hou rekening met elkaar: als er iemand in de baan rijdt, zorg er dan voor dat er rust is 

rondom de baan.  

• Draag bij het rijden rijlaarzen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en 

een hak.  

• Let op grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding, dit kan gevaarlijk 

zijn tijdens het rijden.  

• De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag 

voorrang.  

• De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft voorrang.  

• Geef elkaar de ruimte.  

• Wanneer er meerdere combinaties rijden dan gaat dressuur rijden vóór springen.  

• Wanneer er meer combinaties springen dan dient het springen van een hindernis te 

worden aangekondigd.  

• Het is niet toegestaan op eigen initiatief de rijbaan te sproeien en/of anderszins te 

bewerken.  

 

ZIE OOK ONZE HUISREGELS.  

  



  
  

 

 

 

HUISREGELS  

• Hoeve Hollemare is dagelijks geopend tussen 8.30 en 21.30 uur.  

• Het betreden van het terrein is altijd op eigen risico.  

• In de winter paarden om 21 uur op stal, in de zomer om 21 uur in de wei; 21.30 uur erf leeg.  

• Niets doorspoelen in het toilet, ook wc-papier graag in het prullenbakje. 

• Geen bitten/voerbakken binnen omspoelen. Dit kan buiten bij het putje. 

• ’s Avonds bij vertrek graag licht uitdoen.  

• Longeren in de longeercirkel of eventueel paddock 1, niet in de rijbaan.  

• Mest opruimen. Ook in de bak of paddocks. In de zomer graag ook mest uit je stal halen 

als je paard op stal heeft gestaan i.v.m. vliegen.  

• Kruiwagen zover mogelijk achterin legen, zodat de mesthoop van achteren naar voren 

wordt gevuld.  

• Na het leeggooien van je kruiwagen op de mesthoop, even de mesthoop gladtrekken.  

• Geen hooi buiten je stal/op het terrein.  

• Samen houden we het schoon en opgeruimd: stalgangen en erf aanvegen na 

hoefsmid/poetsen/mesten/vullen hooinetten/paarden binnen/buiten zetten/rijden in de 

bak. Oftewel; vegen voor vertrek       

• Ruim je spullen (hindernissen, krukje, harnachement, (mest-) gereedschap, etc.) na 

gebruik weer op.  

• Afval scheiden: restafval, papier/karton (ook voerzakken, koffiebekertjes, verpakkingen) 

en plastic afval (ook blikjes) in de daarvoor bestemde afvalbakken. Groenafval op de 

mesthoop. Groot afval als dekens of dekjes en bederfelijk afval graag even mee naar huis 

nemen. 

• Voerbakken op de grond zetten en niet aan de poetsstang of hek van de bak/paddock 

hangen. 

• Geen paarden los in de rijbaan, stalgangen of erf.  

• Roken alleen buiten de stal bij de melkbus. Op de rest van het terrein is roken niet 

toegestaan!  

• Wil je je trailer of menwagen wassen? Doe dit dan bijvoorbeeld in de wasstraat bij het 

DCB tankstation, maar niet op het terrein.  

• Niet rennen of schreeuwen op stal.  

• Kinderen tot 12 jaar altijd onder toezicht op het terrein.  

• Honden altijd aanlijnen op het terrein.  

• Honden niet alleen achterlaten in de kantine of los in de stallen.  

• Wij hanteren een maand opzegtermijn, ingaande per eerste van de maand.  

 

ZIE OOK ONZE RIJBAANREGELS. 


