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Het jaar is alweer bijna voorbij..

Jodphurs, Chaps en/of laarzen?

Lessen en hoe laat ben jij dan op stal?

Haren los of vast?

Voor we het weten is het alweer 2023!!! Manege Belvedere hee� een paar leuke �ps en weetjes 
om te zorgen dat iedereen veilig en leuk kan paardrijden in 2023!

Deze regel is belangrijk voor de veiligheid! Draag jij je haar los �jdens het rijden of heb je het wel 
netjes in een staart maar is je haar zo lang dat het nog alle kanten op kan? Dan kan je vast komen 
te zi�en als je valt.. Daarom al�jd: haren vast!

Als jij gaat paardrijden is het belangrijk dat je de juiste schoenen aan hebt. Hieronder zie je wat je
aan moet hebben �jdens het rijden:

Wij merken dat heel veel lesklanten een paar minuten voor of zelfs een paar minuten na de start 
van de les op de manege aankomen. Heb je les? Zorg dan dat je op �jd op stal bent zodat je je eigen 
paard of pony kan zadelen (als je hulp nodig hebt is niet erg). Zodat jij en je paard of pony minimaal 
5 minuten voor de start van je les er klaar voor zijn!

Paardrijlaarzen Jodphurs + Chaps



Meelopen met buitenri�en, wat voor jou?
De zomer is voorbij, maar dat betekend niet dat de buitenri�en voorbij zijn. Al deze buitenri�en  
kunnen wij niet zonder jullie hulp, want als er mensen zijn die nog niet kunnen paardrijden, hebben
wij extra helpende handen nodig!

Wat ga je doen?
Hoofdtaak: Je loopt mee met een buitenrit van 2 uur. Je helpt de mensen als ze hulp nodig hebben.
Bijtaken: Als je op �jd bent kan je helpen zadelen en na de �jd helpen met de paarden verzorgen.

Wat krijg je er voor terug?
Als jij 7 buitenri�en hebt meegelopen (1 volle kaart) mag je een uur vrijrijden! Bij 2 volle kaarten
kan je zelfs een buitenrit doen! Afspraken over wanneer je dit wilt doen kun je maken bij het
inleveren van je volle kaart(en).

En natuurlijk is 2 uur lopen niet niks, dus na het lopen van een rit krijg je een glaasje ranja en een
lekker zakje snoep of als het heel warm is een ijsje. Lekker!

Nieuwe proeven!
Februari hebben wij weer de eerstvolgende proevendag. LET OP! De proeven zijn aangepast.
Onderstaande Qr-codes beva�en de nieuwe proeven die wij gaan gebruiken!

Nieuwe proeven
Inloggen knhs*

Proeven App mobiel 
Kost eenmalig 5 euro

Proeven boekje
19,46 voor KNHS leden**
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*Door in te loggen op mijn knhs kan je GRATIS toegang krijgen tot de nieuwe proeven! Downloaden en klaar!
**De nieuwe proevenboekjes kosten 19,46 MET je ruiternummer pak deze er dus bij anders betaal je 25,95!



Klopt jouw mailadres?
Als je lid wordt van de KNHS/FNRS 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, sluit je de even proeven af met een theorie-examen. 
Hiervoor heb je het boek “leer paardrijden met plezier” nodig. Deze kan je op de manege kopen 
voor €20,- en is incl. een proevenboekje. Deze proevenboekjes zijn ook los te verkrijgen bij ons
op stal.

Jaarzegels in je paspoort

FNRS alles wat je moet weten!

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.

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




