10 veiligheidsgeboden

Ken je Stichting Veilige
Paardensport al?
Om de veiligheid binnen de paardensport te verbeteren
is in 2001 Stichting Veilige Paardensport opgericht. Het
doel van de stichting is om hippische accommodaties
actief bezig te laten zijn met veiligheid waardoor
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Kijk of de accommodatie waar je wilt rijden voorzien is van

2

Draag altijd een cap die voldoet aan de huidige

3

Draag geschikte aansluitende kleding en geen

4

Draag tijdens het rijden altijd rijlaarzen of schoenen

Paardrijden is niet alleen goed voor je lichamelijke

5

zelfvertrouwen, leren uitdagingen aan te gaan,

Het is echter wel belangrijk dat er op een bewuste
en veilige manier omgegaan wordt met de risico’s
die paardrijden met zich meebrengt, net zoals dat bij
andere sporten gebeurt.

met een gladde doorlopende zool met hak en gladde

Maak altijd je beugels op maat en plaats je voeten
niet in de stijgbeugelriemen, ook wanneer je maar
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Volg de aanwijzingen van de instructeur of het
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Neem als beginnend ruiter niet alleen rijles, maar
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Verdiep je in de eigenschappen van een paard,
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Machines en stro- en hooibalen zijn geen plek om op

teleurstellingen te incasseren en verantwoordelijkheid
te dragen voor een dier.

loshangende sjaals of grote sieraden.

kort op een paard zit.

gezondheid maar heeft ook vele andere voordelen.
Kinderen, en natuurlijk ook volwassenen, krijgen meer

veiligheidsnorm.

bovenkant, in combinatie met chaps.

iedere paardenliefhebber op een verantwoorde manier
kan genieten van deze sport.

het veiligheidscertificaat van Stichting Veilige Paardensport.

personeel van de accommodatie op.

leer ook hoe je met een paard om moet gaan.

zodat je begrijpt hoe hij kan reageren.

te spelen en houd rekening met rijdende machines
als je op het erf loopt.

10
Alle FNRS-ruitersportcentra zijn in het bezit van het
veiligheidscertificaat. Het certificaat is één van de minimale
vereisten voor het FNRS-lidmaatschap. Ook KNHS stelt
het veiligheidscertificaat verplicht aan alle verenigingen
met een binnenaccommodatie.

Zorg voor opgeruimde stallen en laat geen spullen
rondslingeren.

Voor meer informatie en een overzicht van goedgekeurde
hippische accommodaties, kijk op onze website:

www.veiligpaardrijden.nl

STICHTING VEILIGE
PAARDENSPORT
DE BASIS VOOR EEN VEILIGE
HIPPISCHE ACCOMMODATIE

Veiligheidscertificaat
en gevelbord

Eigenschappen van
een paard

Veilig omgaan
met paarden

Vanaf 2002 is Stichting Veilige Paardensport (SVP) gestart met

Als ruiter kun je zelf ook veel doen om de omgang met

Door van onderstaande regels een gewoonte te maken,

de uitgifte van het veiligheidscertificaat en gevelbord:

paarden zo veilig mogelijk te maken. Door rekening te

zorg je ervoor dat je op een veilige manier met paarden

hét teken dat er op de betreffende accommodatie goed

houden met de drie natuurlijke eigenschappen van het

omgaat:

op de veiligheid gelet wordt. Onze inspecteurs bezoeken

paard, kun je onveilige situaties voorkomen.

jaarlijks honderden hippische accommodaties om te

Benader het paard altijd op een rustige manier

beoordelen of ze voldoen aan diverse veiligheidseisen.

Vluchtdier: als een paard iets overkomt waar hij van

en laat weten dat je in de buurt komt door rustig

Inmiddels

en

schrikt, is vluchten zijn eerste reactie. Hierbij zal hij geen

tegen hem te praten.

handelsstallen maar ook opfokbedrijven, stoeterijen en

rekening houden met zijn omgeving, jij zult dus rekening

verenigingsaccommodaties een veiligheidscertificaat.

moeten houden met het paard.

Om in het bezit te komen van een veiligheidscertificaat

Kuddedier: paarden blijven het liefst bij elkaar. Als een

wordt er een inspectie uitgevoerd waarbij beoordeeld

groepsgenoot vlucht, rent een paard het liefste mee.

hebben

ruim

1100

maneges, sport-

Observeer het paard altijd goed; aan de stand van de
oren kun je goed opmaken hoe het paard zich voelt.

wordt of de accommodatie voldoet aan de eisen van SVP.

gebruik een halster en halstertouw.

Denk bijvoorbeeld aan de verplichting van het rijden

Gewoontedier: paarden hebben een goed geheugen. Als

met cap, gediplomeerde instructie, een rijbaan zonder

ze een keer ergens van geschrokken zijn, vergeten ze dat

uitstekende delen en een afgeschermde mestput. Alle

niet snel.

eisen zijn te vinden op www.veiligpaardrijden.nl.
Pas

als

een

accommodatie

aan

alle

eisen

Zet een paard nooit vast aan zijn teugel maar

Loop nooit vlak achter een paard langs.
Loop altijd links naast je paard en niet voor hem.

voldoet,

Wanneer je een paard in zijn stal of weide zet, loop

ontvangt deze het veiligheidscertificaat en gevelbord

dan met hem mee zodat hij met zijn hoofd naar de

van SVP. Natuurlijk wordt de accommodatie hierna

deur of het hek staat voordat je het halster los maakt.

periodiek gekeurd om te controleren of deze nog steeds voldoet

Ook belangrijk om te weten:

Draag op stal altijd dichte schoenen en geen

aan de gestelde eisen. Zo weet je

Houd rekening met het feit dat een paard een ander

slippers of sandalen.

zeker dat de accommodatie waar

gezichtsvermogen heeft dan wij. Een paard heeft zijn

je rijdt er alles aan doet om jou zo

ogen aan de zijkant van het hoofd waardoor hij sommige

Neem de tijd wanneer je met een paard bezig

veilig mogelijk te laten genieten van

dingen alleen met één oog ziet en zijn hoofd dus moet

bent.

de paardensport.

draaien om het goed te kunnen zien.

