
❑    Checklist veiligheid
Kijk met behulp van onderstaande checklist of jouw accommodatie veilig is. 

❑   In ruimtes waar met de paarden 
gewerkt wordt, is voldoende licht. 
Ook is er noodverlichting aanwezig in 
geval van een elektriciteitsstoring. 

❑   De afmeting van de rijbaan is 20 bij 
40 meter of 30 bij 60 meter. Bij een 
afwijkende afmeting is de rijbaan 
minimaal 400 vierkante meter en de 
korte zijde beslaat tenminste 15 meter. 

❑   Er zijn nooit te veel ruiters in de 
rijbaan. In een 20 bij 40 meter baan 
zijn dat er nooit meer dan twaalf, als 
het om beginners gaat tien. Maximaal 
vier aanspanningen mogen tegelijk in 
de rijbaan van 20 bij 40 meter. 

❑   Hindernissen staan alleen op plaatsen 
waar de minimale hoogte 3,5 meter is. 

❑   De deuren naar de rijbaan zijn 
minimaal 1,2 meter breed. Als er ook 
aanspanningen door moeten, geldt een 
breedte van 2 meter. De boxdeur van 
de stallen is minimaal 1 meter breed, 
bij pony’s is deze minimaal 0,85 meter. 

❑   De bakrand van de binnenrijbaan is 
minimaal 1 meter hoog, het advies is 
1,5 meter. 

❑   De wanden en deuren van de rijbaan 
en stallen bevatten geen uitsteeksels 
die groter zijn dan 2 centimeter. Het 
materiaal is van goede kwaliteit, 
zonder splinters, gaten, losse 
planken of andere gebreken. 

❑   Bij het harnachement zitten 
geen scheurtjes in het leer, geen 
losgelaten naden en er zijn ook geen 
andere gebreken. Alles is compleet 
en het harnachement wordt 
regelmatig verzorgd. 

❑   De vloeren zijn egaal en schoon. 
De ondergrond waarop de paarden 
lopen is opgeruwd om uitglijden te 
voorkomen. 

❑   Er is altijd een gangpad vrij van 1,2 
meter, de adviesbreedte van de SVP 
luidt 2,4 meter. Dus geen kruiwagens 
of andere obstakels in het pad. 

❑   Mestvorken en ander gereedschap 
staan altijd veilig achter een gesloten 
deur, zodat mens en paard hier niet 
mee in aanraking kunnen komen. 

❑   Eventueel gevaarlijke plaatsen, 
zoals een mestput, zijn afgezet met 
een duidelijke afzetting van minimaal 
1 meter hoog. 

❑   De bodem van de rijbaan is 
geschikt voor de paardensport qua 
draagkracht en vlakligging. 

❑   Bij het maken van de afzetting 
is rekening gehouden met mens 
en paard. Voor het paard is het 
van belang dat niet gekozen 
is voor prikkeldraad, maar 
voor goed zichtbare en niet 
scherpe materialen en dat de 
omheining hoog genoeg is. Voor 
de mens is het belangrijk dat het 
schrikdraadapparaat ter plaatse te 
bedienen is en dat de poorten van 
het weiland eenvoudig werken. 

❑   Alle instructeurs hebben een geldig 
diploma.

❑   Er hangt een complete en schone 
EHBO-verbanddoos aan de muur, 
op een plaats waar iedereen bij kan, 
inclusief een lijstje met belangrijke 
telefoonnummers. 

✓


