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Aanspreekpunt FNRS-paardencommissie 2019-2020 
Aure Lampe 
fnrs.paard@rsvdehogedevel.nl 
06-34964075 
(Contact het liefst via de mail) 
 
Wedstrijdseizoen 
1. Het wedstrijdseizoen loopt van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020. 
2. De data van de wedstrijden worden aangekondigd via www.rsvdehogedevel.nl 

(>>Wedstrijden>>FNRS Paarden) 
3. De wedstrijdcommissie kan in overleg met het bestuur/bedrijfsleider een wedstrijd bij 

onvoldoende deelnemers of onvoldoende beschikbare paarden aflasten. 
4. Deelname aan de FNRS paardenwedstrijden is mogelijk indien: 

- De ruiter lid is van RSV de Hoge Devel 
- Er niet deelgenomen wordt aan de FNRS ponywedstrijden 
- Er in het geval van deelname met een privépaard accomodatiekosten voor dat paard 

zijn voldaan 
- De combinatie niet in het bezit is van een KNHS startpas 

5. Gelegenheidscombinaties (ruiter niet lid en/of paard niet accomodatielid) mogen 
uitsluitend starten met toestemming van de bedrijfsleiding. Zij starten buiten mededingen 
(BM) en mogen indien het programma het toelaat, manegeruiters en privéruiters die 
accomodatielid zijn hebben voorrang. 

6. De wedstrijdcommissie kan in overleg met de bedrijfsleider een combinatie uitsluiten van 
wedstrijden 

 
Inschrijven 
7. De inschrijving opent op de zaterdag 5 weken voorafgaand aan de wedstrijddag en is 2 

weken geopend. De opening van de inschrijving is ook terug te vinden op 
www.rsvdehogedevel.nl (>>Wedstrijden>>FNRS Paarden).  

8. Een ruiter mag zich inschrijven vanaf het moment dat de ruiter minimaal 1 maand bij de 
paarden in een les heeft gereden. 

9. Een ruiter die voor de eerste keer start kan instromen in categorie F1 t/m F6. Samen met 
de instructie bekijkt de ruiter waar hij of zij kan instromen en geeft dit niveau bij 
inschrijving door.  

10. Je kunt je inschrijven door te mailen naar fnrs.paard@rsvdehogedevel.nl met daarin de 
naam van de ruiter, het niveau en voor privéruiters de naam van het paard. 

11. Manegeruiters mogen 1 paard opgeven waar liever niet op gestart wordt. Wanneer er 
meer dan 1 paard doorgegeven wordt, zal er geen genoteerd worden. Bij het indelen zal 
de instructie hier zo veel mogelijk rekening mee houden, het is echter geen garantie! 

12. Gelegenheidscombinaties kunnen zich via de mail inschrijven en komen, na toestemming 
van de bedrijfsleiding, in eerste instantie op de reservelijst. Wanneer er na sluiting van de 
inschrijving nog plek is, zullen zij op de startlijst komen.  

13. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst aan de startlijst toegevoegd. Het 
aantal starts voor de manegepaarden wordt voorafgaand aan de inschrijving overlegd met 
instructie en/of bedrijfsleiding, afhankelijk van het aantal beschikbare paarden.  
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14. Wanneer de startlijst vol is, wordt een reservelijst gemaakt. Bij afmelding vóór 
sluitingstijd wordt de eerstvolgende ruiter van de reservelijst aan de startlijst toegevoegd. 
Wanneer de startlijst bekend is en er volgt een afmelding, wordt gekeken naar het 
vrijgekomen paard en besluit de instructie, afhankelijk van niveau van de ruiters op de 
reservelijst, welke ruiter aan start mag komen. 

 
Startlijst 
15. Na sluiting van de inschrijving (3 weken voor de wedstrijddag) wordt een startlijst en 

startvolgorde bepaald door de FNRS-commissie. Uitzonderingen op de startvolgorde zijn 
alleen in speciale gevallen mogelijk in overleg met de FNRS-commissie. 

16. De indeling voor manegeruiters wordt gemaakt door de instructie. Hier zijn geen 
wijzigingen in mogelijk.  

17. De startlijst wordt 2 weken voor de wedstrijddag bekend gemaakt op het prikbord bij het 
kantoor en op www.rsvdehogedevel.nl (>>Wedstrijden>>FNRS Paarden) 

18. Wanneer een paard kreupel is of om andere reden niet mee kan lopen op de wedstrijddag, 
wordt in overleg met de instructeur gekeken of er een reservepaard beschikbaar is. Indien 
dit niet mogelijk is, kan de start geannuleerd worden.  

 
Wedstrijddag 
Aanmelden 
19. De hoogte van het inschrijfgeld is vanaf september 2019 vastgesteld op 12,50 per start, 

zowel voor een reguliere start als een start buiten mededingen. 
20. Zodra de startlijst bekend gemaakt is, is de ruiter het startgeld verschuldigd. Dit geldt ook 

wanneer er om wat voor reden dan ook afgemeld wordt.  
21. Het inschrijfgeld dient voorafgaand aan de start te worden voldaan op het wedstrijd-

secretariaat. De wedstrijdcommissie heeft het recht om een ruiter een startverbod op te 
leggen, wanneer deze in de bak verschijnt zonder het inschrijfgeld te hebben voldaan. Ook 
na het startverbod blijft de ruiter het startgeld verschuldigd. 

22. Bij het aanmelden moet een geldig FNRS-ruiterpaspoort worden ingeleverd. Het FNRS-
ruiterpaspoort is geldig indien het paspoort een actuele jaarzegel bevat. Na betaling moet 
jaarzegel, voorafgaand aan de wedstrijd, worden opgehaald op kantoor. Indien er geen 
geldige jaarzegel in het paspoort zit, kan er niet officieel gestart worden. In overleg kan 
besloten worden buiten mededingen te starten. 

 
Kledingvoorschriften (vanuit het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS) 
23. De veiligheidsvoorschriften van de manege worden ten aller tijde gehandhaafd 
24. Een volgens de geldende wettelijke norm goedgekeurd veiligheidshoofddeksel is verplicht 

voor iedereen die op een paard zit  
25. Het dragen van rijlaarzen of jodphurlaarsjes in combinatie met gelijk gekleurde 

gladleren/gladde kunstleren chaps (zonder franjes) is verplicht 
26. Het wedstrijdtenue bestaat uit: 

- Een rij-jas, type colbert 
- Een overhemd, dressuurblouse of wedstrijdshirt met korte of lange mouwen en 

een hoge boord of kol 
- Een witte, beige of gele rijbroek  
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27. Bij warme weersomstandigheiden kan de FNRS-commissie in overleg met het jurylid 
besluiten om in zomertenue te rijden. Hierbij mag de rij-jas worden uitgelaten en rijdt men 
in lichtgekleurde blouse, of shirt met korte of lange mouwen. Het dragen van een 
bodywarmer is hierbij toegestaan. 

28. Handschoenen zijn niet verplicht, maar draagt men deze wel, dan moeten ze licht gekleurd 
zijn, voor een optimale beoordeling van de handhouding 

29. De maximale toegestane lengte van een dressuurzweep is voor pony’s 100cm en voor 
paarden 120cm inclusief slag. Overmatig gebruik van zweep, teugels en/of sporen wordt 
bestraft met een waarschuwing. Na één waarschuwing volgt uitsluiting. 

 
Paarden 
30. Ruiters zijn zelf verantwoordelijk voor het poetsen, vlechten en opzadelen van het paard, 

maar ook het naverzorgen van paard en harnachement. Wanneer twee ruiters een paard 
delen, moeten zij samen afspraken maken.  

31. Het is niet toegestaan om voor 10:00 op stal te zijn, omdat de paarden dan nog losgegooid 
worden. In overleg met de FNRS-commissie kunnen hier uitzonderingen op gemaakt 
worden, bijvoorbeeld wanneer er vroeg gestart wordt.  

32. Het is niet toegestaan om met meer dan 2 personen per paard in de stal aanwezig te zijn. 
Dit kunnen bijvoorbeeld beide ruiters zijn van 1 paard, of 1 ruiter met een groom.  

33. Het is niet de bedoeling dat de ruiters onnodig veel en lang met de paarden bezig zijn. Zorg 
ervoor dat het paard voldoende rust op stal krijgt. De FNRS-commissie kan ruiters uit de 
stal sturen, wanneer zij vinden dat de paarden/het paard te weinig rust krijgen/krijgt. 

34. Alle paarden moeten worden ingevlochten, tenzij door de commissie anders aangegeven. 
Wanneer er om een andere reden niet gevlochten kan worden, moet hiervoor 
toestemming worden gevraagd bij de FNRS-commissie die dit overlegt met het jurylid. 

35. De manegepaarden lopen met het harnachement (hulpteugels en/of beenbescherming) 
zoals zij ook in de lessen lopen, m.u.v. de sjabrakken. 

36. Er wordt gereden met witte sjabrak, die door de manege beschikbaar wordt gesteld. Het 
is toegestaan om met een eigen witte sjabrak te rijden, mits deze goed past. De FNRS-
commissie en de instructie behouden zich het recht om te beslissen dat een eigen sjabrak 
niet gebruikt mag worden. 

 
Losrijden 
37. Manegeruiters mogen losrijden vanaf de tijd die aangegeven staat op de startlijst. Hierbij 

wordt uitgegaan van onderstaande regeling: 
- F1 t/m F7: 20 minuten losrijtijd 
- Vanaf F8: 30 minuten losrijtijd voor de 1e ruiter, 20 minuten voor de 2e ruiter  

38. Manegeruiters die mee rijden op hun leasepaard, worden ingedeeld tussen de 
manegeruiters zodat er tijdens het losrijden instructie in de baan aanwezig is. In het 
klassement bij de prijsuitreiking vallen zij onder de privéruiters. 

39. Tijdens het losrijden mogen alleen degenen die op dat moment moeten losrijden zich in 
de bak bevinden plus de aanwezige instructeur/instructrice en de commissieleden. 
Eventuele eigen lezers mogen meelopen wanneer de ruiter de losrijbak verlaat. 

40. Manegeruiters (op manegepaarden of leasepaarden) worden enkel geholpen door de 
aangewezen instructie voor die wedstrijd. Hulp/lesgeven door anderen is niet toegestaan. 
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41. Bij het losrijden van de privépaarden is geen instructie vanuit de manege aanwezig, 
deze ruiters rijden zelf los. Door andere leden/instructeurs mogen deze ruiters geholpen 
worden, mits dit buiten de bak gebeurt. Er zijn geen personen in de bak toegestaan. Dit 
om de veiligheid van 'helper', paard en ruiter te kunnen waarborgen. Bij het helpen van 
privéruiters blijft een noodzakelijke voorwaarde dat overige ruiters hier geen hinder van 
ondervinden. 

 
Proeven 
42. Vanaf september 2019 rijden wij onze wedstrijden volgens de ruiteropleiding van de 

KNHS, opgedeeld in Brons en Zilver. Meer informatie over de ruiteropleiding is te vinden 
op de website van de KNHS (https://www.knhs.nl/paardrijden/paardrijlessen-en-
opleidingen/de-knhs-ruiteropleiding/). 

43. De proeven die wij rijden zijn versie 2016 en zijn te vinden in het boek ‘Leer paardrijden 
met plezier’ (F1 t/m F12), het boek ‘Leer paardrijden met plezier deel 2’ (F13 t/m F15 en B 
t/m L2) of op de website van de KNHS (https://www.knhs.nl/top-
sport/disciplines/dressuur/dressuurproeven/f-proeven/). 

44. De wedstrijdcommissie stelt een lezer voor de proeven beschikbaar. De ruiter is echter 
zelf verantwoordelijk voor het kennen van de proef en het rijden van de juiste figuren. 
Lezers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele leesfouten!! Indien de 
ruiter een eigen lezer heeft moet dit vooraf doorgegeven worden aan de 
wedstrijdcommissie. 

45. De proeven worden beoordeeld door een gecertificeerd FNRS-jurylid. De ruiter ontvangt 
een promotiepunt wanneer er minimaal 210 punten behaald zijn. Dit promotiepunt wordt 
door de FNRS-commissie in het ruiterpaspoort genoteerd 

46. Om te promoveren naar een volgende proef moet een aantal promotiepunten behaald 
zijn: 

- F1 en F2: 1 promotiepunt 
- F3 t/m F8: 2 promotiepunten 
- F9 t/m F15: 3 promotiepunten 

47. De opleiding Brons bestaat naast het rijden van de dressuurproeven F1 t/m F12 uit het 
maken van theorie-examens bij de F2, F4, F6, F8, F10 en F12. Na het behalen van 
voldoende promotiepunten (minimaal 210 punten) én een voldoende voor het theorie-
examen (max 3 fouten), krijgt de ruiter een diploma.  

48. De theorie-examens worden afgenomen bij de eerste keer starten van de proef. Wanneer 
het examen onvoldoende gemaakt wordt, krijgt de ruiter een tweede kans bij de tweede 
keer starten van de proef. Indien het examen dan nogmaals onvoldoende gemaakt wordt, 
dient de ruiter de proef opnieuw te rijden alvorens het examen nogmaals gemaakt mag 
worden.  

49. Tijdens het theorie-examen, opgesteld door de KNHS, wordt onderstaande leerstof uit het 
boek ‘Leer paardrijden met plezier’ getoetst 

- F2  Hoofdstuk 1   (Oude boek t/m H7) 
- F4  Hoofdstuk 2  (Oude boek H8) 
- F6  Hoofdstuk 3  (Oude boek H9 en H10) 
- F8  Hoofdstuk 4  (Oude boek H11) 
- F10 Hoofdstuk 5  (Oude boek H12) 
- F12 Hoofdstuk 6  (Oude boek H13) 
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50. De opleiding Zilver bestaat uit het rijden van de proeven F13 t/m F15. Na het behalen 
van de promotiepunten in de F15 krijgt de ruiter een diploma en kan de ruiter verder met 
de B t/m L2 proeven op de FNRS-wedstrijddag. 

 
Prijsuitreiking en Cup 
51. De indeling van de prijscategorieën wordt door de FNRS-commissie bepaald. 
52. Ruiters met leasepaarden vallen onder de privéruiters 
53. Afhankelijk van het aantal starts per categorie worden rozetten en prijzen uitgereikt 

- T/m 4 starts 1 prijs en rozet (oranje) 
- 5 t/m 8 starts 2 prijzen en rozetten (oranje, rood) 
- 9 t/m 12 starts 3 prijzen en rozetten (oranje, rood, wit) 
- 13 t/m 16 starts 4 prijzen en rozetten (oranje, rood, wit, blauw) 
- Enz. 

54. De uitslag wordt bepaald op basis van het gereden aantal punten. Bij een gelijk 
puntenaantal wordt de volgorde in overleg met de jury bepaald en wordt eerst gekeken 
naar: 

- Punt 26. De houding van de ruiter. 
- Punt 27. De zit van de ruiter. 
- Punt 31. Juistheid der teugelhulpen. 
- Punt 30. Juistheid der beenhulpen.  

Wanneer na deze punten nog geen verschil is in de plaatsing dan worden deze ruiters gelijk 
geplaatst. De volgende plaatsing wordt dan niet gegeven. 

55. Tijdens de prijsuitreiking ontvangen de deelnemers hun protocol met het gereden aantal 
punten en het ruiterpaspoort  

56. Het wedstrijdseizoen kent normaliter 6 wedstrijden, waarvan de 4 hoogste 
puntenaantallen meetellen voor de cup. De tussenstanden van de cup voor 
manegepaarden en voor privépaarden worden tijdens de prijsuitreiking bekend gemaakt. 
Bij een afwijkend aantal wedstrijden bepaalt de FNRS-commissie hoe veel 
puntenaantallen meetellen voor de cup. 

57. Indien er een gelijke stand is in de cup, wordt gekeken naar de hoogste individuele score 
om te bepalen welke ruiter hoger eindigt. Indien de hoogste individuele score gelijk is, 
wordt gekeken naar de op één na hoogste individuele score, enz.  

 
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via fnrs.paard@rsvdehogedevel.nl 

 


