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Kerstcadeau!
Op 23 December 2021 kregen wij een prach�g cadeau
van Dawn. Een prach�g hengstveulentje; Don.

Hebben jullie de KNHS app al?

De KNHS hee� een speciale app waar alle F proeven
te vinden zijn, met leuke extra’s! Zo kun je in de app
ﬁlmpjes bekijken van je proef met �ps, ook kun je het protocol alvast bekijken; zo weet je
van te voren al waar je op wordt beoordeeld. En.. de moeilijke onderdelen worden ook nog eens
apart uitgelegd! Alle hulpmiddelen in één app! Let op: De app kost eenmalig 5 euro.

Download voor Android

Download voor Apple

Verzorgen, zadelen en opruimen.
Belangrijk: Verzorg je pony of paard goed, goed borstelen en de hoeven uitkrabben.
Na je les na verzorgen, bit afspoelen en spullen opruimen waar het hoort! Weet je niet precies
hoe dit moet? Goed nieuws! 3 Februari om 16.00 hebben wij weer een leuke poets en zadel middag!
Bekijk de ﬂyer en geef je op via het inschrijﬀormulier!

Spelletjesmiddag!

Dinsdag 1 maart is er weer een spelletjesmiddag! Lijkt jou dit leuk? Hou je mail dan goed in de
gaten! De exacte informa�e en �jd volgt nog.

Ponykamp!
Ook dit jaar doen we natuurlijk weer een Ponykamp. Het ponykamp zal plaatsvinden in het laatste
weekend van mei. Ook hiervoor geldt; hou je mail goed in de gaten voor de exacte �jd en informa�e!

Klopt jouw mailadres?
Als je lid wordt van de KNHS/FNRS dan heb je hiervoor een formulier ingevuld met je mailadres.
Je komt dan in onze ledenlijst en ontvangt mails van de manege. Wil je een mailadres toevoegen
of wijzigen geef dit dan door aan: manegebelvederenunspeet@gmail.com

Boek: Leer paardrijden met plezier
Als je meedoet met onze FNRS proevendagen, dan sluit je de even proeven af met een
theorie-examen. Hiervoor heb je het boek “leer paardrijden met plezier” nodig. Deze kun je op
de manege kopen voor €19,95 en is incl. een proevenboekje. Heb je vragen? Kijk in onze ac�viteiten
kalender bij vraag en antwoord FNRS

Jaarzegels in je paspoort
Zodra je contribu�e hebt betaald voor een nieuw jaarlidmaatschap van de KNHS/FNRS ontvang je
een beves�ging, en dat je de jaarzegel op de manege kunt ontvangen. Je ruiterpaspoort kun je
afgeven op de manege en in het weekend zal de jaarzegel verwerkt worden. Nadien kun je
je paspoort weer meenemen.

FNRS alles wat je moet weten!
Op onze site hebben wij een pagina vol met alle informa�e
van de FNRS. Wat staat hier allemaal op?
1. Algemene informa�e proevendagen
2. Huisregels
3. Rijbaanregels
4. Regels buitenrijden
Weet je iets niet of twijfel je? Bekijk dan onze site.
Daar staan antwoorden op (bijna) al je vragen.

manegebelvedere.nl

