
Manege Snorrewind is lid van de FNRS. Je weet wel…van het ruiterpaspoort en het bord met de 
sterren aan onze gevel. De brancheorganisatie voor de betere paardenbedrijven in Nederland.  
 
De FNRS: 
>  heeft gekwalificeerde bedrijven door heel het land 
>  waarborgt veiligheid op de FNRS Bedrijven 
>  biedt leuke en leerzame opleidingen aan op elk niveau 
>  staat voor lesgeven door gediplomeerde instructeurs 
>  staat voor plezier met paarden voor iedereen 
 
Tot op heden zorgde de FNRS er niet alleen voor dat de aangesloten stallen en maneges zo goed 
mogelijk hun bedrijf konden managen, maar ze hielden zich ook bezig met het ontwikkelen van 
ruiteropleidingen voor ruiters zonder eigen paard. Vanaf 1 januari 2016 verandert er het een en 
ander want de FNRS gaat nauw samenwerken met de KNHS. We vertellen graag wat dat voor jou 
betekent. 
 
Het ruiterpaspoort 

Iedereen die rijdt op een FNRS Manege heeft een ruiterpaspoort. Dat was al zo en dat blijft zo!  

Het ruiterpaspoort is een officieel, persoonsgebonden en landelijk erkend document voor ruiters. Je 

kunt bijvoorbeeld in het ruiterpaspoort bijhouden aan welke proeven (dagen) je hebt meegedaan, 

welke buitenritten je hebt gereden en welke diploma’s of certificaten je behaald hebt. Zo heb je jouw 

ruitercarrière altijd duidelijk in beeld. Tot op heden kreeg je jaarlijks een factuur van de FNRS voor 

het verlengen van je lidmaatschap. Je was met het ruiterpaspoort al wel lid van de KNHS en kon 

genieten van enkele voordelen, maar niet van alle. Als gevolg van de samenwerking zijn vanaf 1 

januari alle voordelen van toepassing. 

 

Lid zijn van de sportbond 

Vanaf 1 januari 2016 ben je volledig lid van de KNHS, de Koninklijke Nederlandse Hippische 

Sportbond. Want je bent ook een paardensporter! Of je nou de ambitie hebt om een topper te 

worden zoals Edward Gal of dat je liever een rustig ritje buiten maakt. We zijn allemaal 

paardenliefhebbers die willen dat de paardensport goed geregeld is. 

 

Opleidingen &  proeven 

De KNHS is er voor alle paardenliefhebbers. De opleidingen die voorheen tot de FNRS behoorden 

worden op een paar punten een klein beetje aangepast, zodat alles beter op elkaar aansluit en er 

voor iedereen op ieder niveau iets te leren valt. Het aanvragen van een startpas voor deelname aan 

KNHS wedstrijden kan vanaf 1 januari ook via onze manege. Via MijnKNHS kun je al jouw sportieve 

prestaties volgen. Dus ook hoe ver je bent gevorderd met je F-proeven. In  2016 is er ook een app 

beschikbaar waardoor je ook op je mobiel je resultaten kunt inzien. Dit was voorheen alleen mogelijk 

voor KNHS wedstrijden maar nu ook voor de F-proeven.  

 

Communicatie 

De communicatie over jouw ruiterpaspoort en je ruitercarrière verloopt via de manege, maar ook via 

de KNHS. Je kunt je gratis abonneren op de verschillende KNHS-nieuwsbrieven, waaronder de 

specifieke nieuwsbrief voor ruiterpaspoorthouders, die informatie geeft over onder andere                 

F-proeven, de zitcompetitie en de springcompetitie. Ook wordt de Paard&Sport vernieuwd. Het 

wordt een glossy magazine en deze valt ieder kwartaal bij jou op de deurmat.  



 

Veilig & Verzekerd 

Onze manege doet er alles aan om de paardensport zo veilig mogelijk te maken. We zijn gekeurd 

door Stichting Veilige Paardensport en hebben als bewijs een bord aan onze gevel hangen. Dat 

betekent dat we voldoen aan strenge eisen om het zo veilig mogelijk te maken op ons bedrijf. Toch 

blijven er altijd risico’s bestaan. Je hebt nu eenmaal te maken met levende dieren die niet altijd 

voorspelbaar zijn. Het lidmaatschap van de KNHS biedt standaard een aanvullende verzekering voor 

ongevallen voor ruiters. Daarnaast is speciaal voor paardensporter de Nationale Sportpolis van 

Zilveren Kruis ontwikkeld. Deze zorgverzekering is toegespitst op de paardensporter. Kijk voor het 

dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden op  www.knhs.nl/verzekeringen. 

 

Ledenvoordeel 

De KNHS heeft speciaal voor leden aanbiedingen en kortingen. Jij kunt hier ook gebruik van maken. 

Er worden fikse kortingen gegeven op toegangskaarten voor bijvoorbeeld Horse Event (korting van € 

15,-), Jumping Amsterdam en Indoor Brabant. Verder zijn er ook vaak ledenacties voor accessoires, 

paardengadgets en paardrij-kleding. Jouw voordeel kan oplopen tot wel € 1000,- per jaar. Kijk voor 

meer details op www.knhs.nl/ledenvoordeel. 

 

Contributiebedrag 

KNHS heeft de contributiestructuur vereenvoudigd. Er werden veel verschillende tarieven 

gehanteerd voor verschillende soorten paardenliefhebbers. Alle KNHS contributiebedragen worden 

in 2016 gelijk getrokken naar € 20,-. Dit geldt ook voor de kosten van jouw ruiterpaspoort. In dit 

bedrag is dus het KNHS-lidmaatschap met bovengenoemde voordelen inbegrepen. 

 
Wij rekenen er op dat deze samenwerking het plezier in paardrijden voor jou als ruiter zal verhogen 
en we zijn er van overtuigd dat de paardensport hiermee een flinke stap voorwaarts zal maken. 
 
Heb je nog vragen over deze mail? Vraag ons er even naar als je op de manege bent of bel met de 
KNHS op 0577-408300. 
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