Checklist ruiters:
Ruiter:
• Ruiters moeten gekleed gaan in een effen witte broek, een effen blauwe kiel met daaronder
een witte kol trui met om de linker bovenarm een rood lintje;
• Valhelm met minimaal CE keurmerk EN1384 of VG1;
• Bodyprotector met minimaal CE keurmerk EN13158 (aanbevolen wordt minimaal
veiligheidslevel 2);
• Eventueel te gebruiken zweep welke maximaal 70 cm lang mag zijn inclusief de flap. Het
gedeelte waarmee de zweep contact maakt met het paard, dient gemaakt te zijn van schok
dempend materiaal. Maximale flaplengte 10 cm, maximale flapbreedte 4 cm.
• Paardrijlaarzen of chaps;
• Eventueel te gebruiken handschoenen;
• Bril tegen het opspattend zand.
Paard:
• Knollen: dienen correct bekapt te zijn.
• Tuigers: alle vier de hoeven beslagen;
• Halfbloed: alle vier de hoeven beslagen, alle benen voorzien van bandages (zorg tevens voor
voldoende reserve bandages en voor tape);
• Volbloed: alle vier de hoeven beslagen, alle benen voorzien van bandages en de
achterbenen voorzien van kogelpeesbeschermers (zorg tevens voor voldoende reserve
bandages en voor tape);
• Hoofdstel en teugels welke moeten voorzien zijn van een antislipafzetting;
• Nekstrop;
• Zadel met singel, beugelriemen en beugels (van voldoende grootte) welke minimaal 2,5 kg
moet wegen en welke voorzien is van een boom;
• Sjabrak/dekje voor onder het zadel;
• Halster en touw (zowel voor als achter) om het paard mee te vervoeren en vast te houden;
• Zorg voor voldoende dekens, zowel voor als achter (eventueel een sponsordeken).
Begeleiders:
• Zorg voor voldoende begeleiders, zowel voor als achter;
• Zorg voor een bandageerder (indien nodig) en een starter;
• Tijdens de ruitervergadering op de woensdag voor de Metworstrennen worden bandjes voor
de begeleiders aan de ruiters uitgedeeld.
Overige:
• Denk tevens aan voldoende (warme) kleding, jassen en schoenen (zowel voor als achter);
• Denk ook aan wat te eten en drinken voor jezelf en je begeleiders (zowel voor als achter).

Indien je vragen hebt over de checklist of iets mist kun je contact opnemen met een van de
bestuursleden die je verder zullen helpen.
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