Verslag KNHS FNRS avonden met
de kringen – okt en nov 2016
KNHS FNRS Kruisland
REGIO VERHAAL
Ruim 2000 reining beoefenaars maar slechts 150 zijn lid v.d. knhs. En die zijn alleen lid om mee te
kunnen doen aan selectiewedstrijden.
F-proeven meer inzetten voor de recreatieve ruiter (jong en oud).
Wedstrijdkalender: wie bepaalt nu eigenlijk of een wedstrijd erop mag of niet?
O.a. het voorbeeld van zuid Holland en West-Brabant situatie wordt aangehaald.
Afstemming primair in de kring waar het plaats gaat vinden, maar dit blijkt niet altijd zo te werken.
Want men wordt juist door de kring verwezen naar de regio, kring zegt dan dat de regio dit beslist.
Afstemming tussen verenigingen is erg belangrijk, met elkaar in gesprek gaan om de wedstrijden
onderling goed te plannen zodat er ook een evenwichtig en logisch aanbod voor de ruiters komt.
Verenigingen die van buiten Brabant hier iets organiseren hoeven niets af te dragen. Dat is zo
geregeld via het kring bestuur. Men vindt dit vreemd want die verenigingen kunnen dan voor lage
kosten iets organiseren en dus ook concurreren met onze eigen verenigingen uit Brabant.
In deze kring zijn maar twee 20X60 bakken, waarvan een van de gouwberg en die vraagt veel geld
dus eigenlijk geen optie. Andere optie is de Reigershorst.
Kring indeling lijkt voor west Brabant erg ongelukkig uitgepakt. Ze hebben daar te weinig
accommodatie opties.
De vraag wordt gesteld wie de licenties afgeeft voor selectiewedstrijden. Antwoord: alle verenigingen
of FNRS-bedrijven mogen dit aanvragen.
De vraag is wie dit dan goedkeurt? De kring keurt dit goed. Oftewel de wedstrijd procedure wordt
hierin gevolgd.
Vereniging uit Wouw heeft contact gezocht met de reigershorst en deze vereniging is van mening dat
het regiobestuur hier ineens tussen is gaan zitten. Hier is men zeer ontstemd over, men voelde zich
buiten spel gezet.
Regiobestuur vraagt zich af waar de communicatie hierover is blijven hangen want zij hebben daar
niets van meegekregen?
Gaat erom dat aan Wouw blijkbaar GEVRAAGD is om dit te organiseren. Dus het was niet eens hun
eigen initiatief. Wouw heeft hierover contact gehad met hun kring. Regiobestuur zegt toe dit uit te
zoeken en er bij Wouw op terug te komen.
Levensvatbaarheid van de verenigingen: men maakt zich hier erg veel zorgen over.
Men voelt zich met de rug tegen de muur gezet.
Dit is tijdens de ledenvergadering ook al aangekaart dat de FNRS-bedrijven straks de verenigingen
doen ondersneeuwen. Dit blijft het grote zorgpunt. De meerwaarde van een vereniging wordt steeds
moeilijker. Verenigingen die zelf geen accommodatie hebben kunnen niet concurreren met FNRSbedrijven. Qua kosten verlies je het dan als vereniging. Als vereniging moet je immers geld betalen om
gebruik te kunnen maken van een (goede) accommodatie.
Men verwacht dat dit een kwestie van tijd is dat leden gaan lopen van KNHS naar FNRS want dat is
goedkoper en die hebben meer te bieden.
Startpassen aanvragen via maneges blijkt eigenlijk helemaal niet storm te lopen.
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De ruiter moet de meerwaarde blijven zien in een vereniging. Een FNRS-ruiter blijkt vooral
meerwaarde te zien in het FNRS-bedrijf want dat bedrijf biedt leuke opties en activiteiten. F-proefjes
etc. en F-paspoort wordt echt zeer goed ontvangen.
Handhaving is wel iets waar nog aan gewerkt moet worden.
Problemen met inschrijfgeld / prijzengeld moet je aangeven bij de federatie vertegenwoordiger.
Terplekke altijd melden bij de federatievertegenwoordiger. Maar ja als die wordt betaald door de
commerciële manege die dit organiseert zal de fed.vertegenwoordiger minder neutraal zijn want ze
worden veelal dik betaald door dat bedrijf.
Jacques benadrukt dat dit issue bekend is en hoog op de agenda staat bij de ledenraad.
ERMELO VERHAAL
Juryleden volgen nog stukje opleiding zodat ze ook onderling kunnen jureren. Dus knhs jurylid mag Fproef jureren en FNRS-jurylid mag dan KNHS-proeven beoordelen.
In ongeveer 20 weken kun je eventueel tot de BRONS-status doorlopen.
Verenigingen kunnen ook zelf ruiterpaspoorten aanvragen net zoals een FNRS-bedrijf startpassen
kunnen aanvragen.
Diploma rijden is onderdeel van het F proeven opleidingstraject. Grote verschil is dan dat je nu een
BRONZEN speldje krijgt.
FNRS VERHAAL
European Horse Netwerk
Paarden welzijn wordt de grootste bedreiging voor de paardensport. Maatschappij kijkt hier heel
kritisch naar.
Circusdieren, dolfinarium, nertsen, Hoe lang duurt het nog voor ze naar de paardensport gaan kijken?
FNRS-bedrijven hebben het net als de verenigingen ook moeilijk. 25pct doet het leuk, 25pct doet het
aardig, 50pct heeft het gewoon echt moeilijk.
Programma van partij van de dieren heeft ook paragraaf over paarden.
Open manege dagen: kinderen vinden het leuk, ouders, moeders komen mee en worden misschien
herintreder? Het zijn allemaal kansen.
Moeten echt iets veranderen want op dezelfde voet doorgaan betekent dat we op termijn het onderspit
delven in ons bestaansrecht.
Ook de hele registratie- en identificatieplicht is een issue.
Maar ook in het kader van de regels en preventie i.v.m. transport als er bepaalde ziektes voordoen.
Wouw vraag: wedstrijden wil je als vereniging natuurlijk graag organiseren want het spekt je
verenigingskas ook. Maar ook als kernactiviteit van de paardensport. Er zijn diverse
outdoorwedstrijden. Waarom is daar geen overleg en afstemming over, zodat je bijvoorbeeld als
collectief kunt inkopen i.p.v. ieder voor zich. Hij doet hierbij een oproep aan het kring bestuur (alhier
aanwezig.)
Aanbod wordt gedaan om de twee kringen met elkaar in gesprek te laten gaan. Indien gewenst sluit
het regiobestuur aan.
Kijken hoe je kunt combineren met andere sporten, met name ook om het bijv. interessant te maken
voor jongens. Of voltige combineren. Met turn club
VRAAG voor onszelf als regiobestuur:
Moeten we niet 1 keer per jaar zelf bij de kringen langsgaan er blijft toch info en vragen hangen wat
ons niet bereikt, ook niet via de ledenvergadering etc.
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KNHS FNRS avond Leende
Vragen uit rijvereniging BEST over samenstelling wedstrijdkalender. Ze zijn niet bekend met de
afstemming via de kring?
Men vraagt aandacht voor vaste selectiewedstrijd dagen. Bepaalde verenigingen draaien al jaren op
bepaalde data hun wedstrijd, het is vervelend als dat in het gedrang komt.
Die zijn als zodanig ook niet geoormerkt dus voor ons niet herkenbaar?
Kwaliteit van je wedstrijd en organisatie is van cruciaal belang.
Cursus Leren paardrijden met plezier:
Instructeurs hoe vind je die?
Zoiets organiseer je in samenwerking met een FNRS-bedrijf. Win-win situatie!
Welke diensten kun je de recreant bieden. Nu krijg je ze niet bij een vereniging. Want dan krijgen ze
verplichtingen waar ze geen in hebben en in een wedstrijden hebben ze geen interesse. Hier zal dus
een passend aanbod voor gemaakt moeten worden.
VRAGEN:
Niveau van de wedstrijd ruiter gaat omlaag! Want dit ligt dus ook aan de opleiding niveau van de
instructeur? Dat is zeker een punt van aandacht.
Of mensen die gewoon echt geen feeling ermee hebben, waarom worden die dan ook niet "
tegengehouden", nu lijkt iedereen door te kunnen stromen als instructeur. Dit levert geen kwalitatief
goede instructeurs op. Wie ziet hier nu eigenlijk op toe?
Behoefte is iets te doen aan het opleidingsniveau en toelatingscriteria van instructeurs; hoe krijgen we
dat nu echt naar een hoger niveau. Bijvoorbeeld de opleiding van ruiters combineren met de opleiding
van de instructeurs of juryleden?
Voor de nieuwe generatie aan instructeurs zullen we echt iets anders moeten doen. Anders dreigt het
niveau structureel omlaag te gaan. Deurne heeft hun bestaansrecht opgelost door het niveau en de
eisen te verlagen zodat ze voldoende deelnemers hielden. Dat is absoluut niet wat je wil.
Behoefte is er om de instructeurs ook eens iets vernieuwends te bieden waardoor ze weer meer
geprikkeld worden en nieuwe kansen en mogelijkheden en invalshoeken zien. I.p.v. vastgroeien in
hun eigen denkwijze en hun riedeltje elke keer weer afdraaien. Ze hebben ook inspiratie nodig.
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KNHS FNRS avond Haaren
Wat is het gemiddelde lidmaatschapsbedrag voor verenigingen?
Alle leden van een KNHS-vereniging zijn lid van de KNHS, echter m.u.v. " zwarte/ steunende leden".
Dit is nog wel een heikel punt, waar we zelfs statutair niets aan kunnen doen.
Hoeveel niet FNRS-bedrijven zijn er verder in Brabant? Dit is niet bekend en ook niet onderzocht.
Caprillie proef: in hoeverre biedt dat nog mogelijkheden om de paardensport te promoten?
Diploma rijden wordt veel vragen over gesteld. Men heeft het idee dat dit komt te vervallen? Nee, dit
vervalt niet.
Kring afdracht van FNRS leden is alleen voor de commerciële FNRS-bedrijven, niet voor knhs
verenigingen.
Commerciële bedrijven zijn geen bedreiging, want uiteindelijk moet je daar wel een les of
stallingsovereenkomst hebben.
10 FNRS-bedrijven hier. Die staan nu nog voor 10 startpassen. Men verwacht dat dit echt zodra het
meer bekend wordt echt heel hard gaat groeien en de doodsteek voor de verenigingen hier is?
Landelijk zien we echt minimale overloop van verenigingen naar FNRS-bedrijven.
Mogelijkheden voor meer zichtbaarheid en naamsbekendheid: adverteren in huis aan huis bladen
zodat je vereniging meer in de picture komt.
De advertenties en communicatie vanuit knhs moet ook meer gericht zijn op de jongens en mannen.
Men spreekt nogmaals de irritatie uit dat Ermelo op zondag niet open is en wij dus als leden maar op
vrijdag vrij moeten nemen.
Knel punten in ruiter routes, waar kun je die melden? Deze kunnen via de portefeuillehouder recreatie,
de regioconsulent of via het regiobestuur worden gemeld. Deze worden dan altijd naar het juiste loket
doorgeleid.
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KNHS FRNS avond Odiliapeel
REGIO VERHAAL
Eventing: wel groeiende groep maar komen die dan niet gewoon uit de andere disciplines?
Ruiters mogen natuurlijk wel wisselen van kring, maar verenigingen of FNRS-bedrijven niet.
Wat betekent het eigenlijk dat de wedstrijdkalender wordt vrijgegeven?
Dat alle kringen het zelf mag gaan bepalen en dat er geen afstemming via en door het regiobestuur is.
Overleg tussen de kringen is dus belangrijk! Regio heeft geen invloed meer op de samenstelling van
de wedstrijdkalender. De kring bepaalt straks nog steeds zelf zijn eigen selectiewedstrijden.
Men is bang dat dit de doodsteek is van de wedstrijdkalender. Dat zal nog moeten blijken, gaat erom
wat de ruiters gaan doen.
Maar commerciële FNRS-bedrijven kunnen straks zo vaak en zo veel als ze zelf willen organiseren.
Ook op dezelfde datum.
Peelbergen heeft goede voorzieningen, dus wordt de concurrentie met de kleinere FNRS-bedrijven of
verenigingen wel een punt.
Advies is dus vooral meer samenwerken, zowel verenigingen onderling als met een FNRS-bedrijf.
Zoek elkaar op en ga kijken hoe je kunt samenwerken om de ruiters naar jouw wedstrijd te trekken. De
ruiter betaalt dus de ruiter bepaalt.
Hoe krijg je het dan rendabel als je gaat samenwerken voor 1 wedstrijd dag of weekend? Dan moet je
ook de opbrengst delen. Uiteindelijk kunnen er op 1 dag maar een bepaald aantal max ruiters
verwerkt worden.
De groei lijkt eruit. Dus hoe los je dat op? Dan kun je organiseren wat je wilt maar er komen
gewoonweg niet meer ruiters c.q. leden op af.
Je ziet nu ook dat wedstrijden afgelast moeten worden juist door te weinig deelnemers.
Ondanks goede promotie van een wedstrijd blijft het moeilijk om het onder de aandacht te brengen. >> communicatie / adverteren, wie wat waar en hoe?
Je moet als vereniging wat kunnen bieden, er wordt een voorbeeld genoemd waaruit blijkt dat die
vereniging doorheeft dat je je leden echt iets moet kunnen bieden, dan kun je ze aan je binden en de
leden boeien. Deze vereniging trekt leden uit een grotere actieradius dan andere verenigingen.
(Vereniging uit Grave....naam?) hippisch festijn in Grave.
Men heeft de indruk dat de knhs maatregelen doorvoert die inwerken tegen het verenigingsbelang. Zo
wordt dat in elk geval ervaren.
Scholen hebben tegenwoordig een soort van schoolsport. Dat is een werkgroepje die dan kan
kennismaken met bijv. de paardensport. Hier kunnen bedrijven of verenigingen zich presenteren. Zo
ook bij sportverenigingen, turnen i.v.m. voltige.
ERMELO VERHAAL
400.0000 paardensporters
Waarvan 40,000 wedstrijdsporters die daadwerkelijk wedstrijd rijden!
Mastbos gebied ook gesloten omdat daar veel sluipverkeer was en men door sluiting van bepaalde
toegangswegen probeert te voorkomen.
Mijnheer noemt het voorbeeld dat hij een wethouder heeft meegenomen op de koets en zo heeft laten
zien en ervaren wat het betekent als een bepaald deel gesloten wordt.
Dit heeft goed effect gehad en aan de hand daarvan zijn alsnog maatregelen genomen om het voor
ruiters en menners toegankelijk te maken.
Zowel vanuit recreatieforum als vanuit de regio consulent zijn zij hiervan op de hoogte en al druk mee
bezig. Contact kan worden gelegd met de portefeuillehouder recreatie of regio consulent.
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Werkgroep maashorst is ook zeer actief. Regio consulent is hiervan op de hoogte en volgt deze
ontwikkelingen op de voet.
Vanuit de MEN opleiding wordt de menner nu aangeleerd om vooral aan de kant te gaan. Dit is
eigenlijk onjuist want daardoor maak je juist ruimte voor de automobilist en die rijdt dan snel in volle
vaart langs. Dit is zeer gevaarlijk!
Accountmanager KNHS neemt deze opmerking mee of dit aangepast kan worden vanuit de opleiding.
Ouders kinderen: train de trainer avonden starten in december en lopen nog door tot in januari
Verenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden.
FNRS VERHAAL
400 000 paardensporters zorgen voor 1,5 miljard omzet in NL. Dit is dus echt een serieuze grote
groep. Helaas zijn ze niet allemaal aangesloten bij de KNHS of FNRS wat maakt dat je als stem
minder krachtig bent in maatschappelijke en politieke discussies. Wij moeten met elkaar zorgen dat dit
dus gaat veranderen. Meer leden maakt ons sterker.
De paardensport genereert100 miljard omzet in Europa
Vijfkamp: Hardlopen zwemmen schermen schieten paardrijden. Wellicht ook een leuke optie om eens
te organiseren?
FNRS-bedrijven meer accent en aandacht voor hospitality. Nu leveren ouders vaak hun kinderen af bij
de manege want het er is ook niet altijd een even aantrekkelijke kantine. Als dat zou veranderen zou
je ook meer klandizie in je kantine krijgen.
FNRS en knhs: partners in paardrijden! Zoek elkaar op en kijk hoe je kunt samenwerken.
KNHS kampioenschappen altijd op vrijdag en zaterdag want op zondag mogen wij daar niet komen.
Maar grote wedstrijden zoals sub top en grand prix. Maar wij moeten een vrije dag krijgen om op
vrijdag naar de wedstrijd te gaan. Wat is hier de logica van want wij willen ook gewoon op zaterdag en
zondag wedstrijden organiseren?
Dit hangt echter samen met het convenant waarin dit soort afspraken voor een langere tijd zijn
vastgelegd.
Professionals die dit dus als zijn vak doet en overdag alle tijd heeft, en de amateur moet er vrij voor
nemen want voor hem is het hobby.
Vroeger was het laagdrempeliger en goedkoper, tegenwoordig wordt het te duur?
Maar het lidmaatschap is niet persé het probleem maar de overige kosten voor het hebben van een
eigen paard.
Voorheen reed je 30 wedstrijden per jaar, maar tegenwoordig kies je bewust en zijn het er vaak nog
maar 5 per jaar, de kosten van een startkaart zijn gewoon te duur geworden. Ook als je dan nog
meerder proeven wilt rijden. Dan loopt het wel erg op, zeker als je hele gezin deze sport beoefent.
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