
PROFESSIONALS
Inmiddels maakt een grote groep zorgprofessio-

nals deel uit van de FNHO, waaronder dierenart-

sen, fysiotherapeuten, hoefsmeden, gebitsver-

zorgers en zadelmakers. Grotendeels 

professionals die ‘aan het paard staan’ en ook 

in het dagelijks leven veelal samenwerken. Als 

een paard een blessure in zijn rug heeft, dan 

bekijkt niet alleen de dierenarts het probleem, 

ook zadelpassers, hoefsmeden en fysiothera-

peuten kijken mee. Daarnaast zijn ook de 

fokkers en de ondernemers vertegenwoordigd in 

de FNHO, waaronder de FNRS en diverse 

handel- en fokorganisaties.

KEURMERK
Alle disciplines hebben in de afgelopen jaren 

gewerkt aan erkende opleidingen met bij- en 

nascholingen. Er is overleg, men vraagt en 

geeft elkaar advies, wat er voor zorgt dat de 

lijnen korter en helder zijn geworden en dat de 

kwaliteit op alle gebieden verhoogd is. 

Kwaliteit is op alle gebieden in de hippische 

sector belangrijk, niet alleen bij de gezondheid 

van het paard, maar ook op het gebied van 

dierenwelzijn en duidelijkheid naar de 

consument. De FNHO is een wezenlijk 

keurmerk geworden, waarin de aangesloten 

leden elkaar niet alleen op bestuurlijk niveau 

vinden maar ook op de werkvloer.

SRP
De FNHO is ook onderdeel van de Sectorraad 

Paarden (SRP), hét aanspreekpunt voor de 

paardensector richting overheid. De Sectorraad 

Paarden heeft zich de afgelopen jaren onder 

andere bezig gehouden met de totstandkoming 

van de Gids Goede Praktijken, paardengezond-

heid, afspraken met de Belastingdienst over de 

btw , ontwikkeling van de Paardenwelzijnscheck en 

diverse andere onderwerpen. De komende jaren 

wil de SRP zich met name focussen op de naleving 

en doorontwikkeling van de Gids Goede Praktijken, 

het ontwikkelen van een identificatie & registratie-

systeem voor paarden en pony’s (I&R), contacten 

in Den Haag, protocollen voor de uitbraak van 

dierziekten en het blijvend benadrukken van het 

belang van de paardensector. 

De Federatie van Nederlandse Hippische Ondernemers (FNHO) is de overkoepelende 
vereniging van hippische brancheorganisaties. De vereniging behartigt de belangen 
van alle hippische ondernemers in Nederland. De FNHO bevordert de samenwerking 
tussen de sporters, de fokkerijen en de ondernemers in de hippische sector.
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De FNHO behartigt de belangen van alle hippische ondernemers in Nederland en bevordert de 

samenwerking tussen de sporters, de fokkerijen en de ondernemers in de hippische sector. Voor 

meer informatie en aangesloten leden zie www.fnho.nl. De leden van de FNHO zijn:

• Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra 

• Bond van Hengstenhouders (BvHH) 

•  Verenigde Sportpaardenhandel Nederland 

(VSN)  

• Vereniging Hengsten Opfokkers (VHO)

• Groep Geneeskunde Paard (GGP)

•  Nederlandse Vereniging voor Gebitsverzorgers 

bij het Paard (NVvGP) 

•  Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij 

Dieren, onderdeel paard (NVFD) 

•  Nederlandse Vereniging voor Hoefsmeden 

(VVvH) 

•  Nederlandse Vereniging van Zadelmakers 

(NVZR)

•  Centrale Bond van Paardenhandelaren in 

Nederland (Cebopa)
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