Jachtvereniging Soestdijk: gouden regels voor introducés en gasten
Het deelnemen aan slipjachten is een geweldige, enerverende vorm van paardrijden.
Wel adrenaline, geen competitie. Bij Jachtvereniging Soestdijk zijn introducés en
gasten van harte welkom. Maar er komt het nodige bij kijken om met een grote groep
jachthonden en ruiters ‘cross country’ te gaan. Daar horen regels bij, waarvan de
belangrijkste hieronder zijn samengevat. Lees dit goed door voordat u meedoet.
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1.

Zorg ervoor dat u en uw paard er verzorgd uitzien. U respecteert de
kledingvoorschriften: veiligheidscap, zwarte rijlaarzen, zwarte rijjas, witte
rijbroek, wit plastron op jachtshirt, witte handschoenen, lang haar ingevlochten
of voorzien van haarnetje. Uw paard is gezond en fit, getoiletteerd, goed bekapt
en beslagen, passend zadel voorzien van wit chabrak en de manen bij voorkeur
ingevlochten. Martingaal is niet verplicht maar wel aanbevolen.

2.

Stel u bij het verzamelen voor aan de master en dienstdoende fieldmaster. Zorg
ervoor dat u een mentor heeft, of vraag aan de master of fieldmaster of een
mentor kan worden toegewezen. Meld u bij het secretariaat voor inschrijving en
betaling capgeld.

3.

De équipage (master, huntsman en whippers-in) en fieldmaster hebben de
verantwoordelijkheid voor het verloop van de slipjacht en voor de honden. Volg
hun aanwijzingen op, belemmer hen niet en verleen direct alle door hen
gevraagde assistentie. Rijd de fieldmaster nooit voorbij.

4.

Introducés, gasten en leden van andere jachtverenigingen rijden in principe
achter in het ‘veld’ van deelnemers, dus voor zover mogelijk achter de ervaren
JVS-jachtruiters en -amazones, herkenbaar aan hun rode of groene jachtrok met
groene kraag. Master of fieldmaster kunnen u vragen om voorin te rijden.

5.

Gedraag u beschaafd, wees niet luidruchtig maar praat op gedempte toon en
roep niet naar de honden. De honden zijn tijdens de slipjacht 'heilig' en hebben
altijd voorrang. Bemoei u niet met de honden, en rijd nooit vlak achter een hond.
Geef aan een achtergebleven hond altijd ruimte om u te kunnen passeren en
weer aansluiting bij de meute te vinden. Waarschuw indien nodig de andere
deelnemers, opdat zij hetzelfde kunnen doen.

6.

Blijf in de buurt van uw mentor. Rijd nooit op korte afstand een andere ruiter
voorbij. Rijd nooit vlak achter een andere ruiter omdat anders uw zicht op het
terrein verloren gaat. Rem nooit op het paard van uw voorganger, dat kan nare
blessures veroorzaken. Kies het begin van de run uw plaats in het veld en blijf
daar rijden. Tenzij mensen voor u weigeren en u voor laten gaan, is het ongepast
en storend om tijdens een run mensen in te halen.

7.

Geef elkaar voldoende ruimte om op verantwoorde wijze op hindernissen aan te
rijden en dan recht te springen. Bij een weigering moet u direct plaats maken
voor de andere deelnemers en achteraan bij eventuele wachtenden aansluiten.
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8.

Probeer brede hindernissen op een iets andere plaats te springen dan uw directe
voorganger, dan profiteert uw paard van de beste bodemomstandigheden en
minimaliseert u complicaties wanneer uw voorganger opeens weigert.

9.

Rijd altijd tussen de lintjes door die de route markeren. Een sloot die niet
‘uitgelint’ is, wordt niet gesprongen. Het kan zijn dat de grondeigenaar daar
bezwaar tegen heeft, de bodem ter plaatse slecht is of dat er afrasteringsdraad
op de grond ligt. Dus alleen rijden wat de organisatie heeft voorbereid.
Hindernissen en sloten mogen eenmaal gesprongen worden, dus niet meermalen
heen en weer springen.

10. Blijf altijd met uw paard op behoorlijke afstand van de meute. Draai, wanneer de
meute u passeert, uw paard met het hoofd in de richting van de meute. Honden
moeten gemakkelijk bij de huntsman kunnen komen: zorg ervoor dat u zich niet
tussen de huntsman en aankomende honden bevindt.
11. Heeft u een lastig paard, rijd dan steeds op de vleugel en maak bij moeilijkheden
een volte naar buiten, waar u niemand kunt hinderen. Blijf zoveel mogelijk
achterin het veld. Indien uw paard echt te sterk wordt stop dan tijdig en voorkom
zo ongelukken.
12. Paarden die (soms) slaan moeten in het veld een rode strik in de staart dragen en
achterin het veld blijven. Een rode strik ontslaat de ruiter niet van zijn
verplichtingen tegenover de andere ruiters.
13. Indien uw paard tijdens de slipjacht een blessure of verwonding oploopt of
kreupel loopt, meldt u dit direct aan de master of fieldmaster en beslist u in
overleg of deelname aan de slipjacht kan worden voortgezet.
14. Ga bij de 'kill' in een wijde cirkel om de meute staan om het verorberen van de
beloning gade te slaan. De heren nemen hierbij hoed of cap af. Het verlaten van
het jachtterrein gebeurt na toestemming van de huntsman, eerst door de meute
en de équipage, pas hierna volgen de fieldmaster en de overige jachtruiters.
Gevlochten manen bij de trailer of thuis loshalen, niet tijdens de kill, en uiteraard
de elastiekjes mee naar huis.
15. Bij vertrek zorgt u ervoor dat de ruimte rondom uw trailer/vrachtwagen schoon
achterblijft, dus zonder mest, hooi, afval en dergelijke. Bedenk: wij zijn altijd te
gast bij anderen, en daar gaan we respectvol mee om.
16. Volgers en volgauto’s moeten op de openbare weg blijven: dus nooit rijden in
weilanden, akkers en niet-opengestelde zandwegen. Deelnemers aan de slipjacht
zijn ervoor verantwoordelijk dat hun volgers deze regel kennen en naleven.
17. Deelname is op eigen risico: vereniging en organisatoren zijn niet
verantwoordelijk eventueel geleden schade.
Vraag tijdens de slipjacht gerust aan uw mentor of een ander lid om advies.
Voor meer informatie: zie www.jachtverenigingsoestdijk.nl of neem contact op met
een van de leden van de vereniging.
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