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Samenwerking
De komende maanden worden de KNHS- en FNRS-paardensportaanbieders, ledenraad en 

fora-leden via nieuwsbrieven en in dit magazine geïnformeerd over de samenwerking tussen de 

KNHS en de FNRS die per 1 januari 2016 officieel van start gaat.

De doelstelling van de samenwerking tussen de FNRS en de KNHS is om de paardensector als 

geheel te versterken. Zowel de FNRS als de KNHS hebben baat bij meer mensen die eerder en 

langer paardrijden. Structurele samenwerking en onderlinge afstemming leidt tot een nog 

sterkere profilering van de afzonderlijke organisaties. De FNRS als de branchevereniging voor 

alle professionele sportaanbieders, de KNHS als sportbond voor alle paardensporters.

Een stuurgroep, waarin zowel FNRS als KNHS bestuursleden deelnemen, is verantwoordelijk voor 

het project. De projectgroep is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de genomen besluiten in 

de stuurgroep en de hieruit voortvloeiende acties zoals het doorontwikkelen van de ruiteroplei-

ding, waaronder de vernieuwde F-proeven. Het projectteam komt één keer in de 14 dagen 

bijeen. De projectgroep bestaat uit medewerkers van de KNHS en op onderwerpen medewerkers 

van de FNRS. 

Manege Instructeur Basissport van start! 
In 2013 heeft KNHS de opleiding Instructeur Basissport geïntroduceerd. Vanaf 1 september 2015 

gaat de variant Manege Instructeur Basissport van start. Deze opleiding wordt grotendeels gevolgd op 

het FNRS-bedrijf waar de cursist in dienst is. Hierdoor wordt de cursist volledig opgeleid aan de hand 

van de wensen van de ondernemer.  De FNRS en de KNHS hebben de opleiding samen opgezet. De 

examens worden door de stichting ORUN afgenomen. Deze opleiding is positief beoordeeld na een 

audit door NOC*NSF. Let op, er is een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Er zal een loting plaatsvin-

den bij grote belangstelling. 
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Op dit moment wordt de laatste hand gelegd 

aan de inhoud van zowel de theorieboeken als 

de proevenboeken. Op 1 januari 2016 gaan we 

van start met het aanbieden van dit nieuwe 

materiaal. Dit zal in overleg met de ondernemer 

gefaseerd worden ingevoerd waarbij we 2016 

als overgangsjaar beschouwen.

Pilot digitaal  
F-proeven systeem
FNRS en KNHS testen samen een online 

systeem om de administratie rondom F-proeven 

voor manegehouders te vergemakkelijken. In 

het najaar van 2015 begint een pilot, om het 

systeem goed te testen en te bekijken of het 

een toegevoegde waarde biedt voor de 

aangesloten manegehouders. Met dit systeem 

kunnen ruiters zich online opgeven voor 

F-proeven; ook de resultaten en administratie 

worden online verwerkt. Eind augustus hebben 

de geïnteresseerden hun eerste bijeenkomst in 

Ermelo.  Voor verenigingen bestaat er al een 

automatiseringssysteem: concours 3.5 welke 

gekoppeld kan worden aan Mijn KNHS waar alle 

registratie van leden, inschrijvingen van 

wedstrijden, startpassen en sportstanden 

plaatsvindt. Momenteel kijkt de KNHS of 

FNRS-ondernemers hier per 1 januari 2016 ook 

gebruik van kunnen gaan maken, waarbij wij het 

streven hebben de registratie van de resultaten 

van de F-proeven ook mogelijk te maken.

KNHS en FNRS samen 
op Horse Event
Tijdens Horse Event promoten de KNHS en de 

FNRS gezamenlijk de paardensport onder het 

motto: “(Beter) leren paardrijden doe je bij de 

KNHS en de FNRS!” Alle clinics, workshops en 

stands van de KNHS en de FNRS staan in het 

teken van dit thema. We dragen in alles Passie 

voor paardrijden uit. In de FNRS-hal promoten 

we in onze gezamenlijke stands onder meer de 

nieuwe Nederlandse Paardensport Academie 

(NPA), de vernieuwde F-proeven en het 

Ruiter- en Menbewijs. 

Vernieuwing F-proeven
Een van de vele voordelen van de nieuwe 

samenwerking is dat er een doorlopende 

sportkolom ontstaat met producten en diensten 

voor alle paardensporters passend bij elke 

ambitie en niveau. Hiervoor wordt de huidige 

ruiteropleiding van de FNRS als uitgangspunt 

genomen. Voor de ontwikkeling van het 

vernieuwde sportaanbod zijn per discipline 

werkgroepen samengesteld.  De populaire 

F-proeven van de FNRS zijn in samenwerking 

tussen de KNHS en de FNRS technische 

commissie geoptimaliseerd waardoor ze 

naadloos aansluiten op de wedstrijdkolommen 

van de KNHS beginnend in de klasse B. 

Daarnaast is ook de bijbehorende theorie 

herzien. In de verschillende niveaus wordt de 

theorie over omgang en verzorging van het 

paard zoals gevraagd in bijvoorbeeld het 

Ruiter- en Menbewijs, voor alle disciplines 

toegevoegd. Als voorbeeld; wanneer je F8 rijdt 

in de dressuur dan heb je alle theorie gehad die 

je nodig hebt om het CBR2 theorie examen te 

kunnen doen. Op deze manier is er een 

doorlopende leerlijn ontwikkeld met kennis- en 

vaardigheidsdoelen per niveau en per discipline. 

Uiteindelijk ontstaat er dan een productenlijn 

die geheel op elkaar aansluit van een begin-

nende ruiter tot aan de topsporter. Voor ieder 

wat wils op elk moment en in elke fase passend 

bij het opleidingsniveau van de paardensporter.  

Startpas voor  
manegeruiters 
Per 1 januari 2016 kunnen niet alleen ruiters 

die bij een vereniging zijn aangesloten een 

startpas aanvragen maar ook ruiters die 

aangesloten zijn bij een FNRS Ruitersportcen-

trum. De ondernemers moeten dan wel de 

beschikbare wedstrijdpaarden bij de KNHS 

registreren. Deze startpassen zijn nodig voor 

deelname aan de KNHS-wedstrijdsport vanaf 

de klasse B. De aanvraag hiervan verloopt via 

Mijn KNHS. Hierover ontvangt u later meer 

informatie.  Naast het aanvragen van de 

startpassen mogen de FNRS ondernemers ook 

na 1 januari KNHS-wedstrijden organiseren 

vanaf de klasse B.

Ontwikkeling  
brancheproducten 
Per 1 januari kunnen KNHS-verenigingen 

ook gebruik maken van een groot aantal 

brancheproducten en –diensten van de 

FNRS. Denk hierbij aan ondersteuning op 

het gebied van accommodatievraagstukken, 

verzekeringen, etc. In een later stadium 

vertellen wij u hier meer over.
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