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5 redenen om voor een
FNRS-bedrijf te kiezen

1

Vriendelijk en veilig paardrijden.

2

Veelzijdig en compleet paardensportaanbod.

3

Gediplomeerde instructie.

4

Gezonde, goedverzorgde en opgeleide paarden.

5

Uitgebreid verzekerd.

Wat je kunt leren!
Als je begint met paardrijden op een FNRS-bedrijf, leer je
rijden volgens de ruiteropleiding van de KNHS. Tijdens de
opleiding maak je kennis met de verschillende onderdelen
van de paardensport en ontdek je wat jij het leukste vindt
om te doen. Je begint altijd met dressuur; de basis van de
paardensport.
Als je het leuk vindt kun
je leren springen,
buitenrijden of mennen.
En wat dacht je van
voltige, turnen op een
paard? Of western
rijden? Op veel maneges
worden ook carroussellessen gegeven, waarbij
je met een heel team
tegelijkertijd oefeningen
uitvoert.
Kortom: er valt heel
veel te leren!

Bedrijfsstempel:

www.fnrs.nl
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Veilig en leuk leren paardrijden!
Plezier met paarden voor iedereen!
Paardrijden is een fantastische sport, die door
ongeveer 400.000 mensen in Nederland wordt
beoefend. Het is een sport voor jong en oud,
groot en klein. Of je nu nog nooit op een paard
gezeten hebt of juist al jarenlang een eigen paard
hebt: op een FNRS-bedrijf heeft iedereen plezier
met paarden.
Bij de FNRS zijn niet alleen maneges aangesloten,
je vindt in ons adresboek ook aangesloten
pensionstallen, instructie-, sport- en trainingsstallen en opfokbedrijven. Dus ook met je eigen
paard kun je op een FNRS-bedrijf terecht.

Ruiterpaspoort en F-proeven
De FNRS werkt nauw samen met
de paardensportbond, de KNHS.
Als je rijdt op een FNRS-bedrijf
wordt je ook lid van de KNHS en
ontvang je een eigen Ruiterpaspoort waarin je je vorderingen
kunt bijhouden, heb je toegang
tot alle opleidingen en kun je
meedoen aan de F-proeven als
je dit leuk vind. Ieder niveau kun

Gediplomeerde instructie
Op een FNRS-bedrijf leer je rijden
van instructeurs en instructrices
met een diploma van een goedgekeurde instructeursopleiding.
Om goed en met plezier paard te
leren rijden, is het belangrijk dat
je een instructeur of instructrice
hebt die je goed uit kan leggen
wat je moet doen. Zij weten hoe
ze de les leuk en veilig houden
en begeleiden jou stap voor stap
tijdens je ruiteropleiding.

je afsluiten met een F-proef,
waarbij een jury kijkt hoe goed
je kan rijden. Heb je meer
ambities? Na de F-proeven kun
je gemakkelijk doorstromen
naar KNHS-wedstrijden. Verder
ontvang je bij je KNHS-lidmaatschap ook een leuk paardentijdschrift, krijg je flinke kortingen
en ben je ook nog eens goed
verzekerd op de manege.

Open dagen, ponykampen en
nog veel meer!
Ben je nieuwsgierig geworden? Op
veel FNRS-bedrijven wordt elk jaar
een open dag georganiseerd.

Gekwalificeerde maneges
en veiligheid
Veiligheid vinden we bij de FNRS het allerbelangrijkste. Daarom letten we daar samen
altijd heel goed op. De aangesloten bedrijven
voldoen aan strenge veiligheidsvoorwaarden
en worden hier regelmatig op gekeurd. Een
FNRS-bedrijf herken je aan het blauwe bord
met het logo van een paard én het oranje-witte
bord van de Stichting Veilige Paardensport.

Kijk op:

www.fnrs.nl

Dan zie je wat voor lessen er gegeven
worden en wat je er nog meer kunt
doen. Zo organiseren veel bedrijven
ook ponykampen, buitenritten en
wedstrijden! Kom snel een keertje
kijken en ontdek wat voor leuke dingen
de maneges allemaal organiseren. Op
onze website zoek je eenvoudig een
FNRS-bedrijf bij jou in de buurt.

