
KLEDING 

Als je bent ingedeeld in een van onze lessen, dan zien we je graag 5
aanvang van de les. Een officieel ruitertenue wordt geadviseerd, ma
Een trainingsbroek en rubberen laarzen kunnen ook. Een spijkerbro
de naden en schoenen met veters en hak kunnen te ver in de beugels
Komen te zitten. 
Een veiligheidscap is verplicht, deze moet voorzien zijn van een CE
EN – 1384 – teken, staat dit er niet in dan is de cap niet goedgekeur
pony/paard rijden heb je deze nog niet nodig, je kunt hem van de ma
Zweepje (als dit nodig mocht zijn). 
Onthoudt goed dat het niet is toegestaan om op je pony/paard je cap
Kledingstukken uitdoen tijdens het rijden, vraag dit eerst aan je inst
Deze kan dan eerst je pony/paard vast houden, zodat het op een veil

VERZORGING 

Als je bij de manege binnenkomt, kun je door de stal naar de binnen
Daar hangt een prikbord, op het prikbord hangt een briefje met daar
deze aanvangen. Je kijkt in welke les je bent ingedeeld en daarbij st
achter de naam van je pony/paard op wie je mag rijden. Meestal wo
opgezadeld voor de lessen, wil je het echter zelf doen kom dan wat 
Als je je pony/paard zelf opzadelt, let dan op het volgende: 
Je begint met het poetsen van je pony/paard. Als je hem benaderd in
weten dat je er bent, door middel van je stem, praat tegen je pony/pa
pony/paard niet stilstaat in de box tijdens het poetsen, mag je hem v
en halstertouw, nooit aan het hoofdstel of aan het bit. Let wel op als
niet doet aan de staldeur, schrikt je pony/paard dan kan hij gaan han
hij de deur eruit kan trekken. 
Je begint met poetsen met de roskam, met deze borstel maak je rond
tegen de haren in van je pony/paard. Dit is om het vuil goed los te m
roskam aan het poetsen bent, kijk dan wel uit voor de delen bij je po
zijn, dus waar bot zit, dit is gevoelig voor hem en hij vindt het niet p
roskam poetst. Klop het vuil regelmatig uit je borstel, doe dit op de 
muren. Nadat je de roskam heb gebruikt. Pak je de harde borstel, hie
losliggend vuil van je pony/paard. Hierbij lettend dat je weer voorzi
delen van je pony/paard. Haal uit deze borstel ook regelmatig het vu
middel van de harde borstel tegen de roskam te strijken. Na de hard
borstel, deze mag je overal gebruiken, hiermee poets je het laatste st
Bij de staart haal je alleen de strootjes eruit, hier geen borstel gebrui
staart haren uit getrokken worden. Bij de manen kun je een manen b
gebruiken. De hoeven kan je met de hoeven krabber  uitkrabben, hie
geen steentjes of dergelijke zitten die pijn kunnen veroorzaken.  
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HET HOOFDSTEL

Het hoofdstel bestaat uit een aantal riemen en een bit. De riemen
pony/paard en zijn mede bedoeld om het bit in zijn mond te hou
teugels, die lopen vanaf zijn mond naar jou hand als je straks ga
Ga links van je pony/paard staan, sla de teugels over zijn hoofd.
rechterhand en leg je linkerhand onder het bit. Schuif het bit in d
breng tegelijk het hoofdstel omhoog, Breng eventueel een vinge
pony/paard, net voor zijn mondhoek, hier zitten geen tanden of k
te halen om zijn mond open te doen, zodat je het bit in kan doen

Schuif het kopstuk voorzichtig over zijn oren. Leg de maantop o
keelriem vast, deze zit goed als er een recht opstaande vuist tuss
past. Hierna maak je de neusriem vast, deze zit goed als er twee 
het neusbeen en de neusriem. 

Wanneer je je pony/paard nog even in zijn box moet blijven staa
los en draai je je teugels om elkaar heen en steek je de keelriem 
weer vast. Nu kan je je pony/paard alleen laten zonder dat deze 
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HET ZADELEN

We beginnen met de deken. Deze komt dubbel gevouwen met de 
liggen over de schoft heen. Het zadel komt er nu bovenop ver gen
de haren mee nog naar achter kan schuiven. Het ligt op de goede p
een vlakke hand tussen de singel en elleboog kan leggen. Dan loo
rechterkant en kijk je of er niets dubbel zit en laat je de singel zach
tegen de benen van je pony/paard komt, de gespen van de singel k
tegen de benen van je pony/paard. Terug naar de linkerkant, hier t
kamer van het zadel, zodat de deken niet kan schuren over de scho
Daarna maak je de singel vast, dit doe je aan de eerste en derde sin
meteen super strak te zitten. In de rijbaan kan je je pony/paard alti

1. Voorboom
2. Achterboom
3. Zadelkussen
4. Zadelsingel
5. Stijgbeugel
6. Stijgbeugelriem
7. Zweetblad
8. Wrongen
9. Zadelkamer
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AANVANG VAN DE LES

We zijn nu klaar voor de les, cap op en links naast je paard hem m
van de rijbaan. Voordat je de rijbak inloopt roep je “deur vrij,” zo
gereden wordt door andere ruiters. Je zet je pony/paard op de A-C
stilstaan ( halthouden). Opstijgen doen we aan de linkerkant. Eers
aantrekken, zorg dat je je arm door de teugel heen steekt, zodat je 
blijven houden, dan de teugels in de linkerhand en ga je met de ru
je je linkervoet in de beugel. Let op dat je niet met de punt van je 
De linkerhand voor aan het zadel, de rechterhand aan de achterkan
af op de grond en gaat zachtjes zitten en doe de rechtervoet in de s
worden op maat gemaakt, de teugels in iedere hand èèn . De teuge
je pony/paard je hand binnen tussen pink en ringvinger en gaat uit
en duim. Zorg voor dat je wegstapt dat je contact heb met de mon
zeggen dat er een veerkrachtige spanning op je teugel staat. Niet t
Dan stappen we weg, door twee benen tegen de buik aan te drukke
toe te staan. We stappen naar de hoefslag, dat is het spoor wat lang
gezegd laat je het paard harder lopen door met twee benen te drijv
of rechterhand van de hals af te doen. De andere hand blijft dan op
meerdere paarden in de rijbak rijdt, dan heeft degene die draaft of
iemand die stapt. Je moet dan op de binnenhoefslag stappen. De b
anderhalve meter van de hoefslag. Wanneer je elkaar tegemoet rij
linkerhand kunnen geven. 

STAP 

Dit is de langzaamste gang van je paard of pony, waarbij je duidel
hoeven met een 1-2-3-4 ritme neerkomen. Er zijn altijd minstens t
grond  

DRAF 

Dit is de meest natuurlijke gang van je paard of pony. Het paard s
benenpaar op het andere. Er zit een moment tussen waarbij alle be
Doorzitten: Bij het doorzitten in de draf blijf je in het zadel zitten.
en te strekken probeer je mee te deinen met de bewegingen van je
proberen niet uit het zadel te komen maar er recht in te blijven zitt
langer te maken wordt dit een stuk makkelijker! Lichtrijden: Bij h
je uit het zadel op het moment dat je paard of pony zijn binnenach
lichtrijden op het goede been. Je kunt hiervoor het beste op het bu
pony letten. Als dat naar voren komt moet je uit het zadel komen. 

GALOP 

De galop is een snelle gang. Eerst hoor je een achterhoef, dan de a
diagonale voorhoef. Vervolgens de andere voorhoef die ver naar v
moment van stilte wanneer alle vier de benen van de grond zijn.  
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VERZORGING NA LES 

Als de les afgelopen is dan zetten we de pony’s/paarden op de A
tussenruimte tot elkaar. We stappen aan de linkerkant af, dit doe
teugels nemen we in de linkerhand, de rechtervoet uit de stijgbe
nu naar achter over het zadel zonder het paard te raken. We hang
zadel en de rechterhand aan de achterkant van het zadel. Nu doe
beugel en laten ons rustig naar de grond glijden. De teugels houd
moeten we de stijgbeugels opsteken en kun je je pony/ paard me
loopt links naast je pony/paard. Op stal halen we eerst het zadel 
los, leggen deze over het zadel en nemen alles van de rug. Hierb
door de teugel. Je legt het zadel neer met de voorboom van het z
achterboom tegen de muur. Tussen de achterboom en de muur le
niet kan beschadigen. Dan komt het hoofdstel. Je maakt de neus
met de teugel en het kopstuk haal je het hoofdstel rustig van zijn
pony/paard zelf het bit uit doet. Dan kan je het bit onder de kraa
weghangen in de zadelkamer, bij het naamplaatje van je pony/ p
Het zadel op zijn plek in de zadelkamer. Ook weer bij zijn naam
paarden op de wasplaats afgespoten of in de box gesponsd. In de
met stro droog wrijven en evt. na borstelen. Als je paard verzorg
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1.Maantop  12.Hoef  23.Hak  

2.Neus 13.Ballen 24.Zitbeenkno

3.Kingroeve 14.Koot 25.Staartworte

4.Keel 15.Kogel 26.Kruis

5.Schouder 16.Pezen 27.Heupbeenu

6.Schoudergewricht 17.Elleboog 28.Lendenen

7.Borst 18.Flank 29.Rug

8.Onderarm 19.Knie 30.Schoft

9.Handwortel of
voorknie  20.Schenkel  31.Manenkam

10.Pijp 21.Zwilwrat 32.Nek

11.Kroon 22.Spronggewricht
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RIJBAANREGELS 

Als je met meer mensen op dezelfde tijd gebruik maakt van de rijb
elkaar moeten houden. Hieronder volgen de belangrijkste rijbaanr
1. Als er niet op dezelfde hand wordt gereden, hebben ruiters
            altijd voorrang.  

De hoefslag is als het ware de "hoofdweg" van de rijbaan. 
houd je iedereen op. Wil je je paard of pony bijvoorbeeld t
teugel laten stappen, ga dan naar de binnenhoefslag.  

2. Rijd nooit te dicht op een ander paard! (een paardlengte er

DE RIJBAAN

Een rijbaan of manege bestaat uit twee korte en twee lange zijden.
40 (binnenmanege) of 20 bij 60 meter(buitenmanege). Op vaste pu
worden letters geplaatst om bepaalde punten aan te geven. De zijd
midden van de rijbaan is gericht, noemen we de binnenzijde, de an
Op deze manier onderscheiden we ook de binnen- en buitenteugel
enzovoort. 

 Hoefslag  

Het pad langs de wanden van de rijbaan heet de hoefslag. Ongeve
wand ligt nog een tweede hoefslag, de binnenhoefslag genaamd. E
volgorde van de letter te onthouden is: Alle Friese Boeren Met Ce
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FIGUREN  

In een rijbaan kunt u een groot aantal figuren rijden. De belangr
bijgaande illustratie. 

De meest gemaakte figuren zijn: -  van hand veranderen 
- afwenden 
- grote volte  
- gebroken lijn  
- slangevolte  
- links-of rechtsomkeert  
- door een S van hand verande
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Hieronder vind je wat vragen, kijk wat je ervan af weet. 

Succes

THEORIEVRAGEN: 

1. Waarmee stuur je het paard?
�.a. Met de neusriem  
�.b. Met de teugels  
�.c. Met de keelriem  

2. Aan welke kant zadel je op – stap je op – en zadel je af?
�.a. Aan de rechterkant  
�.b. Aan de achterkant  
�.c. Aan de linkerkant  

3. Welke riempjes maak je los bij het uitdoen van het hoofds
�.a. Keelriem en neusriem  
�.b. Neusriem en kopstuk  
�.c. Keelriem en bakstuk  

4. Welke riempjes zitten vast aan het bit?
�.a. Alleen de teugels  
�.b. De singel  
�.c. De teugel en het bakstuk  

5. Welk gedeelte van het zadel ligt op de rug van het paard?
�.a. De zitting  
�.b. Het zweetblad  
�.c. De kussens  

6. Aan welke kant maak je de neusriem en de keelriem vast?
�.a. Neusriem links, keelriem rechts  
�.b. Neusriem rechts, keelriem links  
�.c. Allebei links  

7. Bij welke letter moet je het figuur M-X-F gebroken lijn be
�.a. Bij de letter F  
�.b. Bij de letter X  
�.c. Bij de letter M  

8. Waar zit de letter X?
�.a. In het midden van de rijbaan  
�.b. Tussen de letters K en F  
�.c. Tussen de letters H en M  
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9. Op welke manieren kun je van hand veranderen?
�.a. Grote volte en gebroken lijn  
�.b. Rechts- of linksomkeert  
�.c. Slangevolte met 3 bogen  

10. Waar kan je een grote volte rijden?
�.a. A-X-A  
�.b. F-B-X  
�.c. C-H-K  

11. Waar kan je door een S van hand veranderen?
�.a. B-X-E  
�.b. M-C-H  
�.c. E-X-A  

12. Met hoeveel benen drijft U aan, wanneer U het paard w
�.a. Geen  
�.b. Eén  
�.c. Twee  

13. Welke van de onderstaande hulpen bestaan?
�.a. Gewichtshulpen  
�.b. Evenwichtshulpen  
�.c. Bewegingshulpen  

14. Waar gaat het gewicht van de ruiter naartoe tijdens het
�.a. Naar binnen  
�.b. Naar buiten  
�.c. Naar achteren  

15. Wat is een ophouding?
�.a. Spanning even vermeerderen  
�.b. Geven  
�.c. Toestaan  

16. Waarmee blijft het zadel op zijn plaats vast zitten?
�.a. Stijgbeugel  
�.b. Singel  
�.c. Zweetblad  

17. Op welk been moet je lichtrijden?
�.a. Rechter voorbeen  
�.b. Buitenbeen  
�.c. Linker voorbeen  

Print ze uit en vul ze in, kan je ze meenemen naar de mane
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