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Per 1 januari 2022 mogen paardenliefhebbers die geen lid zijn van LR & PC Generaal van den Bosch 
gebruik maken van de rijbak tegen betaling. Bij interesse graag mailen naar 
secretariaatgeneraalvandenbosch@hotmail.com . 
 
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 individu in de rijbak. 
 
Voorwaarden 

1. De rijbak mag enkel gebruikt worden voor niet commerciële doeleinden binnen de 
paardensport. (Voor andere doeleinden enkel in overleg met bestuur en de Maatschappij van 
Weldadigheid.) 
 

2. Per combinatie wordt er 5 euro gerekend.  
 

3. 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. 

 
4. 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. 

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

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

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

7. Voor het hek is een sleutel nodig. Deze kan worden opgehaald bij een van de bestuursleden. 
Na gebruik van de rijbak wordt deze weer op slot gedaan en wordt de sleutel diezelfde dag 
ingeleverd. 
 

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.  
 
Met vriendelijke groet, Bestuur LR & PC Generaal van den Bosch 
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