
 

Rijbaanregels (op naar de F5) 

Net als in het verkeer gelden er ook in de rijbaan regels. Vooral als er meerdere mensen in de rijbaan 

rijden, zul je rekening met elkaar moeten houden. Aanwijzingen van instructeurs, wedstrijdbegeleiders 

of personeel van de manege dienen altijd opgevolgd te worden.  
 

Rijbaan binnenkomen en opstappen. 

Bij het binnenkomen en het verlaten van de rijbaan vraagt men luid toestemming van de andere ruiters 

met ‘’Deur vrij?’’ en wacht op antwoord.  

Het opstappen en afstijgen gebeurt alleen op de A-C lijn. 
 

Rijbaan 

De rijbaan bestaat uit twee korte en twee lange zijden. De standaard afmetingen van een rijbaan zijn 20 

bij 40 meter. Vanaf Z-dressuur proeven dient de bak 20 bij 60 meter te zijn.  Op vaste punten rond de 

rijbaan zijn letters geplaatst om bepaalde punten aan te geven. De letters zijn: A, F, B, M, C, H, E, K, 

D, X, G. Om deze letters te kunnen onthouden is er een ezelsbruggetje: Alle Friese Boeren Met 

Centen Hebben Een Koe Door X Gemolken.  

Het pad langs de wanden  van de rijbaan heet de hoefslag (buitenste rij stipjes). Op ongeveer 

anderhalve meter van de hoefslag (binnenste rij stipjes) ligt de tweede hoefslag, of de binnenhoefslag 

genoemd. 

 

Als het paard in de rijbaan loopt wordt de zijde die naar het midden van de rijbaan is gericht ook wel 

de binnenzijde genoemd, de zijde die naar de wand is gericht wordt buitenzijde genoemd. 

 

 

 

Rijbaanregels tijdens het rijden 

 Rijden er meerdere combinaties in de rijbaan en deze rijden in tegenovergestelde richting.   

Een combinatie op de linkerhand en een combinatie op de rechterhand, denk er dan aan dat de 

combinatie op de linkerhand voorrang heeft op de hoefslag. Als je dan op de rechterhand rijdt 

ga dan van de hoefslag af en naar de tweede hoefslag/ binnenhoefslag 

o Een manier om dit makkelijk te onthouden is dat je elkaar de linker hand moeten 

kunnen geven 

 Stappen, halthouden en achterwaarts doet u op de binnenhoefslag of op de A-C lijn. 

 Combinaties mogen elkaar niet afsnijden tijdens het rijden, geef elkaar de ruimte. 

 Wanneer er meerdere combinaties rijden gaat het dressuur rijden voor het springen (en 

mennen). Vraag de andere ruiters om toestemming. 

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

 Als iemand van zijn/haar paard af valt, dienen alle andere ruiters in de rijbaan hun paarden 

terug te nemen en niet harder te gaan dan de stap. Indien nodig hulp erbij roepen 

 

 


