
 

 

RUITERVRIENDELIJK CHECK ( √ ) 

Veilige bindplaats 
Een veilige bindplaats (balk of oog) in het zicht van de ruiter is aangewezen. 

 

EHBO-kit 
Ook een ruiter kan zich kwetsen. De meest gangbare verwondingen zoals 
insectensteken, kneuzingen, schaafwonden of snijwonden kunnen met een standaard 
EHBO-kit aangepakt worden. Extra’s zoals een tekentang of een cool-pack kunnen 
voor ruiters eveneens nuttig zijn. 

 

Ligging t.o.v. ruiterroutes 
Ruiters die een uitgezette route of een ruiterknooppuntennetwerk volgen zullen niet te 
ver willen afwijken van hun traject om uw zaak een bezoek te brengen. Een ligging op 
max. 1 km van een uitgezette ruiterroute of een ruiterknooppuntennetwerk is ideaal. 

 

Ruiterinformatie 
Beschrijvingen van nabijgelegen ruiterroutes en een kaart van het 
ruiterknooppuntennetwerk (indien aanwezig in de omgeving) zijn nuttige informatie 
voor een ruiter. Deze publicaties liggen ter inzage of zijn te koop in uw zaak. 

 

Wifi  
Eén van de eerste dingen die veel bezoekers tegenwoordig doen eens ze gezeten zijn 
in uw zaak is het bovenhalen van hun smartphone. Of zij dit nu doen om hun 
thuisfront of facebook te informeren of te raadplegen, om meer informatie over de 
streek op te zoeken of om en passant uw zaak te ‘raten’ of te becommentariëren op 
één of ander sociaal medium, de beschikbaarheid van (free) wifi, al of niet beveiligd 
met een paswoord dat zij bijvoorbeeld op de menukaart kunnen vinden, wordt 
tegenwoordig door iedereen erg op prijs gesteld.  

 

Streekgerechten op de kaart 
De ruiter kan ook van een eindje verder weg komen en weet dan de typische 
gerechten of dranken van de streek te appreciëren om het gevoel te krijgen er echt 
even van tussenuit te zijn. Een drietal streekgerechten en/of -dranken op de kaart 
kunnen al een vakantiegevoel geven! 

 

Paardverzorging 
Verzorging van paarden laat men best aan mensen met kennis ter zake over. Toch kan 
de aanwezigheid van b.v. een hoevenkrabber of spons al handig van pas komen. Ook 
informatie over de dichtstbijzijnde veearts die paarden behandelt is uiterst nuttig. 

 

Aangepaste parkeerplaatsen 
Parkeerplaatsen voor vrachtwagens of aanhangwagens zijn nuttig indien u uw zaak 
wil laten gebruiken als start- en/of eindplaats van een paardenrit.  

 

Water voor het paard 
Terwijl de eigenaar zijn lippen zet aan een ambachtelijk streekbiertje is het niet meer 
dan fair dat het paard geniet van een frisse emmer water. 

 

Opgelet voor ‘onkruid’ 
Onder meer taxus of Sint-Jacobskruid zijn geen goed idee in de buurt van een paard. 

 

Het paard ook getrakteerd? 
Aanbieden van droog hooi en/of krachtvoeder is zeker geen must maar kan soms een 
welgekomen traktatie zijn voor het paard. 

 

Kleding drogen 
We kennen de wisselvalligheid van ons vaderlands weer. Ruiters die door een plensbui 
overvallen zijn appreciëren het wanneer zij hun kledij wat kunnen laten drogen. Een 
droogrek op een verluchte plaats is al een flink hulpmiddel, een droogkast is natuurlijk 
de max… 

 

Eigen picknick mits consumptie 
Of de ruiter nu zijn picknick meebrengt van thuis of vanuit zijn logeeradres, hij zal 

 



 

 

soms ook blij zijn om die picknick binnen of op een terras met regen- of zonnewering 
te kunnen verorberen. En u houdt er minstens de verkoop van één of meerdere 
drankjes aan over. Overigens kan u ook overwegen om zelf een picknick-pakket (om 
mee te nemen) op uw kaart te zetten. 

Ligging t.o.v. ruiterroutes 
Ruiters die een uitgezette route of het knooppuntennetwerk volgen zullen niet te ver 
willen afwijken van hun traject om uw zaak een bezoek te brengen. Een ligging op 
max. 1 km van een uitgezette ruiterroute of het ruiterknooppuntennetwerk is ideaal. 

 

 


