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Inleiding
SPG Langstraat e.o. geeft wekelijks op woensdag en donderdag avond paardrijlessen voor mensen
met een beperking uit de regio midden Brabant.
Bij onze stichting rijden mensen met een zware beperking (zowel lichamelijk als verstandelijk), maar
ook ruiters met een lichte beperking, visuele of auditieve beperking, autisme of andere psychische
beperkingen. Dit gemengde gezellige gezelschap rijdt in kleine groepjes paard op basis van hun
mogelijkheden. Een hobby waar je het plezier vanaf ziet druipen, wat kijken de ruiters hier elke week
weer naar uit!
Paardrijden is niet alleen maar heel leuk om te doen, maar is ook heel erg goed voor de ruiters.
Paardrijden heeft vaak een revaliderende en therapeutische werking. Wat wij bij veel ruiters dan ook
vaak zien is een verbetering van de conditie en balans. De ruiter heeft de mogelijkheid te ervaren dat
hij nieuwe vaardigheden kan ontwikkelen en krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen. Maar ook het sociale
aspect is erg belangrijk!

De paardrijlessen kunnen niet gegeven worden zonder de hulp van vrijwilligers.
De vrijwilligers helpen onder andere met op- en afzadelen, helpen de ruiters mee op- en afstijgen,
lopen indien nodig mee met een ruiter en paard tijdens de les, onderhouden mee het harnachement
en helpen mee bij wedstrijden en andere activiteiten.

Deze vrijwilligershandleiding is bedoeld om je extra informatie over het vrijwilligers werk bij SPG
Langstraat te geven!

Wij vinden het fijn dat jij je voor onze ruiters wilt inzetten en heten je dan ook van harte welkom als
vrijwilliger bij SPG Langstraat!
Wij hopen dat je veel plezier zult beleven aan dit mooie vrijwilligerswerk.
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1. Algemene informatie
1.1 Lestijden
Onze lessen zijn altijd groepslessen. De lessen bestaan uit minimaal 3 en maximaal 6 ruiters. Wij
streven ernaar dat het paardrij niveau van de ruiters zoveel mogelijk bij elkaar past, zodat de lessen
leerzaam, veilig en leuk zijn. De lestijden zijn als volgt:

Op woensdag:
 17.30 – 18.00 uur
 18.10 – 18.40 uur
 18.45 – 19.30 uur

Op donderdag:
 17.15 – 17.45 uur
 17.50 – 18.20 uur
 18.25 – 19.00 uur

Van de vrijwilligers vragen wij om een half uur voor de lessen aanwezig te zijn, zodat er voldoende
tijd is om alles voor te bereiden!!
Na de lessen ruimen we met elkaar alles op en als je wilt, kun je gezamenlijk nog even napraten in de
kantine. We wachten altijd tot de laatste ruiter opgehaald is door ouders/ begeleiders/ taxi.

Van de ruiters/ ouders/ begeleiders vragen wij om 15 tot 10 minuten voor de les aanwezig te zijn,
zodat we op tijd kunnen beginnen met de lessen.
Voor de ruiters die gebruik maken van de taxi, vragen wij de rit terug ongeveer 15 minuten na de les
te bestellen. De meeste ruiters maken gebruik van de deeltaxi: deze mag een kwartier voor of na de
bestelde tijd komen. Het kan dus gebeuren dat de ruiter even moet wachten, dit wachten is op eigen
verantwoordelijk.

1.2 Afmelden
Zoals in de inleiding al benoemd, kunnen wij de lessen voor onze ruiters alleen mogelijk maken door
de hulp van vrijwilligers.
Het helpen bij ons is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Voor de duidelijkheid en rust van de ruiters,
continuïteit en veiligheid van de lessen is het belangrijk dat de vrijwilligers zo veel mogelijk wekelijks
aanwezig zijn!

Uiteraard kan het gebeuren dat je een keer niet kunt komen. Wij willen je vragen om dit meteen te
laten weten, als je dit weet of uiterlijk 24 uur van te voren, met uitzondering van bijzondere situaties.
Je kunt je afmelden bij de instructeur van de lesavond waarop je helpt.

1.3 Social Media
Wij maken veel gebruik van Facebook en Instagram om nieuws en foto’s op te vermelden. Ook
hebben wij een fijne en duidelijke website die wij veel gebruiken. Foto’s van ruiters en vrijwilligers
worden alleen op social media/website gezet, als hier van de desbetreffende persoon en/ of ouder-
begeleider toestemming voor is. Vrijwilligers mogen zelf geen foto van een ruiter op internet/ social
media zetten.
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1.4 Website
Als vrijwilliger kun je je aanmelden voor het besloten deel van de website. Dit kun je doen bij
Michael@spglangstraat.nl
Je krijgt dan een inlognaam en wachtwoord, waardoor je het besloten deel van de website kunt
bezoeken. In dit deel vind je onder andere de protocollen. Wij willen je adviseren inloggegevens aan
te vragen en regelmatig op de website te kijken!

1.5 Vrijwilligersovereenkomst en VOG
De eerste 6 maanden als vrijwilliger is een proeftijd om van beide kanten te kijken hoe het gaat. Als
blijkt dat de samenwerking goed is, wordt er een verklaring omtrent gedrag aangevraagd. Dit is
verplicht en alleen als de VOG is afgegeven, wordt de samenwerking voortgezet. Dan wordt ook de
vrijwilligersovereenkomst getekend.

1.6 Protocollen
Veilig werken is erg belangrijk binnen de SPG. Daarom moeten de huisregels, protocollen en
instructies van de instructeur altijd opgevolgd worden.
Wij hebben meerdere protocollen zoals protocol alcohol/drugs gebruik, bhv plan etc. Deze zijn te
vinden op het besloten deel van de website en in de witte map in de SPG kast bij manege Pullens.
Deze protocollen worden met je doorgenomen als je begint met vrijwilligers werk en dit wordt
regelmatig herhaald. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de inhoud van de protocollen.

1.7 Privacyregels
Wij werken met ruiters met een beperking en hiervoor hebben wij persoonlijke en medische
informatie van ruiters. Voor elke ruiter is er een ruiterkaart en indien nodig worden medische en
persoonlijke zaken van een ruiter met de vrijwilligers besproken. Het is erg belangrijk dat wij
zorgvuldig met deze informatie omgaan: deze informatie mag je als vrijwilliger absoluut niet met
derden bespreken!
Ook van de vrijwilligers hebben wij persoonlijke gegevens, hier gaan wij ook zeer zorgvuldig mee om.
Wij voldoen aan de privacy wet van mei 2018!

1.8 Huisregels
Op onze website vind je onze huisregels. Het is belangrijk dat je deze een keer leest, zodat je weet
wat onze regels zijn.

1.9 Communicatie
Wij streven ernaar een keer per jaar een vrijwilligersbijeenkomst te organiseren. Tijdens deze
bijeenkomsten worden allerlei onderwerpen besproken. Mocht je tussendoor vragen hebben of dingen
willen bespreken kan dit altijd met de instructeur of het bestuur. Wij vinden een goede en open
communicatie belangrijk!

1.10 Wedstrijden
Jaarlijks organiseren wij een onderlinge wedstrijd bij Manege Pullens. Met deze wedstrijd kunnen alle
ruiters mee doen en daarom hebben we ook altijd de hulp van vrijwilligers nodig bij deze wedstrijd.
Daarnaast nemen wij ook deel aan landelijke wedstrijd dag of wedstrijd weekenden. Bij deze
wedstrijden kunnen niet alle ruiters deelnemen, maar hebben we uiteraard ook weer vrijwilligers
nodig om de instructeurs te ondersteunen. De instructeurs en het bestuur beslissen welke ruiters en
vrijwilligers mee gaan. Laat het zeker weten, als je ook graag mee wilt, dan wordt gekeken of dit
mogelijk is.
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2. Stalafspraken
2.1 Stalafspraken van Manege Pullens
SPG Langstraat huurt de paarden en de rijbak van Manege Pullens van Haastrechtstraat 36a te
Kaatsheuvel. Wij zijn een losse stichting, maar vinden een goede samenwerking met de manege erg
belangrijk. Wij gaan dus netjes om met de door ons gehuurde paarden, accommodatie en materialen!
Zoals in de inleiding beschreven geven wij op woensdag en donderdag avond les.

Aan het begin van de stalgang van de manegepaarden hangt een wit bord. Hierop staan de namen en
nummers van de paarden en bijzonderheden worden hier op vermeld.

Elk manegepaard heeft een nummer, dit nummer staat bij het paard op het witte bord. De stal, het
hoofdstel en zadel van het paard hebben dit nummer.
De zadeldekjes die gebruikt worden onder de zadels hangen naast of tegenover het bord.
Elk paard heeft naast een zadeldekje ook een bontje onder het zadel. Je legt eerst het dekje op de
paardenrug en dan het bontje.
Sommige paarden hebben een dik/zwart of vast eigen bontje en/ of bijvoorbeeld een hoes op de
singel. Dit staat altijd op het witte bord vermeld, achter de naam van het paard.

Bijna alle paarden hebben peesbeschermers, deze hangen aan de buitenkant van de staldeur. Tijdens
de lessen moeten de paarden deze altijd dragen en na afloop moeten ze weer uitgedaan worden.

Alle paarden moeten tijdens het opzadelen altijd vastgezet worden met een oranje halster aan de
ketting in zijn of haar stal. Als het paard tussen de lessen door ook opgezadeld in de stal moet
wachten, dan wordt hij/zij ook aan het halster vastgezet. Let er dan op dat er geen teugels los over
de hals hangen: onze teugels haal je er tijdelijk af en de gewone teugels doe je even door de keelriem
om te voorkomen dat het paard erin kan gaan staan. Als je het halster uit doet, haal deze dan meteen
van de ketting en hang het aan de haak aan de buitenkant van de staldeur.
Als de staldeur open is en het paard staat in de stal, moet ten allertijden de ketting voor de deur
gesloten zijn!

De paarden worden voor de les globaal geborsteld door ons en de hoeven worden altijd uitgekrabd.
Borstels kun je vinden in de bakjes aan de buitenkant van de stal, alle borstels mogen voor alle
paarden gebruikt worden. Na de les zadelen wij de paarden af en indien nodig poetsen wij het zweet
er af of sponsen het paard in de zomer af.

Aan het einde van de lesavond worden de stallen en de paarden netjes achter gelaten:
Geen halsters in de stallen, peesbeschermers bij alle paarden af en aan de staldeur, ketting voor de
stallen, sluiting naar beneden achter de staldeur, zadels/ hoofdstellen etc. netjes opgeruimd, alle mest
uit de rijbak, witte bord schoon gemaakt en stalgang globaal schoon geveegd.
De instructeur is hiervoor eindverantwoordelijk, maar vele handen maken licht werk!
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2.2 Stalafspraken van SPG Langstraat
Tijdens het vrijwilligerswerk is het verplicht om goede stevige schoenen te dragen: gympen en open
schoenen, slippers en ¾ of korte broeken zijn i.v.m. veiligheid niet toegestaan. Na 6 maanden krijg je
SPG kleding in bruikleen, het is de bedoeling dat je deze draagt tijdens de lessen, wedstrijden etc. Als
je stopt als vrijwilliger moet je de kleding terug geven, dus ga netjes met de kleding om en draag het
niet buiten SPG activiteiten!

Het harnachement en hulpmiddelen van de SPG worden bewaard in metalen kast naast de rijbak. De
kast moet ten allertijden netjes worden achter gelaten en op slot gedaan worden. De code van het
slot krijg je van de instructeur.

De instructeur bepaalt welke ruiter op welk paard rijdt, welke hulpmiddelen nodig zijn en welke
vrijwilliger bij welke ruiter/paard loopt. Mocht je vragen of ideeën hebben, kun je dit op een gepast
moment altijd met de instructeur bespreken.

De instructeur vermeldt op het bord welke ruiter op welk paard rijdt, eventueel ook welke
hulpmiddelen nodig zijn en welke vrijwilliger bij welke ruiter mee loopt.

Zadel de paarden netjes op en zorg dat de dekjes, zadels, hoofdstellen, aangepast harnachement,
teugels en begeleiderstouwtjes altijd goed zitten/ liggen en bijvoorbeeld niet dubbel. Zorg ook bij het
afzadelen dat alle riempjes correct zijn losgemaakt, denk hierbij ook aan de kinriempjes etc.

Doordat wij andere teugels gebruiken zoals kleurenteugels, halen wij de teugels van de manege van
de bitten af. Deze hangen wij dan bij de stal van het betreffende paard, dit om te voorkomen dat
teugels gewisseld worden. Let er op dat de teugels aan het einde van de lessen weer goed terug
gedaan worden: niet alle teugels worden op dezelfde manier aan het bit bevestigd.

Sluitingen binnenkant Sluiting buitenkant

Ruiters worden gestimuleerd om te helpen bij op- en afzadelen, maar veiligheid is hierbij erg
belangrijk! Ruiters mogen nooit zonder een vrijwilliger in de stal van het paard.
Als de paarden naar de bak gebracht worden of terug, wordt er altijd gebruik gemaakt van een
begeleiderstouwtje. De ruiters mogen wel het paard met touw meenemen naar de bak of naar de stal,
maar een vrijwilliger loopt hier dan ook altijd bij.

Tijdens de lessen moet er vaak veel gebeuren, maar vaak wel wekelijks dezelfde dingen. Dus probeer
actief mee te denken en helpen aan op- en afzadelen, paarden naar de bak brengen, spullen
opruimen etc. Er is eigenlijk altijd wel iets te doen! Mocht je (nog) niet weten wat je precies kunt
doen, vraag het dan aan de instructeur.
De lessen zijn een half uur, hoe eerder de ruiters op het paard zitten, hoe langer zij ook echt kunnen
rijden. Dus is het fijn als alles rondom de lessen snel, soepel en vooral veilig verloopt!
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3. De hulpmiddelen
De ruiters rijden zoveel mogelijk met een normaal zadel; hoofdstel en teugels. Als dit niet mogelijk is
dan beslist de instructeur, eventueel in overleg met de fysiotherapeut, welke hulpmiddelen er gebruikt
gaan worden.
Deze worden in onze eigen kast bewaard. Twee keer per jaar worden deze hulpmiddelen
schoongemaakt/ingevet en gecontroleerd of er iets kapot is. Dit wordt afgetekend op de hiervoor
bestemde lijsten in de witte map in de SPG kast. Goed onderhoud van ons harnachement is belangrijk
voor de veiligheid en voor het behoud van het materiaal.

3.1 Begeleiderstouw
Het begeleiderstouw is een "teugel" die bestaat uit twee delen, een bitstuk en een touw. Het bitstuk
bestaat uit een linnen stuk (± één hand breed) met twee musketon haken, die ieder aan een kant van
het bit worden bevestigd. In het midden van het bitstuk zit een ring, waar het touw aan gedaan kan
worden. Het touw kan van allerlei materiaal gemaakt zijn. Veel gebruikt is het halstertouw.

Het begeleiderstouw geeft de begeleider de mogelijkheid om controle uit te oefenen over het paard.
Tijdens onze lessen wordt het begeleiderstouw altijd gebruikt tijdens het meenemen van het paard
naar de bak en terug naar de stal, tijdens het op- en afstijgen en indien nodig tijdens de lessen.
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3.2 Éénhandsteugel/ Stokjesteugel
De éénhandsteugel is een teugel die bestaat uit twee lederen riemen met een verhard tussenstuk van
hout of leder. De teugel is tijdens het rijden niet in lengte verstelbaar, alleen voor het rijden is de
lengte van de lederen riem in te stellen. Om tijdens het rijden het paard toch een lange teugel te
kunnen geven, is er aan het “stokje” een extra riempje gemaakt van leer, wat vast gehouden kan
worden tijdens het hals strekken.

Aan onze éénhandsteugel zit altijd een haakje met elastiek, hiermee wordt de teugel aan het ringetje
van het zadel vastgemaakt. Als de ruiter de teugel loslaat, blijft de teugel wel op de hals van het
paard liggen.

Geschikt voor:
 Ruiters met één arm/ hand
 Ruiters met verminderde arm/ handfunctie.
 Ruiters die de gewone teugelvoering niet begrijpen, maar met deze teugel wel kunnen sturen

Voordelen:
 Ruiters met één goed functionerende hand kunnen toch zelfstandig het paard sturen

Nadelen:
 Fijne teugelvoering is met deze teugel niet mogelijk
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3.3 Kleurenteugel
De kleurenteugel is een teugel met verschillende kleurvlakken. De kleurvakken zijn gemaakt van
rubber.

Geschikt voor:
 Ruiters die moeite hebben met het inschatten van een teugellengte
 Ruiters met begripsproblemen

Voordelen:
 Deze teugel is gemakkelijk op maat te maken / houden
 De ruiter kan zien wat de juiste teugellengte is en of deze links en rechts gelijk is
 De rubberteugel is breder en stroever en glijdt hierdoor minder snel door de handen dan een

gewone teugel.

Nadelen:
 De teugel is breder
 De teugel is minder soepel dan een lederen teugel
 Door de rubberen noppen op de teugel is de teugel lastig te reinigen
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3.4 Lussenteugel
Deze teugel heeft diverse lussen en is gemaakt van leer of linnen.

Geschikt voor:
 Ruiters met verminderde fijne motoriek
 Ruiters met korte armen
 Ruiters met vervormingen aan de handen
 Ruiters met een verminderde grijpfunctie
 Ruiters met verminderde spierkracht in de armen en handen

Voordelen:
 Voor ruiters met een minder goede hand- of armfunctie biedt deze teugel extra houvast
 Ruiters met korte armen kunnen door middel van deze teugel paardrijden

Nadelen:
 De teugel is moeilijk over te pakken door zijn ingewikkelde constructie
 De hand of vinger van de ruiter kan in een lus blijven steken bij een onverwachte beweging

van het paard
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3.5 Elastische teugel
Dit is een teugel waarbij een elastische verbinding is gemaakt tussen het bit en de teugel. Het elastiek
voorkomt dat de schokken/bewegingen aan de teugel te sterk doorkomen op de paardenmond, maar
sturen blijft voor de ruiter wel mogelijk.

Geschikt voor:
 Ruiters met onrustige handen
 Ruiters met een te grove teugelvoering

Voordelen:
 Het paard krijgt minder sterke schokken in de mond: niet iedere beweging van de ruiterhand

komt door bij het paard.

Nadelen:
 De ruiters moeten duidelijke hulpen geven
 De teugelhulpen komen minder snel door dan bij een standaard teugel.
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3.6 Musketonhaak
De sluitingen van een teugel kunnen aan de ring van de musketonhaak bevestigd worden. De
musketonhaak kan aan het bit bevestigd worden. Wij gebruiken deze aan al onze eigen teugels.

Geschikt voor:
 Alle hoofdstellen/ bitten waar regelmatig een andere teugel aan bevestigd moet worden.

Voordelen:
 Het bevestigen van de teugel aan het bit gaat eenvoudig en snel.

Nadelen:
 De musketon haak is iets zwaarder aan het bit, dan de gewone teugelsluiting.
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3.7 FlexQuality foamdeken
De FlexQuality foamdeken is gemaakt van elastisch Flex-foam. Het FlexQuality foam reageert als een
sensor; onder invloed van temperatuur en gewicht zorgt dit foam voor een ideale drukverdeling. Dit is
ideaal voor het paard en voor de ruiter, omdat deze optimaal worden ondersteund door de deken.

Geschikt voor:
 Ruiters met een minder goede rompbalans en evenwichtsproblemen
 Ruiters die veel epileptische aanvallen hebben
 Ruiters die snel drukplekken hebben

Voordelen:
 Door met een singel met handvat te werken kunnen ruiters zich goed vast houden en

daardoor nog beter hun evenwicht bewaren
 Ruiters schuiven minder snel dan op een gewone deken
 Ruiters hebben meer contact met de paardenrug dan met een zadel, waardoor ze vaak veel

meer kunnen ontspannen

Nadelen:
 Je moet na een paar minuten de singel nogmaals even aantrekken, omdat de deken zich

aanpast aan de situatie.
 Er kunnen geen blokken op de foamdeken bevestigd worden, die de ruiters extra steun

kunnen bieden

Aandachtspunten bij SPG:
- Onder de foamdeken leggen wij altijd een wollen deken.
- Als de deken even op het paard ligt: nog extra aansingelen voordat de ruiter er op gaat zitten.
- In de winter is de foamdeken hard van de kou en is het verstandig om deze meteen bij

aankomst op de manege, bij de verwarming te zetten in de kantine.
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3.8 Singel met hard handvat
Om de ruiter houvast te geven kan een singel met een handvat worden gebruikt. Het handvat bestaat
uit een metalen boog bekleed met leder. De singel kan op de paardenrug worden gelegd met een
dekje, westernpad, schapenvacht of net als bij ons met de foamdeken.

Geschikt voor:
 Ruiters met evenwichtsstoornissen
 Ruiters met een afwijkende spierspanning
 Ruiters met een verminderd uithoudingsvermogen en kracht
 Ruiters met een verminderde controle over de spieren
 Ruiters waarbij de symmetrie bevorderd moet worden
 Beginnende ruiters

Voordelen:
 Het handvat geeft de ruiter een houvast en zorgt voor stabiliteit
 Het handvat vraagt een geringe spreiding van de benen
 Door de houvast aan het handvat kan de ruiter zich meer op gaan richten
 Door de singel blijven de dekjes/ foamdekens op hun plaats liggen
 De singel past op vrijwel ieder paard
 De singel is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en maten

Nadelen:
 Ruiters kunnen teveel op het handvat gaan steunen of eraan gaan hangen, waardoor de

ruiter een minder onafhankelijke zit ontwikkelt en de ruiter verkrampt
 De ruiter kan met de borst / buik op het handvat leunen, met als gevolg pijn, slechte houding,

ademhalingsmoeilijkheden, enz.
 Het handvat kan een belemmering vormen bij het naar voren reiken en sturen
 De singel kan drukplekken aan de binnenzijde van de benen veroorzaken

Aandachtspunten bij SPG:
- Goed aansingelen en de singelstoten altijd wegsteken/door de lussen van de singelhoes

halen, zodat deze niet loshangen en tegen het paard komen.
- Let op dat de singelhoes niet dubbel zit i.v.m. risico op drukplekken bij het paard.



Vrijwilligershandleiding 2018 www.spglangstraat.nl17

3.9 Voltige Singel
Dit is een singel met twee handvaten, die oorspronkelijk gebruik wordt voor voltige.

Geschikt voor:
 Ruiters met slecht rompbalans en evenwichtsstoornissen
 Ruiters met een afwijkende spierspanning
 Ruiters met een verminderd uithoudingsvermogen

Voordelen:
 Het handvat geeft de ruiter een houvast en stabiliteit
 Door de singel blijven de dekjes/ foamdekens op hun plaats liggen
 De singel past op vrijwel ieder paard
 De singel is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en maten

Nadelen:
 Ruiters kunnen teveel op het handvat gaan steunen of eraan gaan hangen, waardoor:

De ruiter een minder onafhankelijke zit ontwikkelt of de ruiter verkrampt
 De ruiter moet de armen kunnen spreiden, want handvaten zitten vrij ver uit elkaar
 De singel kan drukplekken aan de binnenzijde van de benen veroorzaken
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3.10 Beugelschoentjes
Voor de beugel is een "schoentje" geplaats, waardoor de ruiter met zijn voet niet te ver door de
beugel kan.

Geschikt voor:
 Ruiters die moeite hebben de voet goed in de beugel te houden
 Ruiters met een ander reflexpatroon
 Ruiters met een hoge spierspanning in de benen.

Voordelen:
 Het is veiliger, omdat de voet van de ruiter niet door de beugel kan schieten
 Het beugelschoentje is makkelijk en snel te bevestigen aan de beugels.

Nadelen:
 Door de extra druk onder de voeten, kan er meer strekspasmen of spitsstand in de voeten

ontstaan tijdens het rijden
 Het klittenband plakt minder goed, als het beugelschoentje langer gebruikt wordt. Dit is wel op te

lossen met het laten maken van drukkers in het klittenband deel.
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3.11 Postelastieken
De Postelastiek kan om de voet van de ruiter en de stijgbeugel worden bevestigd. De elastieken
zorgen ervoor dat de voeten van de ruiter minder snel uit de beugel gaan, met de hele voet door de
beugel glijdt of de voet teveel wordt bewogen. Als de ruiter valt breekt het elastiek.

Geschikt voor:
 Iedere ruiter die moeite heeft de voeten in de beugels te houden
 Ruiters die op druk onder de voeten reageren met streksspasmen van voeten tot benen.

Voordelen:
 Het is een goedkope oplossing
 Het elastiek voorkomt dat de ruiter met de voet door de beugel glijdt.
 Het elastiek is eenvoudig te bevestigen en te verwijderen.

Nadelen:
 Het elastiek droogt vrij snel uit, waardoor hij eerder kapot gaat.
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3.12 Belletjes
Er worden aan beide kanten belletjes aan de voeten van de ruiter bevestigd. De ruiter die blind/ zeer
slechtziend is kan achter deze ruiter en paard aanrijden en het geluid volgen.

Geschikt voor:
 Ruiters die blind/ slechtziend zijn en toch zelfstandig kunnen paardrijden.

Voordelen:
 De ruiter die blind/ slechtziend is kan toch bijna zelfstandig paardrijden.

Nadelen:
 De paarden die in de les lopen moeten goed tegen het geluid van de bellen kunnen.
 Als de akoestiek in de rijbak slecht is, zijn de bellen slechter te horen.
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3.13 Zadelriempje
Dit is een als handvat te gebruiken riem van ongeveer 30 cm lang, met aan beide uiteinden een
bevestigingsmogelijkheid. Het handvat is slap. De riem wordt door middel van de
bevestigingsmogelijkheden vast gemaakt aan de ringetjes aan de voorzijde van een zadel.

Geschikt voor:
 Ruiters die op een zadel kunnen rijden, maar op bepaalde momenten nog extra houvast nodig

hebben
 Ruiters die snel vermoeid raken
 Ruiters met zeer onrustige hand(en)

Voordelen:
 Door de zadelriem heeft de ruiter een extra houvast op een zadel
 De ruiter ondervindt tijdens het rijden geen hinder van de zadelriem
 De zadelriem is eenvoudig te bevestigen
 De zadelriem past op vrijwel ieder zadel
 De zadelriem kan de ruiter helpen de handen op de juiste plaats te houden
 De ruiter kan zich door middel van de riem dieper in het zadel trekken

Nadelen:
 Het kost de ruiter vaak enige tijd en aandacht om de riem te pakken tijdens het rijden
 Deze riem zit op een minder handige plaats als hij de teugels zelf vast heeft
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3.14 Seatsaver
De Seatsaver is een hoes voor over het zadel, gemaakt van zacht materiaal. Het werkt schokdempend
en voorkomt drukplekken bij de ruiter. De seatsaver kan onder het zadel met riempjes bevestigd
worden.

Geschikt voor:
 Ruiters die gevoelig zijn voor drukplekken op zijn/ haar zitvlak

Voordelen:
 Makkelijk te bevestigen op het zadel en blijft goed zitten.

Nadelen:
 Kleine haartjes blijven er makkelijk aan vast zitten, maar zijn ook wel weer makkelijk te

verwijderen.
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3.15 SPG zadel
Dit veelzijdigheidszadel is van de SPG en heeft een groter zitvlak, waardoor het geschikt is voor de
ruiters met een groter zitvlak. Op dit zadel zit standaard een zadelriempje, veiligheidsbeugels, vaste
beugelschoentjes en een seatsaver.
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3.16 Australian stock zadel
Dit zadel lijkt op een westernzadel. Aan dit zadel zitten standaard veiligheidsbeugels.

Geschikt voor:
 Ruiters die meer steun en een diepere zit nodig hebben tijdens het rijden

Voordelen:
 Ruiter krijgt meer steun

Nadelen:
 Ruiter kan klachten krijgen aan heupen of rug, als het lichaam de extra steun niet verdraagt.
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3.17 Klittenbandzadel
Het klittenbandzadel is een zadel dat gemaakt is van een stof waar klittenband op bevestigd kan
worden. Hierdoor kunnen er blokken op het zadel bevestigd worden. Deze blokken kunnen de ruiter
houvast en stevigheid bieden tijdens het rijden. De blokken kunnen overal op het zadel bevestigd
worden, naargelang de ruiter deze nodig heeft.
Daarnaast is het zadel minder glad, waardoor de ruiter minder snel zal gaan schuiven en daardoor zijn
evenwicht kan verliezen.

Geschikt voor:
 Ruiters met een minder goede rompbalans
 Ruiters met een slechte beenligging
 Ruiters die moeite hebben met het bewaren van hun evenwicht

Voordelen:
 Ruiters kunnen beter hun evenwicht bewaren
 Ruiters schuiven minder snel
 Er kunnen blokken op het zadel bevestigd worden, die de ruiters steun bieden

Nadelen:
 Het zadel heeft een erg klein zitvlak
 Het klittenband laat snel los
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3.18 Ariane de Ranitz zadel
Het Ariane de Ranitz zadel bestaat uit een dunne laag leer, waarop over het totale oppervlak
klittenband is bevestigd. Hierdoor is het mogelijk om steunpunten op ieder gewenste plaats aan te
brengen. In het zadel is een singel met een handgreep voor de ruiter verwerkt. De steunen zijn
blokken van verschillende vormen, die aan de onderzijde bekleed zijn met de “haakjeskant” van het
klittenband.
De blokken zijn in 3 uitvoeringen, namelijk:
 rugsteun; de ruiter leert door de rugsteun een goede zithouding aan te nemen (licht

achterover gekanteld bekken)
 bovenbeensteun; ondersteunt het bovenbeen aan de onderzijde en voorkomt problemen zoals

te grote rek van de spieren in de liezen.
 onderbeensteun; om de ruiter de juiste houding van zijn onderbeen te laten ervaren (been

met gebogen knie).

Geschikt voor:
 Ruiters met weinig spreidingsmogelijkheden van de benen
 Ruiters met een verminderd evenwicht
 Ruiters met een verminderde rompbalans
 Ruiters met 1 of 2 beenprothesen. Door de bovenbeensteunen wordt het gewicht van de

prothesen opgevangen, waardoor de ruiter minder snel last heeft van schuurplekken
(ontstaan door wrijving bij afhangende benen)

 Ruiters met een verminderd houdingsgevoel, met name die ruiters die slecht aanvoelen of ze
symmetrisch op het paard zitten.

Voordelen:
 Het zadel is individueel aanpasbaar voor iedere ruiter
 Het zadel is minder glad dan een schapenvacht, maar wel even dun
 De handgreep is in het zadel verwerkt, waardoor de ruiter niet met zijn benen tegen de singel

aanstoot
 Om op het zadel te kunnen zitten is weinig beenspreiding nodig
 Opbouw van de beenspreiding is te faseren, waardoor men binnen de pijngrens kan blijven
 Het zadel is zowel bruikbaar voor brede als smalle paarden

Nadelen:
 Het zadel is moeilijk schoon te houden
 Het klittenband plakt op den duur slechter
 Er is kennis van zaken nodig bij het bevestigen van de losse onderdelen
 Het geven van beenhulpen is moeilijk
 Het gebruikte materiaal is hard, waardoor het niet voor alle ruiters prettig zit
 Het zadel is vrij zwaar waardoor het moeilijker op het paard te leggen is
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3.19 Opstapperron
In de rechter hoek naast de rijbak zit een opstapperron met een schuine op rijplaat. In de hoek zit
een extra lamp, zodat er voldoende licht is. Vanuit de bak kan de rand naar beneden geklapt worden
en kan het paard naast het opstapperron gezet worden. De ruiter kan met hulp en/ of met de tillift
op- en afstijgen.

Geschikt voor:
 Alle ruiters die niet op de AC lijn en/ of zonder hulp van de tillift op of af kunnen stijgen.

Voordelen:
 Ruiters die minder mobiel zijn, kunnen zo toch op en afstijgen.

Nadelen:
 Niet alle paarden kunnen bij het opstapperron gebruikt worden

Aandachtspunten bij de SPG:
 Bewaar rust in de hoek
 Werk rustig en geconcentreerd met het paard wat gebruikt wordt
 Let erop dat je na afloop de lamp uitzet, de klep weer omhoog doet en de “draden” weer vast

maakt.
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3.20 Tillift
In de hoek naast de rijbak boven het opstapperron zit de tillift. Deze wordt gebruikt om ruiters op het
paard te zetten. Hiervoor is een tilmat nodig, deze liggen in de spg kast en zijn er in 2 maten: S en L.
Voor het plaatsen van de tilmat gaat de ruiter staan, als dit gaat. Als dit niet gaat dan help je de ruiter
voor over te buigen en plaats je de tilmat zo. Als de tilmat banden onder de benen door zijn gedaan
kruis je ze en maakt je de 4 lussen vast aan de tillift. Als alles goed vast zit, mag de tillift omhoog
gedaan worden en kan de ruiter op het paard gezet worden. De tilmat wordt er of in de hoek of op de
ac lijn afgehaald, dit is afhankelijk van het paard.

Geschikt voor:
 ruiters die niet in staat zijn om (voldoende) te staan.

Voordelen:
 Ruiters die niet mobiel zijn, kunnen zo toch paardrijden

Nadelen:
 Het opstappen duurt langer
 Niet alle paarden zijn geschikt om onder de tillift te gebruiken.

Aandachtspunten bij SPG:
 Alleen geschoolde mensen ouder dan 18 jaar mogen de tillift gebruiken
 Er wordt nagestreefd om de ouders zo min mogelijk de tillift te laten bedienen.
 Er moeten minimaal 3 personen helpen bij de tillift: 1 persoon doet de tillift, 1 persoon staat

bij het hoofd van het paard en 1 persoon staat in de bak naast het paard en de ruiter.
 De instructeur moet altijd aanwezig zijn bij gebruik van de tillift: de instructeur is

eindverantwoordelijk.
 Werk rustig en geconcentreerd met tillift, ruiter en paard
 De lussen van de tilmat moeten altijd gelijktijdig los worden gemaakt i.v.m. de veiligheid. Als

het paard schrikt en weg loopt: zit de ruiter nog helemaal vast aan de lift of helemaal niet.
 Er worden alleen paarden gebruikt voor de tillift, die hier goed geschikt voor zijn.
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3.21 Communicatiesysteem

De instructeur gebruikt een discrete microfoon (Bernafon Soundgate Mic) voor één op één
communicatie met de ruiter. Hiermee verkrijgt men een beter spraak verstaan wat voor de ruiter veel
minder inspanning kost.

De ruiter die slechthorend is heeft deze microfoon via bluetooth gekoppeld aan de Apple smartphone.
Via de Soundgate app op de Apple smartphone wordt dit geluid op het 2.4 Ghz. bluetooth
gehoorapparaat hoorbaar. Dit systeem is in eigendom van een van onze ruiters en wordt alleen voor
haar gebruikt.

Geschikt voor:
 Slechthorende ruiter

Voordelen:
 Minder inspanning voor de slechthorende ruiter. Kan zo beter de instructies horen.

Nadelen:
 Het bluetooth systeem is soms gevoelig voor storing.
 Ruiter heeft een smartphone om haar hals hangen.
 Alleen voor Apple.
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4. Afspraken tijdens de lessen
1. De instructies van de instructeur moeten altijd opgevolgd worden
2. Als de lessen bezig zijn, loopt niemand zonder overleg met de instructeur door de bak
3. Als je de bak in gaat altijd controleren of er niemand bij de deuropening rijdt
4. Nooit rennen of gillen in de bak.
5. Het paard wordt altijd met een begeleidersteugel de bak mee in en uit genomen.
6. Als een ruiter het paard mee de bak in of uit neemt, loopt hier ook altijd een vrijwilliger bij.
7. Alle deuren van de rijbak moeten zo snel mogelijk dicht gedaan worden i.v.m. de veiligheid.

Let op: ook de buiten deuren in de zomer!
8. Voor zover als dat mogelijk is, stappen de ruiters op de ac lijn op het paard: met voldoende

afstand tussen de paarden.
9. Met het opstappen wordt altijd gebruik gemaakt van de opstapjes van de manege: let op dat

deze goed neer gezet worden en ze niet omvallen, als de ruiter er op staat.
10. De vrijwilliger houdt het paard vast en de instructeur help altijd de ruiter op- en afstappen.

Dus wacht altijd op de instructeur, ook bij gebruik tillift/opstapperron
11. Voor de ruiters die niet met een opstapje kunnen op- of afstappen wordt gebruikt gemaakt

van het opstapperron in de hoek en indien nodig van de tillift.
12. De tillift mag alleen gebruikt worden door geschoolde vrijwilligers ouder dan 18 jaar. Ouders

gebruiken alleen de tillift bij hoge uitzondering.
13. In de hoek bij het opstapperron moet het rustig zijn en er moet met aandacht en rust met het

paard omgegaan worden. Een iemand altijd bij het hoofd van het paard, deze persoon doet
niets met de ruiter of de tillift!

14. Als de ruiter op het paard zit, maakt de vrijwilliger de beugels op maat en singelt aan.
15. Als alle ruiters op het paard zitten, dan controleert de instructeur of alles goed zit, deze is

altijd eindverantwoordelijk.
16. De ruiters blijven, in principe, altijd op de ac lijn staan tot dat alle ruiters zitten, mits de

instructeur op dat moment andere instructies hier over geeft.
17. De ruiters rijden, meestal/ zoveel mogelijk, achter elkaar in colonne met een ruime paard

lengte afstand. Dit omdat de instructeur dan het beste overzicht heeft over de hele groep.
18. Is er iets met de ruiter waar je bijloopt: overleg dan met de instructeur voordat je handelt. Als

de ruiter bijna valt dan zet je het paard stil, maar roep je ook meteen de instructeur.
19. Als er een vrijwilliger naast het paard loopt, loopt deze zo veel mogelijk bij de schouders van

het paard, zodat deze ook de ruiter in de gaten kan houden. Als er meerdere vrijwilligers mee
lopen, loopt degene die het begeleiderstouwtje vast heeft naast het hoofd van het paard.

20. Wikkel nooit het begeleiderstouwtje om je hand
21. Trek het paard niet met het touwtje vooruit maar stimuleer het paard met een stemhulp of in

overleg met instructeur met een zweep.
22. De vrijwilligers lopen, in principe, altijd aan de binnenkant van het paard.
23. Als er van hand veranderd wordt, gaat de vrijwilliger aan de andere kant van het paard lopen

door voor langs het paard te lopen met het gezicht naar de ruiter toe.
24. De instructeur geeft instructies aan de ruiters. De vrijwilligers geven geen rijtechnische

instructies aan de ruiters, dit om onduidelijkheid en verwarring bij ruiters te voorkomen.
25. Tijdens het op- en afstijgen, in- en uitstappen en buitenrijden kan de vrijwilliger wel praten

met de ruiter. Pas je communicatie aan, aan de mogelijkheden en beperkingen van de ruiters!
26. Tijdens de lessen gebruiken we regelmatig spelmateriaal. Let goed op hoe het paard hier op

reageert. Bij mogelijke angst/ schrik reactie van het paard overleg je met de instructeur
27. Tijdens de lessen is er zoveel mogelijk rust in en rondom de bak. Ouders mogen niet langs de

rijbak staan (bijzondere situaties uitgezonderd) en vrijwilligers langs rijbak zijn rustig en
bemoeien zich niet met de les.

28. Plezier en de mogelijkheid om te leren zijn belangrijk, maar de veiligheid staat altijd voorop!

5. De figuren
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5.1 De letters in de bak
Als je linksom (= op de linkerhand, je loopt dan tegen de klok in) de bak rond loopt, kom je
achtereenvolgens de volgende letters tegen:
A, F, B, M, C, H, E, K
Een ezelsbruggetje om deze volgorde te kunnen onthouden is:
Alle Friese Boeren Met Centen Hebben Een Koe.

Als je rechtsom (= op de rechterhand, je loopt dan met de klok mee) de bak rond loopt, kom je
achtereenvolgens de volgende letters tegen:
A, K, E, H, C, M, B, F
Een ezelsbruggetje om deze volgorde te kunnen onthouden is:
Ans Koopt Een Heel Circus Met Blauwe Fazanten

Voor de Ruiters die de letters niet kunnen lezen zijn er plaatjes in de bak bevestigd:
A = Aap
K= Kaas
E = Eend
H = Hond
C = Citroen
M = Molen
B = Beer
F = Fiets

5.2 Het is er wel, maar je ziet het niet
De AC-lijn is een denkbeeldige lijn die loopt over het midden van de bak van A naar C of van C naar A
over de letter X heen. De EB-lijn is de denkbeeldige lijn die loopt van de E naar de B of van de B naar
de E over X heen. Waar de AC-lijn en de EB-lijn elkaar kruisen ligt de X. Dan heb je als laatste nog de
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twee denkbeeldige letters D en G, deze letters liggen op de AC-lijn. De D ligt precies op de AC-lijn
tussen F en K in. De G ligt op de AC-lijn tussen M en H in.

5.3 Een rondje door de bak
Als je voor de bak staat bij de letter E, sta je aan de lange zijde van deze rechthoek. Aan de overkant
is weer een lange zijde. Aan de rechterzijde en de linkerzijde zijn twee korte zijden.

Over de lange en korte zijden loopt een soort pad, dit noemen we de hoefslag. Deze heeft de vorm
van een afgestompte rechthoek, de hoeken zijn rond i.p.v. puntig. Als er veel in de bak gereden is, is
de hoefslag duidelijk zichtbaar en volgen de paarden deze vaak automatisch.
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5.4 De figuren

5.4.1 De grote volte
Een grote volte is eigenlijk een grote cirkel. Deze cirkel kan je op verschillende plaatsen in de bak
maken:
 Op de korte zijde bij de letter A: je rijdt dan een grote cirkel van A via X en weer terug naar

A.
 Op de korte zijde bij de letter C: je rijdt dan een grote cirkel van C via X en weer terug naar

C.
 Op de lange zijde bij de letter B: je steekt dan bij B met een grote boog over naar E en vanaf

E steek je met een grote boog weer over terug naar B. (De X ligt dan in het midden van de
cirkel).

 Op de lange zijde bij de letter E: je steekt dan bij E met een grote boog over naar B en vanaf
B steek je met een grote boog weer over, terug naar E. (De X ligt dan weer in het midden van
de cirkel).



Vrijwilligershandleiding 2018 www.spglangstraat.nl34

5.4.2 De kleine volte (= volte 10 meter)
De kleine volte is een kleine cirkel. Deze volte wordt ook wel eens een volte 10 meter genoemd,
omdat de doorsnede van een kleine volte 10 meter behoort te zijn. De kleine volte kan je op iedere
plaats in de bak en bij iedere letter rijden. Als je een kleine volte rijdt ergens op de lange zijde, dan
rijd je een kleine cirkel tot aan de AC-lijn. Vanaf de lange zijde recht naar de AC-lijn is namelijk precies
10 meter. Je kan ook een kleine volte rijden vanaf de AC-lijn, je rijdt dan vanaf de AC-lijn naar links of
naar rechts en draait een kleine cirkel tot aan de hoefslag en weer terug naar de AC-lijn. Als je de
kleine volte op de korte zijde of in een hoek rijdt, dan moet je een beetje schatten. Hier zijn namelijk
geen richtlijnen voor.
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5.4.3 De gebroken lijn (10 meter)
De naam zegt het al, dit is een lijn die niet recht, maar gebroken is. De gebroken lijn lijkt op een
dakje, deze uitleg maakt het voor de ruiters vaak makkelijker om dit figuur te begrijpen. De gebroken
lijn kan je op 4 verschillende plaatsen in de bak maken:

Als je linksom op de linkerhand rijdt:
 Bij de F: je steekt dan bij F schuin de bak over richting H. Als je dan bij X bent, draai je naar

rechts richting M. Je rijdt dan weer terug naar de hoefslag en bij M vervolg je de hoefslag
weer.

 Bij de H: je steekt dan bij H schuin de bak over richting F. Als je dan bij X bent, draai je naar
rechts richting K. Bij K vervolg je de hoefslag weer.

 Je blijft op dezelfde hand/richting rijden.

Als je rechtsom op de rechterhand rijdt:
 Bij de M: bij de M steek je schuin de bak over richting de K. Als je bij X bent, draai je naar

links richting F. Als je dan bij F bent vervolg je de hoefslag weer.
 Bij de K: bij K steek je schuin de bak over richting M. Als je bij X bent, draai je naar links

richting H. Als je dan bij H bent vervolg je de hoefslag weer.
 Je blijft op dezelfde hand/richting rijden.
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5.4.4 Gebroken lijn 5 meter
Een gebroken lijn 5 meter is hetzelfde als een gebroken lijn 10 meter, maar dan kleiner. Bij een
gebroken lijn 10 meter ga je over X heen en van de X (op de AC-lijn) is 10 meter. Bij een gebroken
lijn 5 meter rijd je niet tot de X, maar halverwege. Je rijdt dan precies tot het midden van de
denkbeeldige lijn van de B of E tot de X. De gebroken lijn kan je op dezelfde plaatsen rijden als de
gebroken lijn 10 meter.

Als je linksom, op de linkerhand rijdt:
 Bij F: je steekt dan bij F schuin over richting C i.p.v. naar H. Als je dan op de EB-lijn bent, (je

komt dus niet over X), draai je naar rechts naar M. Bij M vervolg je de hoefslag weer
 Bij H: je steekt H schuin over richting A i.p.v. naar F. Als je dan op de EB-lijn bent, (je komt

dus niet over X), draai je naar rechts naar K. Bij K vervolg je de hoefslag weer.
 Je blijft op dezelfde hand/richting rijden.

Als je rechtsom, op de rechterhand rijdt:
 Bij M: je steekt bij M schuin over richting A i.p.v. naar K. Als je dan op de EB-lijn bent, (je

komt dus niet over X), draai je naar links naar F. Bij F vervolg je de hoefslag weer.
 Bij K: je steekt bij K schuin over richting C i.p.v. naar M. Als je dan op de EB-lijn bent, (je

komt dus niet over X), draai je naar links naar H. Bij H vervolg je de hoefslag weer.
 Je blijft op dezelfde hand/richting rijden.
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5.4.5 Gebroken lijn 2 maal
De naam zegt het al, het zijn twee gebroken lijnen verdeeld over de lange zijde. Deze figuur kan je
ook weer bij de 4 letters F, M, H en K maken.

Als je linksom, op de linkerhand rijdt:
 Bij F: je steekt schuin over richting E, als je de AC-lijn raakt dan draai je naar rechts naar B.

Als je bij B de hoefslag raakt steek je schuin over richting H. Als je de AC-lijn raakt draai je
naar rechts en rijd je schuin naar de M. Bij M vervolg je de hoefslag weer.

 Bij H: je steekt dan schuin over richting B, als je de AC-lijn raakt dan draai je naar rechts naar
E. Als je bij E de hoefslag raakt steek je weer schuin over richting de F. Als je de AC-lijn raakt
draai je naar rechts en rijd je schuin naar K. Bij K vervolg je de hoefslag weer.

 Je blijft op dezelfde hand/richting rijden.

Als je rechtsom, op de rechterhand rijdt:
 Bij M: je steekt schuin over richting E. Als je de AC-lijn raakt draai je naar links naar B. Als je

bij B de hoefslag raakt steek je schuin over naar K, als je dan de AC-lijn raakt draai je naar
links naar F. Bij F vervolg je de hoefslag weer.

 Bij K: je steekt schuin over naar B. Als je de AC-lijn raakt draai je naar links naar E. Als je bij E
de hoefslag raakt, steek je schuin over richting M. Als je de AC-lijn raakt draai je naar links
naar H. Bij H vervolg je de hoefslag weer.

 Je blijft op dezelfde hand/richting rijden.
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5.4.6 Van hand veranderen
Van hand veranderen betekent de bak diagonaal oversteken. Je gaat hierdoor op een andere hand
rijden, dit betekent dat je van richting gaat veranderen. Je gaat van rechtsom, linksom rijden en
andersom. Voor de ruiters benoemen we dit vaak als schuin oversteken

Dit kan op verschillende manieren:

Als je linksom, op de linkerhand rijdt:
 Bij F schuin oversteken naar H en van H schuin oversteken naar F. Je komt dan precies over X

heen. Je verandert dan van de linkerhand naar de rechterhand.
 Bij E schuin oversteken naar F en van F schuin oversteken naar E. Je komt dan niet over X

heen. Je verandert dan van de linkerhand naar de rechterhand.
 Bij B schuin oversteken naar H en van H schuin oversteken naar B. Je komt dan niet over X

heen. Je verandert dan van de linkerhand naar de rechterhand.

Als je rechtsom, op de rechterhand rijdt:
 Bij M schuin oversteken naar K en van K schuin oversteken naar M. Je komt dan precies over

X heen. Je verandert dan van de rechterhand naar de linkerhand.
 Bij E schuin oversteken naar M en van M schuin oversteken naar E. Je komt dan niet over X

heen. Je verandert dan van de rechterhand naar de linkerhand.
 Bij B schuin oversteken naar K en van K schuin oversteken naar B. Je komt dan niet over X

heen. Je verandert dan van de rechterhand naar de linkerhand.
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5.4.7 Afwenden
Afwenden betekent de bak recht oversteken. Dit kan op verschillende manieren en plaatsen:
Van A naar C en van C naar A. Je rijdt dan over D, X, G heen, over de AC-lijn. Dit kan je zowel op de
linkerhand als op de rechterhand doen.
Van B naar E en van E naar B. Je komt dan over X heen, over de EB-lijn. Dit kan ook op de linker- en
de rechterhand.
Tenslotte kun je op elk punt op de lange zijde afwenden naar de overkant. Ook dit kan op de linker-
en rechterhand.
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5.4.8 Door een S van hand veranderen
De naam zegt het al: door een s-figuur ga je op een andere hand/richting rijden. Deze figuur kan je
maken bij de volgende letters:
 Bij B: je maakt bij B een halve volte 10 meter, je moet dan dus een half rondje rijden tot de

AC-lijn. Als je dan de AC-lijn raakt, rijd je een stukje over de AC-lijn richting A of C, je komt
dan over de X. Dan maak je een halve volte 10 meter terug naar de E en vervolg je de
hoefslag. Je bent dan van hand/richting veranderd. Dit kan links- en rechtsom.

 Bij E: je maakt dan bij E een halve volte 10 meter, als je de AC-lijn raakt volg je deze lijn een
stukje rechtdoor. Je komt dan over X heen. Daarna draai je een halve volte 10 meter terug
naar de B. Je bent dan van hand/richting veranderd. Dit kan links- en rechtsom.

 Bij F: je maakt bij F een halve volte 10 meter, als je de AC-lijn raakt ga je een stukje richting
A of C, je komt dan over D heen. Dan draai je een halve volte 10 meter terug naar K. Je bent
dan van hand/richting veranderd. Dit kan je links- en rechtsom doen.

 Bij K: je maakt bij K een halve volte 10 meter, als je de AC-lijn raakt ga je een stukje richting
A of C, je komt dan over D heen. Dan draai je een halve volte 10 meter terug naar F. Je bent
dan van hand/richting veranderd. Dit kan je links- en rechtsom doen.

 Bij M: je maakt bij M een halve volte 10 meter, als je de AC-lijn raakt ga je een stukje richting
A of C, je komt dan over G heen. Dan draai je een halve volte 10 meter terug naar H. Je bent
dan van hand/richting veranderd. Je kunt dit links- en rechtsom doen.

 Bij H: je maakt bij H een halve volte 10 meter, als je de AC-lijn raakt ga je een stukje richting
A of C, je komt dan over G heen. Dan draai je een halve volte 10 meter terug naar M. Je bent
dan van hand/richting veranderd. Je kunt dit links- en rechtsom doen.
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5.4.9 Links- en rechtsomkeert
Deze figuur is ook bedoeld om van hand/richting te veranderen. Een links- of rechtsomkeert ziet eruit
als een druppel. Je kunt hem bij de volgende letters maken:

Als je op de rechterhand, rechtsom rijdt:
 Bij F: bij F rijd je een halve volte 10 meter, je komt dan over D. Als je bij D bent, steek je

schuin over naar B. Je bent dan van hand/richting veranderd.
 Bij H: bij H rijd je een halve volt 10 meter, je komt dan over G. Als je bij G bent, steek je

schuin over naar E. Je bent dan van hand/richting veranderd.

Als je op de linkerhand, linksom rijdt:
 Bij K: bij K rijd je een halve volte 10 meter, je komt dan over D. Als je bij D bent, steek je

schuin over naar E. Je bent dan van hand/richting veranderd.
 Bij M: bij M rijd je een halve volte 10 meter, je komt dan over G. Als je bij G bent, steek je

schuin over naar B. Je bent dan van hand/richting veranderd.
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5.4.10 Halve grote volte links gevolgd door een halve grote volte rechts en
andersom (= grote S)

Door deze figuur verander je ook van hand/richting. Het zijn twee halve grote voltes aan elkaar
geplakt. Je kunt hem op de volgende manieren maken:

Als je op de rechterhand, rechtsom rijdt:
 Bij A: bij A rijd je een halve grote volte, als je dan op X komt, draai je naar links. Je rijdt dan

een halve grote volte naar C terug. Je bent dan van hand/richting veranderd.
 Bij C: bij C rijd je een halve grote volte, als je dan op X komt, draai je naar links. Je rijdt dan

een halve grote volte naar A terug. Je bent dan van hand/richting veranderd.

Als je op de linkerhand, linksom rijdt:
 Bij A: bij A rijd je een halve grote volte, als je dan op X komt, draai je naar rechts. Je rijdt dan

een halve grote volte terug naar C. Je bent dan van hand/richting veranderd.
 Bij C: bij C rijd je een halve grote volte, als je dan op X komt, draai je naar Rechts. Je rijdt

dan een halve grote volte terug naar A. Je bent dan van hand/richting veranderd.
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5.4.11 Een grote 8.
Een grote 8 kan je links- en rechtsom maken bij A en C.

Als je op de rechterhand, rechtsom rijdt:
 Bij A: Je rijdt bij A een halve grote volte rechts gevolgd door een halve grote volte links. Je

bent dan bij C aangekomen. Bij C rijd je een halve grote volte links gevolgd door een halve
grote volte rechts. Je bent dan weer terug bij A.

 Bij C: Je rijdt bij C een halve grote volte rechts gevolgd door een halve grote volte links. Je
bent dan bij A aangekomen. Bij A rijd je halve grote volte links gevolgd door een halve grote
volte rechts. Je bent dan weer terug bij C.

Als je op de linkerhand, linksom rijdt:
 Bij A: Je rijdt bij A dan een halve grote volte links gevolgd door een halve grote volte rechts.

Je bent dan bij C aangekomen. Bij C rijd je halve grote volte rechts gevolgd door een halve
grote volte links. Je bent dan weer terug bij A.

 Bij C: Je rijdt bij C dan een halve grote volte links gevolgd door een halve grote volte rechts.
Je bent dan bij A aangekomen. Bij A rijd je halve grote volte rechts gevolgd door een halve
grote volte links. Je bent dan weer terug bij A.

 Bij deze figuur blijf je als je de figuur gereden hebt op dezelfde hand/richting rijden.
 Je verandert dus niet van hand/richting, omdat je eigenlijk de figuur “grote S” twee keer

maakt.
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5.4.12 Een kleine 8
Een kleine 8 kan je links- en rechtsom maken bij B en E. Je rijdt dan 2 keer de figuur door een S van
hand veranderen. Je rijdt er twee achter elkaar. Je blijft ook als je een kleine 8 hebt gereden op
dezelfde hand rijden. Je verandert ook hier niet van hand/richting, omdat je de figuur “door een S van
hand veranderen” twee keer maakt.
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5.4.13 Slangenvolte
Een slangenvolte betekent dat je een aantal bogen rijdt en deze verdeelt over de gehele lengte van
de bak. Je kunt een slangenvolte rijden met 3, 4, 5 of zelfs 20 bogen. Het minimum aantal bogen dat
je kunt rijden zijn 3 bogen en het maximum aantal bogen dat je kan rijden is afhankelijk van de
wendbaarheid van je paard.
Je kunt de slangenvolte beginnen bij A of bij C en kan zowel op de linkerhand als op de rechterhand.
Bij een slangenvolte moet je ervoor zorgen dat alle bogen even groot zijn. Daarom is een slangenvolte
met een even aantal bogen (bv. 4 of 6) makkelijker om te rijden als een slangenvolte met een oneven
aantal bogen (bv 3 of 5). Bv bij een slangenvolte met 4 bogen, maak je 2 bogen voor de EB-lijn en 2
na de EB-lijn. Bij een slangenvolte met 3 bogen, maak je 1½ boog voor de EB-lijn en 1½ boog erna.
Dit is dus veel moeilijker uit te meten.

Als op de rechterhand, rechtsom rijdt:
 Een slangenvolte met 4 bogen: bij C beginnen, met een bocht naar het midden van M-B rijden

en dan oversteken naar het midden van H-E. Dan rijd je een bocht naar links en steek je over
van E naar B. Bij B draai je met een bocht naar rechts tot het midden van B-F en steek je
over naar het midden van E-K. Daarna draai je naar links terug naar A.

 Een slangenvolte met 4 bogen: bij A beginnen, met een bocht naar het midden van K-E rijden
en dan oversteken naar het midden van F-B. Dan rijd je een bocht naar links en steek je over
van de B naar de E. Bij de E maak je een bocht naar rechts tot het midden van E-H en steek
je over naar het midden van B-M. Vandaar draai je weer terug naar C.

Als je op de linkerhand, linksom rijdt:
 Een slangenvolte met 4 bogen: bij C beginnen, je rijdt een bocht naar het midden van H-E en

steekt recht over naar het midden van M-B. Dan maak je een bocht naar rechts en steekt over
van B naar E. Daar maak je een bocht naar links en rijdt tot het midden van E-K en steekt
recht over naar het midden van B-F. Vandaar draai je terug naar rechts naar A.

 Een slangenvolte met 4 bogen: bij A beginnen, je rijdt een bocht naar het midden van F-B,
daar steek je recht over naar het midden van K-E. Daar rijd je een bocht naar rechts en steekt
over van E naar B. Bij B draai je een bocht naar links, naar het midden van B-M en steek je
recht over naar het midden van E-H. Vandaar draai je een bocht naar rechts terug naar C.

 Als je een slangenvolte rijdt met minder bogen worden de bogen groter en als je een
slangenvolte rijdt met meer bogen worden de bogen kleiner.


