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A-2006.01 Ringsteken per paard 
 
 
Lees voor het opzetten en gebruiken van het Ringsteken per paard de gebruikershandleiding  
zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het Ringsteken per paard .  
Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften. 
 
Technische gegevens: 
 
Vermogen: 230 volt 75 watt  Gewicht:   leeftijdsgroep: 7 t/m 80 jaar  
Lengte: 15 Meter    Breedte: 4 Meter  Hoogte : 4,5 Meter  
 
 

 
 
 
 
 

  Gebruikershandleiding 

1 



 
 

  WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR 
 

                                                Oude Moerstraatsebaan 2  Tel. 0164 - 23 51 43     www.withagen-attractieverhuur.nl

      4614 RP Bergen op Zoom   Fax 0164  - 24 63 78     e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl

       
 

   

1 Benodigde onderdelen 
 

1. Twee poten bordes 
2. Trappetje met bevestigingsstang en splitpen 
3. Bodem bordes 
4. Naamplaatje bordes 
5. Vijf rails delen 
6. Vijf poten 
7. Paard + deken 
8. Standaard galg 
9. Galg 

    10. Douche 
    11. Bedieningskast 
    12. Twee ringen 1 kleine en 1 grote 
    13. Twee waterslangen 
    14. Twee speren 
    15. Veertien pionnen 
    16. Emmer met: 10 bouten met moer, steekringsleutel, steeksleutel  
    17. 2x Spanband 
    18. 1x Transsport wagen 
 
Opbouwen van het ringsteken te paard: 
1)  Zoek een vlakke ondergrond (15,0 x 4,5 x 4,0 m.) waarin zich geen scherpe uitsteeksels bevinden, waar 
het ringsteken te paard rechtstaat en niet kan wegzakken. Zorg dat er genoeg ruimte rond de attractie blijft  
( ± 1.5 meter) 

en dat de ondergrond niet te  hard is i.v.m vallen (bij voorkeur gras). Zorg ervoor dat de nooduitgangen vrij 
blijven en dat de attractie bereikbaar is in noodgevallen. Zorg er tevens voor dat het ringsteken te paard ook 
tijdens harde wind stevig staat. 

 
 
2) Volg voor het  opbouwen de instructies + foto’s vanaf pagina 3. 
 
3) Zorg voor stroom toevoer (220 Volt, 75 Watt) geaard en sluit dit aan op de 
bedieningskast. Let op dat de stroom toevoer ook veilig is bij regen, zorg er dus voor dat 
haspels bijvoorbeeld niet in een plas water liggen. 
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Gebruik van het ringsteken te paard: 
Zorg ervoor dat het ringsteken te paard volgens voorschrift is opgebouwd. Laat iemand van 18 jaar of 
ouder, of een medewerker van Withagen-attractieverhuur het ringsteken te paard begeleiden. Laat een 
deelnemer als het paard bovenaan de rails vaststaat, het bordes opklimmen en op het paard gaan zitten. De 
deelnemers gaan dus niet eerder op het bordes staan dan wanneer het paard vaststaat. De deelnemer neemt 
de speer boven de schouder (dus niet onder de oksel) en probeert deze in de ring te steken, mislukt dit dan 
krijgt die een douche. Laat de deelnemer afstappen en stop de ring weer terug als deze raak gestoken is ( er 
helemaal induwen) daarna duwt u het paard weer naar boven . 

Stel de galg op de goede hoogte in.  
Zorg ervoor dat niemand onder de rails doorloopt of er dichtbij gaat staan!! 
 
Afbouwen van het ringsteken te paard: 
Volg de stappen van het opbouwen in omgekeerde volgorde. 
 
 

Vervoer van het ringsteken te paard: 
Zorg dat bij het vervoer alles stevig vast staat, zodat de onderdelen niet kunnen  
gaan schuiven. Wees erg voorzichtig met het paard. 
 

1 Opzetinstructie 
 
Handel bij het opzetten als volgt: 
- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. 
- Plaats de paardringsteekbaan op een zachte ondergrond zoals gras. 
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de paardringsteekbaan, zie plattegrond (pagina7). 
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen. 
- Gebruik altijd een geaard stopcontact en een eventuele afzetting rondom de baan. 
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44. 
 

                             
          Stap 01.             Stap 02.     
 
 
 
  

                               

U begint met het plaatsen van de bordes. Dit 
bestaat uit 2 bordespoten (let er goed op dat 
deze schuin staan), een hekwerkje met het 
naamplaatje, de bodem van het bordes en een 
trappetje. Schuif het 1e deel van de rails over 
de bruine pen. 

Plaats de 1e poot onder de rails ter 
ondersteuning 
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                   Stap 03.             Stap 04. 
 
 
 
 
 
 

 

                             
Stap 05.                                                                                        Stap 06. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                              Stap 07. Bevestig de stang van de douchekop op de 

achterste poot van de attractie, en zorg ervoor 
dat deze stevig staat. 

Plaats nadat u de bochtrails heeft bevestigd 
het paard op de rails.  
Bevestig vervolgens het laatste deel van de 
rails met de poot ter bescherming. 

Schuif het volgende deel van de rails in 
elkaar. (zorg ervoor dat de goede kleuren met 
elkaar corresponderen zodat je alles in de 
goede volgorde neerzet). 
Schuif steeds een deel van de rails in elkaar 
met de poten totdat de bochtrails bevestigd is. 

Na elke handeling draait u alle bijbehorende 
moeren en bouten goed vast. ( controleer 
tijdens het gebruik v/d baan de 
bevestigingen nogmaals). 

Zet de douchemast in elkaar en bevestig 
vervolgens de waterslang aan op deze 
douchemast.
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                        Stap 08. Stap 09. 
 
 
 
 

                                              
               Stap 10.        Stap 11. 

 
 
 
 
 

    
                       Stap 12.          Stap 12. 
 
   
       
 

Bevestig op deze galg de contactdoos. 

Bevestig de galg aan de 2 middelste poten 
van de attractie. 

Sluit de ring aan op de mast en zorg ervoor 
dat het flapje de kant opwijst van het begin 
van de baan. 

Stel alle poten bij zodat deze horizontaal 
staan. Bevestig vervolgens de pionnetjes aan 
de pootjes ter beveiliging, eventueel brengt u 
er nog een afzetting aan om de baan.

Bevestig deze schakelaar op de baan (het 
wieltje naar buiten en de schakelaar 
gelijkmatig aan de baan)  en sluit tevens de 
slangen aan op de contactdoos 

5 

De toeter sluit u aan op de witte contactdoos. 
De 12-polige stekker v/d ringmagneet plaatst 
u in de 12-polige contactdoos. 
De zwarte kabel dient als laatste aangesloten 
te worden op 220 V. 

kraan

douche
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1.2 Neerlaatinstructies 
 
Handel bij het neerlaten als volgt: 
- Controleer de paardringsteekbaan op beschadiging en meld eventuele schade aan  
  Withagen-attractieverhuur. 
- Reinig het paard en de baan zonodig met een vochtige doek en laat het drogen. 
- Controleer of alle gebruikers de paardringsteekbaan hebben verlaten. 
- Verdeel de onderdelen gelijkmatig over de wagen en zet deze goed vast met de bijgeleverde spanbanden.
  

 

4 Gebruiksinstructie 
1. Het gebruik van de paardringsteekbaan is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen 

persoon.  
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar. 
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 7 jaar, de maximale leeftijd is 80 jaar. 
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 1 persoon. 
5. De maximale lengte van de gebruikers is 1.20 cm. 
6. Het is aan te bevelen de baan met twee personen de bedienen i.v.m. de veiligheid. 
7. Het gebruik van scherpe- of hete voorwerpen op de paardringsteekbaan is niet toegestaan. 
8. Het gebruik van voedsel en drinken op de paardringsteekbaan is niet toegestaan. 
9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij 

het gebruik van de paardringsteekbaan .  
10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen. 
11. Het is niet toegestaan de baan te betreden binnen een afstand van 1,8 meter. 
12. Bij een windkracht van  meer dan 5 Bft mag de paardringsteekbaan niet gebruikt of opgezet 

worden. 
13. Bij stroomuitval of storing aan de paardringsteekbaan mag deze niet gebruikt worden. 
14. Tijdens het gebruik v/d baan dienen de bevestigingen nog een keer nagelopen te worden. 
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5 Plattegrond 
Uit veiligheidsoverwegingen dient rondom de paardringsteekbaan een vrije ruimte van minimaal 1,8 meter 
aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven. 

 

 
 

N.B. :  Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen 
 

 
 

Zijn er problemen of defecten bij de attractie, bel ons dan zo spoedig mogelijk 
onder nummer  0164-235143  of mobiel 06-51749020 

 
 
 
 
 

 
VEEL PLEZIER MET HET RINGSTEKEN TE PAARD 

 
© Withagen- attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in 
overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 
1996. 

 
Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik 

van het ringsteken te paard gedurende de gehele verhuurperiode. 
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