Veelgestelde vragen
Hoelang voor de paardrijles moet ik aanwezig zijn?
Wij adviseren om 20 minuten voor de les aanwezig te zijn. Op deze manier heb je tijd genoeg om je
pony te poetsen en op te zadelen als deze nog niet in de les loopt.
Hoe zien mijn eerste paardrijlessen eruit?
De eerste lessen rijd je een half uur in een klein groepje van twee of drie leerlingen. Ook volg je nog
een half uur stal les om alles te leren over het poetsen en opzadelen van paarden. Wanneer je een
aantal lessen hebt gehad, ga je een uur rijden in een grotere groep.
Wat moet ik voor kleren aan op mijn eerste paardrijles?
Wij begrijpen dat een paardrij outfit kostbaar is om aan te schaffen. Daarom adviseren wij de eerste
lessen een broek waar geen binnen naad in zit te dragen, bijvoorbeeld een joggingbroek. Bij het
schoeisel is het belangrijk om een gladde zool te hebben met een klein hakje. Bijvoorbeeld
regenlaarzen. Schoenen met veel profiel zijn gevaarlijk omdat die klem kunnen gaan zitten in de
stijgbeugel. Een goedgekeurde veiligheidscap is bij ons te leen.
Wat moet ik voor kleren aan tijdens de FNRS proeven?
Het is belangrijk om er netjes uit te zien tijdens een wedstrijd. Je rijbroek moet een effen kleur zijn.
Als bovenkleding voldoet een nette donkere trui met daaronder een blouse of polo met wit kraagje.
Witte handschoenen zijn verplicht. Heb je lange haren, gebruik dan een haarnetje of maak een vlecht
in je haar.
Hoe werkt het systeem van de F-proeven?
Promoveren kan bij:
F1 / F2
F3 / F4 / F5
F6 / F7 / F8 / F9
F10 / F11 / F12

Minimaal 2 promotiepunten per klasse
Minimaal 3 promotiepunten per klasse
Minimaal 4 promotiepunten per klasse
Minimaal 5 promotiepunten per klasse

Tevens moet je bij de laatste keer dat je de F2, F4, F6, F8 en F10 rijdt een theorie
toets maken. Wanneer je hiervoor slaagt en tevens meer dan 210 punten voor je proef haalt krijg je
een diploma.

De theorie die je moet leren voor de toetsen is te vinden in het FNRS boek “Paardrijden met plezier”
welke bij ons verkrijgbaar is voor €15,00.
Wanneer je F3+1 promotiepunt bent kun je tevens deelnemen aan de vaardigheidsproeven. Hierin zit
bijvoorbeeld een slalom en een klein sprongetje.
Je kunt 1x per maand dat er F-proeven georganiseerd worden deelnemen.
Hoe gaat de wedstrijd verder in zijn werk?
Een aantal dagen van te voren verschijnt de startlijst op de website en komt hij in de hal op het
prikbord te hangen. Hierbij kun je zien hoe laat je moet rijden, op welke pony of paard je moet en of
deze nog vaker mee loopt. Als er NL achter je naam staat kun je niet losrijden omdat er in het zelfde
groepje nog iemand anders op de pony gaat.
Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent, het kan altijd in of uit lopen. Als eerste lever je het
ruiterpaspoort in de bij bar en betaal je het startgeld.
Daarna ga je zorgen dat je pony er tiptop uitziet en zorg je dat hij op tijd opgezadeld is om los te
kunnen rijden.
Wat is een ruiterpaspoort?
Als je kiest om te paardrijden bij een FNRS ruitersportcentrum kies je voor kwaliteit, veiligheid en een
breed aanbod van uitstekende ruiteropleidingen. Je ontvangt dan het FNRS ruiterpaspoort. Het is
een officieel en persoonsgebonden document voor alle manegeruiters die rijden bij een FNRS
Ruitersportcentrum. Het is een registratiebewijs rijvaardigheidsniveau. Ook ben je via het
ruiterpaspoort automatisch lid van de KNHS, de overkoepelende sportbond.
In het ruiterpaspoort kun je veel dingen registreren, zoals gereden wedstrijden, gereden buitenritten,
maar ook wanneer je de eerste paardrijlessen gereden hebt. Op vertoon van je ruiterpaspoort krijg je
kortingen op ruiterkampen en voor diverse activiteiten en evenementen en mag je deelnemen aan
KNHS wedstrijden. Daarnaast is er een ongevallenverzekering gekoppeld aan het ruiterpaspoort, een
belangrijk document dus.
Kan ik bij jullie een paard of pony huren voor een buitenrit?
Wij verhuren geen paarden of pony’s zonder begeleiding. Het is voor niet leden echter wel mogelijk
om onder begeleiding van een van onze instructeurs een buitenrit te maken in groepsverband. In de
periode van april t/m oktober organiseren wij regelmatig 2-uurs buitenritten. Ook gaan de reguliere

groepslessen vaak het bos is, indien het weer het toelaat.
Voor meer informatie en mogelijkheden kunt u telefonisch contact opnemen.

