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doe meer dan je moet:

Verplicht
Je bent in staat alle nodige rijbewegingen uit te
voeren.
Wanneer je van richting verandert, geef je dat aan
met een armbeweging.
Je rijdt steeds rechts op de openbare weg.
Opmerking: Op aardewegen en boswegen ben je niet verplicht om zo dicht mogelijk aan de rechterkant te rijden.

Je rijdt met maximum 2 ruiters naast elkaar.

Bij het vallen van de avond, bij het aanbreken van
de dag, en overdag bij zichtbaarheid van minder
dan 200 meter, ben je als ruiter uitgerust met
• een wit of geel licht vooraan;
• en een rood licht achteraan.
Opmerking: Knipperende lichten zijn toegestaan.
Beide lichten mogen bijvoorbeeld ook samen in één
helmlamp verwerkt zijn.

Voor- en achterlicht zijn links bevestigd.
Het rode achterlicht is ’s nachts zichtbaar van op een
afstand van minimum 100 meter.

Verboden
Galopperen in de bebouwde kom.
Je draagbare telefoon gebruiken op de baan.
Dronken of geïntoxiceerd met je paard de baan op
gaan.
Paardrijden op voetpaden en fietspaden.
Opmerking: Op gelijkgrondse bermen buiten de bebouwde kom
mag je wel met je paard rijden, ook met meerdere ruiters naast
elkaar wanneer er plaats genoeg is.

Met meer dan 2 ruiters naast elkaar rijden.

Val op in het Verkeer!
Als je op een koude
dag gaat wandelen
met je paard,
trek je een dikke
jas aan. Als het
regent zorg je voor
waterdichte kledij.
Maar jammer genoeg
hebben te weinig
ruiters de reflex
om reflecterend,
fluorescerend of
lichtgevend materiaal
te voorzien op dagen
en momenten dat ze
minder goed zichtbaar
zijn in het verkeer.
’s Morgens en ’s avonds als het schemert, bij donker regenweer, als er mist
hangt, … zorg ervoor dat de andere weggebruikers je altijd duidelijk kunnen
zien, het hele jaar door en op alle momenten. Naast de verplichte verlichting
van jezelf met voor- en achterlicht, raden we je ook het volgende aan:
Draag reflecterende kledij en accessoires.
Verlicht ook je paard!
Breng reflecterend materiaal aan ter hoogte
van de autolichten. Zo wordt het licht het felste
teruggekaatst.
Breng lichtgevende materialen aan op dezelfde
hoogte als fietsers die dragen. Automobilisten zijn
immers alerter voor fietsers dan voor paarden.
Lichtgevende, reflecterende, fluorescerende items zijn te koop in de
ruitershops: strips, helmlamp, gecombineerde lamp, deken, staartbeschermer,
ledlampjes, frontriemstrip, teugelstrips, hesje, bandages, halster, zadeldoek,
pijpkousen, regenbroek, helmhoes, springschoenen, zweep, oormuts, jas,
helmband, borstriem, ruiterbroek, touw.
Niet alle reflecterende producten zijn van gelijkwaardige kwaliteit. Wanneer
ze aan de Europese normen voldoen zal je er de letters CE op terugvinden.
Op paardenmateriaal ga je dat niet altijd vinden. Dan kan de prijs een
leidraad zijn.
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