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Protocol gebruik rijbak 

Generaal van den Bosch 
 
  
 
 
   

 
Iedereen die lid is van de LR & PC Generaal van den Bosch mag rijden in de rijbak (gelegen aan de 
beukenlaan 1 te Frederiksoord). De sleutel van de bak is aan te vragen via het secretariaat.  
 
De lessen van de rijvereniging, concoursen en andere clubactiviteiten die op het terrein worden 
georganiseerd hebben ten alle tijden voorrang op het rijden van een lid in de rijbak.  
 
Af en toe komt het voor dat de rijbak en/of (een gedeelte) van het terrein ter beschikking wordt 
gesteld voor een andere regionale vereniging. Wanneer dit zo is wordt dit via onze nieuwsbrieven 
en/of mail gecommuniceerd. Uiteraard gaat dit niet ten koste van onze eigen clubactiviteiten.  
 

Voorwaarden 
 

1. Als je je paard wilt longeren mag dat, maar gelieve niet op 1 plek. Je zorgt ervoor dat je je 
verplaatst tijdens het longeren en geen diep spoor achterlaat. 

 
2. De hindernissen mogen gebruikt worden. Deze worden na gebruik weer opgeruimd. I.v.m. 

het slepen van de bak. 
De hindernissen die worden neergezet door instructie mogen wel blijven staan. Deze worden 
om de week verplaatst om sporen te voorkomen. 

 
3. Uitwerpselen worden opgeruimd, er staat een mestvork bij de bak. 

 
4. Rijden gaat voor longeren. Longeren en paardrijden van een andere ruiter tegelijk in onze 

rijbak is niet toegestaan i.v.m. de veiligheid. 
 

5. Na gebruik van de rijbak wordt deze weer op slot gedaan.  
 

Wanneer iemand zich niet aan bovenstaande punten houdt wordt er een waarschuwing gegeven. 
Wanneer er geen gehoor aan wordt gegeven, kan deze helaas geen gebruik meer maken van onze 
rijbak.  
 
Laten we genieten van onze prachtige locatie, waarbij ze zoveel mogelijk rekening houden met 
elkaar. Mocht er iets zijn of heb je tips voor het bestuur dan horen wij het graag.  
 
Mocht er een wijziging en/of aanvulling komen ten aanzien van bovenstaande voorwaarden dan 
worden de leden daarover geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur LR & PC Generaal van den Bosch 


